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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ambasadorul

Republicii Zambia
Președintele Republicii Socialis

te RomâniaL tovarășul Nicolae 
Ccaușcscu, a primit, luni după-a- 
miază, pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Zambia ia București, Dunstan

Weston Kamana, In legătură cu în
cheierea misiunii sale în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

ÎN ZIARUL DE AZI

CENTRALA INDUSTRIALA
un puternic și activ organism productiv

Fc baza hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului din 1967. 
in urmă cu șase ani s-a trecut la 
organizarea centralelor industriale, 
corespunzător cerințelor obiective 
d1 concentrare a producției in u- 
nități mari, dc apropiere a con
ducerii dc producție, in scopul 
creșterii răspunderii și operativi
tății in adoptarea și aplicarea de
ciziilor. ridicării continue a efici
enței in toate sectoarele produc
ției materiale. încă de la consti
tuirea primelor 
centrale, conduce
rea partidului a 
urmărit îndea
proape. pas cu 
nas. procesul de 
închegare și con
solidare a noilor 
organisme econo
mice si. pe baza 
experienței acu
mulate. a conclu
ziilor fundamen
tale desprinse din 
practică, s-au a- 
doptat măsuri de 
perfecționare a 
organizării și conducerii centra
lelor in vederea creării tutu
ror condițiilor pentru exercita
rea din plin a atribuțiilor cu 
care au fost investite. Cit pri
vește rolul și funcțiile centralelor 
industriale, iși păstrează pe deplin 
actualitatea orientarea dată de to
varășul Nicolae Ccaușcscu la Con
gresul al X-lea al P.C.R. : ....este
necesar sa se urmărească cu aten
ție ca centralele să nu devină ve
rigi intermediare intre întreprin
deri și ministere, ci complexe de 
unități productive organic inte
rna te. direct răspunzătoare de rea
lizarea planului".

O primă concluzie care . se 
detașează din activitatea de pină 
acum a centralelor industria
le ele au- afirmat in practică 
o concepție organizatorică nouă, 
apropierea conducerii de producție 
insemnind. In ultimă instanță, a- 
tribuții și competențe lărgite, răs-

pundere maximă In gospodărirea 
fiecărei întreprinderi și a tuturor 
la un Ioc. ingeminate in organis
mul centralei. Centralele industria
le — evident, cele care iși exercită 
din plin prerogativele stabilite prin 
lege — nu apar și nu trebuie să 
apară ca un organism de coordo
nare și îndrumare, ci ca un orga
nism care conduce nemijlocit în
treaga activitate economică, cu tot 
ceea ce implică aceasta pentru 
unitățile componente. Fie și nu-

sigură, printre altele, o mai bună 
folosire a specialiștilor, care, in 
organisme puternice, sint in mă
sură să abordeze și să soluționeze 
într-o concepție unitară, cu succes, 
o serie dc probleme economice 
majore ; totodată, in asemenea or
ganisme econorpice integrate poate 
circula nestingherit experiența 
înaintată, se creează condiții pro
pice atingerii unor inalți indici de 
eficiența. După cum se știe, inte
grarea completă ‘

Centralele ,,să asigure o integrare completă 
economico-financiară a unităților care s-au re
unit in cedrul lor, să devină în mod real orga
nisme de conducere a activității de producție, de 
bună gospodărire a mijloacelor materiale și fi
nanciare".

NICOLAE CEAUȘESCU

mai cu titlu ilustrativ, să ne o- 
prim la un exemplu. Centrala in
dustriei confecțiilor din București 
va realiza suplimentar, in acest 
cincinal, o producție in valoare de 
circa 15 miliarde lei, prin extin
derea proiectelor de reorganizare 
a întreprinderilor centralei — pro
iecte care vizează dezvoltarea ca
pacităților de producție ca ur
mare a utilizării mai raționale a 
spațiilor industriale și creșterea 
productivității fizice — precum și 
prin perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație. Tot aici s-a inițiat 
o acțiune de unificare a tehnologi
ilor de fabricație, de elaborare a 
unor normative de timD unitare 
pe principalele grupe de produse.

Este evident că Imperativul 
transformării tuturor centralelor 
industriale in complexe de unități 
productive bine structurate, inte
grate, izvorăște din profunde ra
țiuni economice. In acest fel se a-

a activității cen
tralelor presupu
ne stabilirea unor 
legături trainice 
și eficiente intre 
centrale si unită
țile componente, 
exercitarea de că
tre centrale a a- 
tribuțiilor înscrise 
in lege privitoare 
la investiții, cer- 
cetare-proiectare, 
aprovizionare-des- 
facere, comerțul 
exterior, organi
zarea producției 
și a muncii, 

asigurarea cadrelor ș.a. Numai 
atunci cind toate aceste a- 
tributii vor fi exercitate din 
plin de către centrală, numai a- 
tunci cind aceasta va constitui e- 
fectiv un organism competent, in 
măsură să rezolve problemele ma
jore ale unităților componente, 
concentrind toate acțiunile ce se 
justifică din punct de vedere eco
nomic. va putea fi vorba de o in
tegrare reală a activității centra
lelor industriale, de o ancorare pu
ternică in mecanismul complex al 
producției materiale.

Indiferent insă de stadiul de 
integrare funcțională, fiecare cen
trală industrială trebuie să urmă
rească cu rigurozitate problema e- 
sențialâ a activității lor : realizarea 
exemplară a planului, in condiții 
de înaltă eficiență economică, in 
•fiecare unitate in parte. Subliniem,

ș.a.

(Continuare in pag. a IlI-a)

în întrecerea din acest an, co
lectivul de la „Republica" ob
ține noi rezultate de valoare In 
lichidarea restanțelor șl îndepli

nirea planului

1
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MEMORABILUL AN XXX

RESPECTUL LEGII La Oltenița. In marea filatură, 
se înregistrează zilnic bune re
zultate in producție. In fotogra

fie : secția ringuri

— La noi la Cerna chiar 
vin urșii pinâ la gura ga
leriei. La-nceput se 
riau de pușcături și fugeau 
(astă-iarnâ or fi ’ " *
pe celălalt versant), 
acum s-au învățat 
niștiți in poiana dc peste 
riu și sc uită la construc
tori. La Corcoaia, la carie
ra de calcar, nici nu mai 
fug cind se pușcă : stau ca 
la spectacol... Avem și o 
familie de riși pe care-i 
cam atrage aburul de la 
cantină... Iarna ne mai vi
zitează și lupii, dar se spe
rie de faruri. Vulpile in
să tot dau tircoale pe la 
Balmezu : acolo sint fami
liștii și cresc ca tot omul 
păsări pe lingă casă... Si 
vidre sint multe, ca in ori
ce loc cu ape. Aici, la 
Lunca Largă, tot ce vedeți 
— barăcile de locuit, 
rourile, cantina, uzina 
lectricâ și celelalte — 
ridicat pe o fostă mlaști
nă. Era numai pâpuriș și 
a trebuit să înălțăm tere
nul cu doi metri, să scoa
tem platoul la lumină. A- 
cum ne vizitează și căpri
oarele... Numai caprele ne
gre sint mai circumspecte. 
Ne privesc seniorial de la 
distanță, de pe culmi, de 
parcă ar vrea să vadă care 
pe care: noi sau Cerna !...

Inginerul Radu Slăvescu 
(șef de șantier „schimbul 
doi") povestește frumos. 
Vorbele lui, ascultate aici, 
in biroul-baracă de sub 
culmea Godeanului, in a- 
cești munți mărunți dar 
sălbatici ai Gofjplui cel 
mereu plin de surprize', a(i 
rezonanță sadoveniană. Nu
mai că povestirea nu vi
zează iniimplări cinegeti
ce. Deși, după cum ne în
credințează inginerul Slă
vescu. exprimirfdu-se in 
continuare metaforic, tot 
de un fel de vînătoare este 
vorba :

— Oamenii noștri vînea- 
zâ ape. Le ies in cale la 
vechile albii, le pun stavi
le, le hărțuiesc pe poteci 
mai prielnice, le taie mat-

spe-
hibernat 

Dar 
: vin li

bi- 
e- 

s-a

exprimă forța civică a
conștiinței socialiste
în condițiile făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, ale 

adincini continue a democrației socialiste in toate domeniile vieții 
sociale crește, implicit, și importanța legalității socialiste. Dezvoltarea 
unei atitudini de respect fată de lege, formarea conștiinței juridice 
a maselor, creșterea răsounderii tuturor pentru aplicarea riguroasă 
a legilor constituie, după cum se știe, părți integrante ale procesului 
de educație comunistă desfășurat de partid. Pe această temă am avut 
o convorbire cu tovarășul Filimon ARDELEANU, procuror ge
neral al Republicii Socialiste România.

— Vă rugăm să ne spuneți ce 
înseamnă și, mai ales, ce tre
buie să înțeleagă fiecare cetă
țean prin Legalitate socialistă ?

— Conceptul de legalitate in ge
neral — ca si celelalte elemente su
prastructurale — are un caracter is
toric. al cărui conținut diferă de la 
o orinduire la alta. Spre deosebire 
de orinduirile bazate pe exploatare, 
in socialism legalitatea reprezintă 
expresia juridică a intereselor cla
sei muncitoare*, ale întregului popor 
și ea nu poate fi desprinsă de sco
purile socialismului insuși. Se știe 
că edificarea orinduirii socialiste in 
Ura noastră este rezultatul cunoaș
terii si folosirii conștiente a legilor 
de dezvoltare a societății omenești. 
Activitatea concretă, practică, desfâ- 
g.iratâ de membrii societății nu poa
te fi concepută insă în absenta u- 
nor reguli ferme de organizare. Si 
cind aceste reguli conțin un grad 
mai mare de generalitate, ele devin 
legi. Expresie a voinței întregului 
ponor, legile tării noastre garantează 
apărarea proprietății obștești și a 
drepturilor cetățenești, asigură ma
nifestarea puterii oamenilor mun
cii. construcția socialismului șl 
comunismului in patria noastră. 
Altfel spus, legalitatea socialistă în
seamnă recunoașterea valorilor fun
damentale ale societății noastre so
cialiste. ale oamenilor muncii, in du
bla Jor calitate de proprietari si pro
ducători.

tru menținerea acelui climat de e- 
fervescență creatoare atit de necesar 
edificării societății socialiste multila
teral dezvoltate. Așa cum s-a subli
niat in repetate rindurl in documen
tele partidului nostru, in cuvintările 
secretarului general al P.C.R.. tova
rășul Nicolae Ceaușescu, nimeni nu 
se poate prevala de vreo funcție de
ținută in stat pentru a nesocoti le
gea. fiindcă, in esență, orice nesoco
tire a legii reprezintă un atentat la 
ordinea clasei muncitoare. După 
cum este cunoscut. conducerea 
partidului nostru acționează ferm 
pentru afirmarea in întreaga via
tă socială a supremației legii, pen
tru asigurarea unul climat de înaltă 
stimă pentru demnitatea omului.

— întărirea legalității socia
liste este un proces continuu, 
specific orinduirii noastre 
cialiste. Cum se realizează 
practică această cerință ?

— Socialismul, ca orinduire de tip 
superior, se caracterizează printr-o

Convorbire consemnotâ de 
Alexandru BOGHIU

(Continuare in pag. a Il-a)

IN INDUSTRIA CAPITALEI!

— Vă rugăm să subliniați ci
tești dintre semnificațiile socia
le și politice ale acestui prin
cipiu.

— în orinduirea noastră, respec
tarea legilor de către cetățeni a de
venit o regulă cu caracter general ; 
cazurile de încălcare a normelor le
gale înregistrează scăderi substan
țiale de la an la an. Pe de altă par
te. se constată că in activitatea des
fășurată de diferitele organe si or
ganizații ale statului au crescut spi
ritul de responsabilitate fată de or
dinea de dreot instituită, grija si so
licitudinea fată de interesele legale 
si legitime ale cetățenilor. Este lim
pede că legea — in accepțiunea cea 
mai largă a cuvintului — constituie 
un instrument de mare eficiență pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re ale clasei muncitoare, a dreptu
rilor *i libertăților cetățenești, pen-

că nouă prin munte, le a- 
dună ca in mari capcane 
in lacuri de acumulare, le 
..dresează" productiv, 
le scot la magistrala 
a Jiului, domesticite 
industrie...

O metaforă care-și

apoi 
largă 
intru

află

in cel al Jiului. pentru 
completarea debitelor aces
tui riu in timp de secetă, 
pentru ca termocentralele 
de la Rogojelu, Turceni și 
Ișalnița să fie „răcite" in 
permanență și la modul 
optim.

tă Ideii de producție, de 
eficiență. Iar pentru a- 
ceasta, in primul rlnd. co
rectați peisajul — dar fără 
să clintiți in vreun fel e- 
chilibrul ecologic ! Indulci- 
ți-1 $colo unde este nevoie, 
sau, dimpotrivă, folosiți în

124 de milioane de me- 
cubl de apă... De unde 

.......... sint 
mă-

„47<f in munți,
o®» caute apa"

In aceste zile, pe un mare șantier al țării: COMPLEXUL
HIDROTEHNIC Șl ENERGETIC CERNA-MOTRU-TISMANA

OFENSIVA LUMINII. Iată una dintre constantele celor trei decenii de nouă 
Istoric a țării. Lupta pentru dobindirea luminii și forței necesare procesului de indus
trializare a făcut să se înalțe, pe tot cuprinsul țării, în văi adinei, in cîmpii, la mar
gini de ape, „cetățile kilowaților". O asemenea cetate — cu al cărei nume ne vom 
intilni și in cincinalul viitor, se înalță pe una din gurile de rai ale Gorjului.

...Deocamdată, o gură de rai sălbatică, așa cum au fost toate la vremea începu
tului. Și Argeșul, cu stîncăria inaccesibilă (pe unde șerpuiește astăzi spectaculoasa 
șosea) ; și Porțile de Fier, cu pulberi invirtejite printre colții de rocă ; și Lotrul, cu 
izolata Voineasă, moderna stațiune turistică de astăzi, pe unde acum cițiva ani sc 
hirjoneau urșii...

de 
tri___ __ .............. .
atita apă ? Munții 
plini. Adunați, deci, 
nunchi apele Craiovei și 
Olanului, ale Stirminosului 
și Balmușului, „toarceți-le" 
intr-un fir unic șl virlți a- 
cest fir prin munte, sim
plu. ca prin urechea unui 
ac. Ar mai fi de adăugat 
că această „ureche" trebuie 
mai intii să fie străpunsă 
ea Însăși in stincă și că 
galerii rezultată va avea 
11 kilometri lungime. Dar 
acestea, așa cum rie spune 
inginerul-ș?f, „nu sint de
cit niște detalii ale lucră
rii".

Detalii ? Chiar așa. Pen
tru că iată succint ce mai 
cuprinde lucrarea. O gale
rie de aducțiune (4,6 km) 
între Iovanu și lacul de a- 
cumulare de la Lunca Lar
gă (28 000 m c). Tot aici, 
un baraj înalt de 60 de me
tri (inginerii îi spun bără- 
jcl) și o hidrocentrală de 
„numai" 50 de megawați ; 
apoi Încă o galerie în stin
că (8,5 km) intre riul Poc- 
ruia și „lacul tampon" de 
la Godinești. De unde nu 
mai este decît un pas — 
adică încă o galerie „de 
coastă" — pină la lacul de 
acumulare al Rovinarilor 
— și cu aceasta trecerea 
Cernei in bazinul Jiului 
este ca și făcută. „Ca și" 
pentru că aceasta nu este 
decit o etapă a lucrării, 
cealaltă presupunînd alte 
obiective pe măsura celor 
evocate pină acum.

Iată, în mare, cartea de 
vizită a unul șantier tipic 
pentru dimensiunile În
drăznelii tehnico-construc
tive care definește Româ
nia acestui timp. Un șan
tier care, dincolo de su
tele de megawați pe care-i 
va impulsiona in sistemul 
energetic național, va lu
mina intru civilizație încă 
o zonă de arhaică sălbăti-

ce constă «efeastăadecvare perfectă In pro
iectul intitulat Comple
xul hidrotehnic și energe
tic Ccrna-Motru-Tismana, 
oglindă de dimensiunea u- 
nui perete, pe care o des
cifrăm împreună cu ingi
nerul Stan Manolachc, șe
ful celor opt sute de „hăi- 
tași“ moderni care cumin
țesc apele acestor munți :

— E o treabă simplă : 
avem de acumulat apele 
din bazinul Cernei și de 
asigurat trecerea lor — 
prin Motru și Tismana —

în ___ _
„treabă simplă" ?

Decupați pe hartă un tri
unghi cu unghiul ascuțit 
aflat in Godeanu, cam pe 
la Cioaca Țarcului. Des
chideți apoi o lamă ageră 
cu o latură către Tismana 
iar cu cealaltă către Motru. 
Luați toate firele de apă 
cuprinse in acest perime
tru și Încercați să dați în
tregii incilceli de cursuri 
mai mari sau mai mici un 
sens unic, o curgere con
stantă, o logică subordona-

genlos tocmai spectaculoa
sele Jui accidentări stln- 
coase.

De pildă, pentru că este 
necesar un baraj pe piriul 
Iovanu (știți desigur le
genda cu Iovan Iorgovan), 
imaginați un „voinic" hi
drotehnic de 116 m înăl
țime, avînd unul din umeri 
alcătuit chiar din versan
tul stincos. Apoi nu vă ră- 
mine decit să deschideți 
valea ca pe niște brațe ge
neroase care poartă ceau
nul unui lac de acumulare

Petre DRAGU
(Continuare In pag. a IV-a)
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ESTE SEZONUL RECOLTĂRII FURAJELOR
Măsuri și preocupări înfățișate de specialiști

din patru județe
IN PAGINA A III-A

Principiile relațiilor internaționale
socialiste

cooperam
baza perfecționării 
i cadrul C. A. E. R

Bilanț remarcabil dopa primele 5 luni
în cronica marii între

ceri ce se desfășoară in 
c.nstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării 
patri'i și a Congresului 
al XI-lea al partidului, 
colectivele întreprinderi
lor industriale bucureș- 
tene, hotărite să-și înde
plinească in mod exem
plar angajamentul de a 
realiza cincinalul in pa
tru ani și jumătate, în
scriu în fiecare perioadă 
noi și remarcabile fapte 
de muncă. Deosebit de 
grăitor in acest sens este 
bilanțul primelor cinci

luni ale anului. în total, 
in acest interval de timp, 
oamenii muncii din in
dustria Capitalei au de
pășit planul producției 
globale și marfă cu a- 
proape 650 milioane lei 
și, respectiv. 697 milioane 
lei. De sublinia* că pro
ducția globală realizată 
in primele cinci luni ale 
acestui an este cu 16,3 la 
sută mai mare decit cea 
obținută in perioada co
respunzătoare a anului 
trecut. Sporurile do pro
ducție suplimentară rea
lizată in acest an se con

cretizează, intre altele, in 
5 235 tone oțel, 1 363 tone 
laminate, 3 310 tone țevi, 
motoare cu ardere inter
nă insumind 44 081 CP, 
motoare electrice cu o ca
pacitate totală de 63 112 
kW, transformatoare și 
autotransformatoare de 
putere insumind 48 414 
kVA, aparataj electric de 
joasă tensiune în valoare 
de 14 683 000 lei, 933,6 
tone de materiale plastice 
și rășini sintetice, 13 026 
anvelope, 33 353 mc de 
panouri mari din beton 
armat, medicamente și

mobilier în valoare 
peste 16 milioane lei și, 
respectiv, 9,4 
lei, 135 800 mp 
213 700 produse 
confecții textile 
loare de peste 2 
lei, 55 900 perechi de în
călțăminte, 2621,5 tone 
uleiuri comestibile, 3964 
hl bere. Merită să fie re
levat că aceste depășiri 
ale planului de producție 
au fost obținute îndeosebi 
pe seama ridicării pro
ductivității muncii, care, 
în luna mai, a înregistrat 
o creștere de 1 la sută față 
de sarcina planificată.

milioane 
țesături, 
tricotate, 
in va- 
milioane

într-o perioadă relativ scurtă isto
ricește, statele in care a triumfat so
cialismul au obținut succese remar
cabile in dezvoltarea lor economico- 
socială, in toate domeniile construc
ției socialiste. Realizările țărilor so
cialiste sint rodul energiei creatoare 
și al devotamentului cu care fiecare 
popor, transpunmd in viață politica 
partidului său comunist, asigură edi
ficarea noii societăți. Totodată, la a- 
ceastă evoluție ascendentă au contri
buit și contribuie relațiile de colabo
rare statornicite între țările socialis
te, extinderea și adincirea coope
rării dintre ele. Experiența is
torică a demonstrat că mobi
lizarea masivă a rezervelor na
ționale și dezvoltarea colaborării 
înlre toate țările socialiste re
prezintă chezășia progresului econo
mic rapid, a valorificării superiorită
ții modului de producție socialist. 
Tocmai de aceea România s-a pro
nunțat și a acționat consecvent pen
tru adincirea acestor relații cu toate 
țările care au nășit pe calea socia
lismului — firește, extir.zînd legătu
rile și cu celelalte state ale lumii.

In ce privește țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, este cunoscut că eforturile 
popoarelor pentru folosirea intensă a 
resurselor proprii au fost poten
tate și întregite de colaborarea șl 
cooperarea economică ce s-a dezvol
tat intre ele, atit pe plan bilateral, 
cit și in cadrul C.A.E.R. Subliniind 
poziția consecventă a partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea, la recenta consfă
tuire cu activul de partid și de stat 
din domeniul comerțului exterior și 
al cooperării economice internaționa
le, că „noi am apreciat si anrccicm în 
mod deosebit rolul C.A.E.R.-ului c*

organlsm de colaborare egală Intre 
țări socialiste, chemat să asigure pro
gresul mai rapid al tuturor statelor 
membre, deci și al României".

Consiliul de Ajutor Economic 
Reciproc se întemeiază pe un sis
tem de principii esențiale, defi
nite cu ’claritate încă de la con
stituire spre a-i călăuzi întreaga 
activitate — principiile respectării 
independenței și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, întrajutorării tovără
șești. Aceste principii constituie un 
tot unitar, dialectic, din care nici un 
element nu poate fi izolat sau rupt 
de celelalte.

Așezarea acestor principii la baza 
colaborării și cooperării economice 
dintre statele socialiste nu este ni
cidecum o emanație subiectivă, ci ex
presia obiectivă a unor realități 
ale lumii de azi. în aceste prin
cipii se imbină in mod organic ce
rințele generale, universale, ale re
lațiilor interstatale contemporane cu 
cerințele proprii, specifice, ale inter
naționalismului socialist, ale unității 
și coeziunii intre țări legate prin 
comunitatea orinduirii, ideologiei, 
aspirațiilor și țelurilor. Principiile la 
care ne referim pornesc de la faptul 
că țările membre ale C.A.E.R. sint 
entități distincte, state suverane, in
dependente și egale in drepturi ; de 
aci decurge că organizarea cooperării 
economice dintre ele. ca parte inte
grantă a ansamblului de relații de 
prietenie, alianță și solidaritate din
tre ele, nu poate să se întemeieze 
decit pe principii in deplină concor
danță cu normele generale ale rela
țiilor de tip nou dintre țările socia
liste. Principiile colaborării economi
ce nu numai că nu sint diferite ca

natură, și deci nu pot fi contrapuse 
normelor de relații politice, dar con
stituie o reflectare a acestor norme, 
oglindesc materializarea și aplicarea 
lor practică.

întreaga experiență de 25 de ani 
a C.A.E.R. reprezintă o demonstra
ție vie, grăitoare a faptului că toc
mai respectarea riguroasă a tuturor 
principiilor stabilite este de naturi 
să permită statelor membre să re
zolve cu succes problemele progre
sului economic rapid, sâ adinceasci 
și să perfecționeze colaborarea din
tre ele. în interesul reciproc, precum 

- și al afirmării socialismului pe plan 
mondial.

După cum este bine cunoscut, for
mele de colaborare economică 
și tehnico-științifică dintre țări
le membre ale C.A.E.R. au cu
noscut un proces evolutiv — de la 
formele simple ale schimburilor de 
mărfuri spre forme superioare, com
plexe, cum sint construirea cu efor
turi comune a unor obiective sau ca
pacități de producție, cooperarea pe 
tărimul științei și tehnicii, in trans
porturi și construcții, in ’ 
comerțului exterior, _ ____
ciar și de credit etc. Practicarea u- 
nor asemenea forme superioare de 
cooperare economică s-a afirmat, In 
genere, intre diferitele țări ale lu
mii, ca o cerință obiectivă a diviziu-

domeniile 
valutar-finan-

Costin MURGESCU 
membru corespondent 
ol Academiei
Republicii Socialiste România, 
directorul Institutului
pentru studierea con|uncturil 
economice internaționale

(Continuare în pag. a V-a)
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I FAPTULi
DIVERS

I Stejarul
| n-a fost
| doborît
ICine trece prin d-cptt>l noului 

spital din Buziu. dat de curind 
In fo’osintă. nu poale să nu re- 
nr’rre pl Scula învecinare dintre

URMI SPRE PROMOVARE:CAURCMMl

ridul pmnsnât $i un stelar fai
ni?. De la începutul începutului, 
p? planșetele orulectantilor nou
lui spital, stejarul fusese șters 
de pe fata pămîntulul. tetă Insfi 
că un inimos inginer. Ion Io- 
nascu. «'ful șantierului, nu s-a 
putut Indura să doboare min- 
drete de stejar. Re^oectind 
Strict datele din proiect, dar 
c Au tind soluții ingenioase de ri
dicare a schelelor si a edificiu- 
l'’i. Inginerul lonascu a reușit 
s) păstreze și ste arul. O rază 
d? bucurie pentru bolnavi, un 
plus de frumusețe ocr.tru noul 
edificiu, un cuvint bun din 
partea noastrft.

Trofee 
cinegetice 
de... Bărăgan

Cu numai un deceniu in urmă, 
dcmslarca unei căprioare pe 
meleagurile ialomițene era con
siderată o adevărată raritate ci
negetică. în ultimii ani Insă, 
Direcția dc resort din M.E.F.M.C. 
fi A.G.V.P.S. au inițiat o amplă 
aefiune de populare a Bărăga
nului cu căprioare. Anul trecut, 
aici o fast „ochit" cel moi va
loros trofeu de căprior obținut 
pini acum la noi in fard. 1974 
se arată, din nou. de bun au
gur : pină acum au fost oăsițl 
doi căpriori ale căror trofee în
trunesc procentajul cerut de ob
ținerea medaliei de aur la orice 
expoziție internațională. Cum se 
vede. la aurul holdelor din Bă
răgan se adaugă ți cel al tro
feelor cinegetice.

Aviz
amatorilor

..Filtru total” pe sosc'.ele ju- . 
dețului Brașov. Au fost contro- I 
late peste 1 600 de autovehicule. I 
Rezultatul : 79 de autovehicule 1 
circulau cu viteză excesivă : 12 I 
camioane mergeau coaie sau a- I 
proape coaie : altele plecaseră I 
din garaie cu defecțiuni tehnice * 
(unul din ele. 21—M3—1702. avea I 
un joc la volan de 30 de grade I 
în loc de 15 admise) : altele 
transportau Ilegal persoane și I 
mărfuri. In total, au fost apli- I 
cate aproape 300 de sancțiuni. I 
Sintem informați că „filtrele to- ■ 
tele" vor continua. Aviz amato- I 
rilor.

„V-arăt eu 
vouă!...“

Ajuns acasă, după ce zăbovise 
cam mult la bufetul din comună, 
(Gnvita—Ialomița), D.S. era pus 
pe gilceavă. Neavind pe cine 
să-și verse focul. i-a cășunat pe 
purcei, care guițau de mama 
focului. „Stațl că v-arăt eu 
vouă — a boscorodit el și a 
adunat cîteva vreascuri din o- 
gradă, le-a pus lingă cotețul 
rimătorilor, a aprins un chibrit 
ți... Si degeaba a incercat un 
vecin să-l potolească. în cîteva 
clipe au fost puși la frigare nu 
numai purceii, ci si găinile de 
alături. Dacă nu interveneau ve
cinii. toată gospodăria i se făcea 
scrum. Ba. erau amenințate și 
cele din jur.

Si cînd»

a suflat 
în fiolă...

Stopat (la timp) de serviciul 
de circulația, lui Ion Mihuti din 
Călan (Hunedoara), care gonea 
cu autoturismul 1—HD—1444 
de-i băgase in sperieti pe trecă
tori și pe șoferii celorlalte auto
vehicule. i s-a Întins binecu
noscuta fiolă.

— Pe cuvintul meu că n-am 
băut nici un strop. Și-apoi, nici 
nu pot să suflu In fiolă, că am 
plăminii șubrezi.

— încercați, totuși !
Roșu ca... stopul de supărare. 

T.M. a ..încercat” și a spart In 
dinți prima fiolă. Apoi. Încă 4 
la rind. Abia lntr-3 6-a fiolă 8 
suflat Verde ca pătrunjelul s-a 
făcut. Și fiola, șl el. cind la a- 
mendă i s-au adăugat si fiolele 
sparte, plus suspendarea per
misului de conducere pe două 
luni.

încredere — 
încredere, 
dar cu
ce preț ?

Avind nevoie să se aprovizio
neze cu o serie de piese, 
conducerea întreprinderii ju
dețene de industrie locală din 
Ineu (Arad) căuta un om de 
încredere. L-au găsit in persoa
na lui Petru Florian (str. Ar
menească nr. 29), căruia l-au în
credințat banii. Și Petru atit a 
așteptat. A luat frumușel banii, 
a plecat după piese si— dus a 
fost. Cind conducerea unității 
amintite si-o dat seama că a 
fost trasă pe sfoară, s-a gindit 
să-l tragă și ea la răspundere. 
Abia atunci au aflat precum că 
„omul de încredere1' mai avea 
la activ cîteva condamnări. 
Acum s-a mai adăugat una de 
un an si șase luni.

Rubricâ redoctotO de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „ScintelF

I 
I 
I

I
1
IIIJ

Altădată, modesta Indus
trie a Buzăului abia dădea 
de lucru bărbaților. Erau, 
e drep*. șl intreprincteri 
ca acelea din Rîmnlcu-S.V 
rat — d? țigări si dc con
fecții — în care lucrau te- 
m« i. De clțlva ani. o- 
dată cu apariția unor 
unltâU economice noi. mo
derne. prezenta femeilor in 
Industria buzolanâ înregis
trează o creștere evident)

— în )ud- |ul nostru, 
mina de lucru feminină se 
bucură de toată prețuirea, 
snunc» tovarășul Ion An
tonicii, secretar al co
mitetului județean d? par
tid. Profilul unităților eoo- 
nomirc noi este favorabil 
angajării unui număr cit 
m-.i rnnrc de femei. Anul 
aceste intră In funcțiune o 
tes&toric de bumbac (c-'e 
- • ■ oină In 1975
de 5 ori șl în care vor 
munci 2 200 de femei : 400 
sint in curs de calificare. 
Iar alte cîteva sute sint 
rcruțate 3cum pentru șco
larizarea la locul de mun
că) : se mii află in con
strucție o filatură tin-lină, 
o mică tesătorie d? in : In 
planul re 1075 figurează si 
o f-brică de tricotaie. Po
trivit nomenclatorului de 
meserii, funcții șl specia
lități. întocmit pe bara 
r ■■ :-'i plenarei CC. al 
PC.R. din iunie 1973. pre
zenta femeilor trebuie ex
tinsă însă si In ramuri 
e-^nomtee mai puțin tra
diționale, dar care cores
pund puterii de muncă si 
priceperii ter. în această 
privință. întreprinderile 
din județ, al căror profil 
este foarte divers, au $i 
realizat un inceout bun.

Am vizitat cîteva între
prinderi din județ pentru 
a vedea, la fata locului, ce 
se întreprinde în acest 
sens. La fabrica de gea
muri — unitate nouă, mo
dernă — sînt cîteva secții 
In care moticuloritatea 
specific feminină își să
sește o fericită întrebuin
țare : la duplex. securit, 
în seclia oglinzi (nici nu 
se putea te? de muncă 
mai potrivit) 50 la sută 
din muncitori sînt femei. 
(Rcmine totuși destul de 
mc-e numărul chipurilor 
bărbătești ce se reflectă 
aici in am oglinzilor !). 
Sporirea ponderii femeilor 
a însemnat o sensibilă creș
tere a calității produselor, 
îndeosebi la oglinzi, produs 
foarte cerut la export. La 
ora actuală. 18 la sută din

totalul angajațllor fabricii 
sint femei. Care va fi evo
luția acestui procent ? Ne 
răspunde directorul fabri
cii. Onoflr Todar.

— Este In plină desfășu
rare acțiunea do depistare 
a locurilor de muncă în 
care mai pot fl încadrate 
femei. Dorim Insă ca 
acest soor si nu fie 
doar aritmetic. Trebuie, 
deci, să nc ocupăm serios 
de selecționarea și pregă
tirea lor profesională, să 
le creăm condiții de mun
că adecvate.

...E greu de presupus câ 
o întreprindere cu profil 
siderurgic — cum est» cea

din c» In ce mai Insistent) 
problema promovării fe
meilor in posturi d« con
ducere, îndeosebi în acele 
locuri de muncă unde pro
centul lor preponderent ar 
motiva prezenta lor la 
I upltrul de comandă — 
criteriul pe care se va în
temeia această Importantă 
decizie nu va putea fi 
altul decit acela al capa
cităților profesionale șl d« 
conducere. Fiindcă nu se 
poate încredința un post 
de răspundere nici unei 
persoane, fie ea temeie 
sau bărbat, In absența a- 
cestor calități și numai

trimisă la vreo școală sau 
la vreun curs de ridicare 
a calificării, deși s-ar fl 
găsit destule vrednice de 
această incfederc. Iar cind 
vine vorba dc promovare 
se motivează că nu avem 
calificarea necesară ; ceea 
ce. practic, nici nu ne aju
tă să urcăm intr-o catego
rie superioară de remune
rare.“

O situație asemănătoare 
există și la NehoiU. In 
noua fabrică do mobilă 
Jumătate din totalul lucră
torilor sint femei, majori
tatea foarte tinere (media 
de virstfi : 21 de ani), ab-

CUM SE APLICĂ ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI
BUZĂU HOTĂRÎREA C.C. AL P.C.R. CU PRIVIRE 

LA CREȘTEREA ROLULUI FEMEII ÎN VIAȚA
ECONOMICĂ, POLITICĂ Șl SOCIALĂ

de sirmă și produse din 
sirmă — ar putea oferi fe
meilor locuri de muncă 
potrivite. Și. totuși. 11.5 la 
sută din totalul lucrători
lor sint femei. Le găsim 
In a’riiorul de filiere, 
majoritatea In laboratoare, 
în general sint încurajate, 
ni s-a spus, să pătrundă cu 
mai multă îndrăzneală in 
domeniul siderurgiei. Dar 
cum sint promovate, am 
aflat vizitind atelierul de 
filiere — ..pomul lăudat", 
cum s-ar zice — unde 90 
la sută din muncitori sint 
femei. Ele fac o treabă 
care cere ochi ager și pre
cizie, calități ce nu le lip
sesc. Unde lucrează insă 
acei 10 la sută — bărbații 
din atelier ? Pentru că, 
dacă Iți roteș’i privirea, la 
bancurile de lucru nu veri 
decit femei. Stăruind Insă, 
ii descoperi mai mult 
prin... birourile alăturate, 
căci șefi, in acest atelier 
unde muncesc atitea fe
mei. sint numai bărbați. 
Chiar și organizația de 
partid și cea sindicală din 
atelier au in fruntea lor 
tot bărbați.

Sigur că ori de cite ori 
•e va pune (șl se va pune

pentru că este femeie sau 
bărbat ! Dar in pregătirea 
cadrelor necesare conduce
rii procesului âe produc
ție este necesar să se ac
ționeze din timp și concret 
pentru selectionarea acelor 
femei cu un înalt nivel 
profesional și reale apti
tudini de conducător. In 
vederea promovării lor in 
funcții de răspundere. Este 
un aspect de importanță 
fundamentală al promovă
rii femeii.

Revenind la exemplul de 
mai sus, nu discutăm — se 
Înțelege — competența și 
capacitatea de conducere a 
actualilor șefi bărbați, a- 
preciați pe bună dreptate 
pentru activitatea lor. 
Vrem doar să reținem a- 
tenția asupra necesității de 
a trimite muncitoarele me
rituoase la cursurile de 
calificare superioară — pri
ma etapă, obligatorie, pe 
drumul lor spre promovare. 
De fapt, o asemenea pre
ocupare nu prea a existat, 
„De 8 ani. de cind lu
crez aici — ne explică 
Jeni Aldea, poleitoaro in 
atelier și membră in biroul 
de partid din fabrică — 
nici o femeie nu a fost

solvente a diferite școli șl 
cursuri de calificare. Pe 
parcursul color 80—90 de 
faze prin care trece lem
nul — de La scindura bru
tă. la piesa de mobilier 
finisată — intervenția 
miinii de lucru feminine 
esfo hotăritoare : la îmbi
nat furnir — operațiune 
extrem de delicată — la 
tapițerie. ele reprezintă 
sută la sută din personal : 
la finisaj aproape 90 la 
sută. Și. totuși, din 20 de 
echipe de lucru, doar două 
sint conduse de femei !

Firește, in fiecare caz In 
parte s-ar putea demonstra 
că numărul femeilor aflate 
In funcții de răspundere, 
chiar dacă nu este in con
cordantă cu totalul celor 
angajate, este in prezent 
In deplină concordanță cu 
gradul lor de pregătire 
profesională, cu experiența 
dabindită in organizarea și 
conducerea procesului de 
producție. Tocmai de aceea 
revenim și subliniem ideea 
că ceea ce nu s-a făcut. 
In mod corespunzător, ani 
In șir. trebuie să se facă 
acum : «ă se pornească 
hotărit la selecționarea 
atentă șl la pregătirea ace

lor femei care dovedesc ca
litățile profesionale și or- 
ganizaloricc necesare pro
movării lor In muncă dc 
conducere. Trebuie să spu
nem că. in studiile șl ana
lizele Întreprinse de comi
tetul județean de partid, 
asemenea aspecte sint ur
mărite cu grijă. în aceri 
context de preocupări se 
înscrie $i analiza inițiată 
de consiliul județean de 
control muncitoresc al ac
tivității economice șl so
ciale cu privire la asigu
rarea. pregătirea și perfec
ționarea forței de muncă, 
in cadru) căreia mina de 
lucru feminină ocupă un 
caoltol distinct. Cifric, si
tuația este următoarea : 
la I.C.M.J., din 308 locuri 
de muncă adecvate, doar 
26 sint ocupate de fe
mei ; ca și La șantierul 6 
— unde, din 208 asemenea 
locuri de muncă, doar 30 
sint rezervate femeilor. în 
total, pe județ, din cele 
7 430 locuri dc muncă des
tinate femeilor — locuri 
depistate conform nomen
clatorului obligatoriu a- 
m:ntit la început — 5 246. 
adică 71 la suta sint ocu
pate de femei, restul fiind 
deținute, in continuare, de 
bărbați. Privind situația in 
evoluția ei. desigur, pro
porția n-ar fi îngrijoră
toare. Numai că sint în
treprinderi in care per
spectiva ocupării posturi
lor destinate prin nomen
clator femeilor este foarte 
incertă. La „Metalurgica", 
de pildă, există 204 aseme
nea posturi, dar numărul 
femeilor ce urmează a fi 
angajate est? doar de 4L, 
și acestea abia... in 1975.

Pe baza acestei analize, 
ca și a altor acțiuni îndrep
tate spre același scop, co
mitetul județean de partid 
a pus în fate conducerilor 
Întreprinderilor și a orga
nizațiilor de part:d sarcina 
de accelerare a ritmului 
de încadrare in nomencla
tor prin atragerea unui nu
măr cit mai mare de femei 
in sfera producției mate
riale. Există deci garanții 
că accesul femeilor la me
seriile prevăzute în no
menclatorul întocmit pe 
baza hotărîrii partidului 
va fi înlesnit și că ele vor 
fi ajutate, in continuare, 
cu și mai multă grilă, să 
sQ integreze reo-’d? și efi
cient in procesul de pro
ducție.

Rodîca ȘERBAN

J

Pe o distanță de aproa
pe doi kilometri, malul 
drept al riului Suceava 
era doar flăcări și fum. 
Maldăre de hirtii și gră
mezi de gunoaie (cam 
tot ce adună zilnic mași
nile salubrității suceve
ne) erau mistuite de foc. 
Lingă noi — un repre
zentant al consiliului 
popular municipal și di
rectorul întreprinderii 
D.C.A. (actualmente în
treprinderea pentru pre- 
industrializarea și valori
ficarea ambalajelor).

— Știți cit se arde aici? 
— spuse la un moment 
dat directorul de Ia 
D.C.A. Cam 20-30 tone de 
hirtie pe lună. Un timp 
am colectat-o, dar cei 
de la salubritate ne-au 
oprit. Au spus că se ocu
pă ei în continuare. Insă, 
dună cum vedeți...

Desigur, există nume
roase preocupări la Su
ceava (in ce privește co
lectarea deșeurilor de 
hirtie) care merită toa
tă prețuirea. De oildă, 
cele cinci asociații de 
blocuri din oraș au 
si preluat de la ponu- 
lație perie 2 000 kg de
șeuri de hirtie (aici exis
tă un sistem bine orga
nizat de colectare a de
șeurilor). iar unele între
prinderi au stabilit mă
suri precise pentru redu
cerea consumului de hir
tie și pentru colectarea 
deșeurilor, acolo unde 
acar. Snre exemplu. la 
combinatul de prelucrare 
a lemnului din localitate 
urmează să se economi
sească — prin schimba
rea procesului de con
fecționare a ambalajelor 
și prin reproiectarea lor 
— circa 40 la șută din 
cartonul folosit In mod 
curent. De asemenea, se
cuvine menționată preo
cuparea organizațiilor de 
pionieri și U.T.C. din ju
deț, a întreprinderilor 
î V.A.-Suceava. I.P.G.- 
Cimoulung- Moldovenesc, 
Î.S.C. Alimentara-Sucea-
va. I.L.-Cîmpulung-Mol- 
dovenesc. cooperativa 
meșteșugărească „Uni-

care au strins șl

în confruntare:

sBisimi ■ xismsas
Dispare „punga 

cu surprize"
Măsura de a se vin

de produse de carne, 
legume șl fructe 
preambalate In pungi 
este, indiscutabil, bi
nevenită. Deși trebuie 
arătat câ. in ce ori- 
vește ambalajele din 
plastic, sint desigur 
de preferat cele trans
parente, prin care 
cetățeanul să poată 
vedea conținutul — 
in locul celor ontice. 
Cititorul nostru Mihsll 
Manea din București a 
sesizat redacției fap
tul că a cumnărat de 
la unitățile din Piața 
Kogălnlceanu produse 
preambalate care ,lă
sau de dorit din punct 
de vedere calitativ. 
..Să nu se profite de 
faptul că nu vedem, 
decit acasă, ceea ce se 
găsește in pungi", sub
linia el In scrisoare. 
Răspunsul Centralei 
pentru legume și fruc
te, semnat de lng. 
I. Rădulescu. director 
general, ne Incuncș- 
tlntează că sesizarea a 
fost analizată cu toată 
seriozitatea. Bontru a 
asigura vlnzarea către 
populație numai a 
produselor care întru
nesc condițiile de cali
tate, „s-nu luat măsuri 
de urmărire îndea
proape a Întregului 
proces de preambalare 
și s-a întărit controlul 
de calitate de către 
șefii d° echipe și mem
brii C.T.C. : livrarea 
produs0’or din deooz’t 
se va face numai dună 
ce au test ver^te^te 
calitativ de către C.T.C., 
care va certifica buna 
calitate a produselor 
pe documentul de li
vrare și tichetul de 
control". De asemenea, 
în răsnuns s° arată că 
in unitățile de desfa
cere gestionarul sau 
înlocuitorul acestuia va 
verifica cu mai mult 
s’mt de răsnundere. ca
litatea produselor, va 
emite ari de recppție 
numai pentru mărfu
rile care sint complet 
corespunzătoare, cu-

nosclndu-se că In caz 
contrar rfimine direct 
răspunzător.

Deci argumentul. a- 
dosea Invocat de unii 
responsabili al unită
ților de legume-fruc- 
te. „asta am primit, 
asta vă dau" devine 
Inadmisibil. Deci, a- 
tcnlie. tovarăși ges
tionari I

Totodată, credem că 
rămine deschisă pro
blema utilizării pun
gilor transparente sau 
opace,

Cîștlg triplu
Două aspecte sem

nala Gh. G. din Pi
tești in scrisoarea sa 
adresată redacției : a) 
la Combinatul de arti
cole tehnice din cau- 
ciuc-Pitcști nu există 
încă suficientă pre
ocupare Dentru redu
cerea deșeurilor sau 
folosirea acestora ; b) 
nori groși și negri de 
fum rezultați din ar
derea deșeurilor plu
tesc în partea de nord 
a orașului și viciază 
atmosfera din jur. Din 
răspunsul Centralei In
dustriale de prelucrare 
cauciuc șl mase pias* 
tice aflăm că din pro
cesul tehnologic de 
fabricare a articolelor 
tehnice din cauciuc

Concis,

rezultă. Inevitabil, a- 
numite cantități de 
deșeuri. O parte din
tre acestea sint refo- 
losltc in procesul de 
fabricare a unor pro
duse. Deșcurlle nere
cuperabile sint distru
se prin ardere. în 
treacăt fie spus, restu
rile rezultate din de
bitare — suluri de 
covoare din cauciuc, 
furtunuri do diverse 
dimensiuni etc. — după 
cum sugera corespon
dentul nostru voluntar 
— ar putea fl valori
ficate prin comerț, la 
prețuri mal reduse. In 
loc să fie arse.

Sintem apoi Infor
mați că s-au stabilit 
măsuri concrete pen
tru fiecare secție, in 
vederea perfecționării 
pregătirii cadrelor. îm
bunătățirii activității 
de întreținere șl reoa- 
rare a utilajelor. Întă
ririi controlului tehnic 
de fabricație etc. in 
vederea reducerii de
șeurilor.

Luindu-se In consi
derație și propunerea 
corespondentului s-ar 
putea obține un triplu 
ciștig — reducerea 
pagubelor. beneficii 
realizate prin comer
cializarea unor lucruri 
care se aruncă, com
baterea poluării. Efec
tiv, merită eforturile.

la obiect
Consiliul popular al municipiului Bucu

rești : în zona cartierelor 4 și 5 din Drumul 
Taberei se vor înființa, plnă la sfirșitul aces
tui an, unități comerciale la parterul a 4 
blocuri de locuințe — respectiv C 7 bis, C 8 
și C 11. prevăzute pe artera princioală de 
circulație, și C 1 pe str. Valea Ialomlțel. 
Construcția dotărilor comerciale va continua 
și in anul 1975, cind se va completa rețeaua 
de desfacere la nivelul cerințelor populației 
din cartierele respective.

Consiliul popular al județului Neamț : 
Noua centrală termică, la care se referă lo
catarii blocurilor din str. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, Tg. Neamț, a fost dată numai parțial in 
funcțiune. Pină la 30 iunie a.c. ea urmează 
sâ funcționeze la Întreaga caoacitate, dată 
pină la care se va executa și instalația de 
alimentare a blocurilor cu apă caldă mena
jeră. De asemenea, a fost racordată la noua 
centrală și clădirea liceului din localitate.

Neculaf ROȘCA

predat pină acum la 
D.C.A. cantități de hir
tie ce depășesc cu mult 
iarcinlle contractuale. Și 
un alt fapt demn de re
ținut : organizația jude
țeană U.T.C. și întreprin
derea de alimentație pu
blică din Suceava și-au 
suplimentat planul anual 
de predare a deșeurilor 
de hirtie cu 600 la sută 
și. respectiv. 50 la sută.

Snre regretul nostru 
insă, alte exemple pozi
tive n-am mai găsit. Dim
potrivă 1

de Importantă este ac
țiunea de colectare șl va
lorificare a deșeurilor, 
măsurile organizatorice 
se lasă Încă așteptate. Și 
pentru că imaginea de
scrisă la începutul rîn- 
duri’.or de față reprezin
tă doar unul din argu
mentele afirmației noas
tre, redăm, in continuare, 
alte cîteva.

• Pină in prezent, pes
te 20 Ia sută din unități
le care au contracte cu 
D.C.A.-ul nu au predat 
nici un gram de hirtie.

„ÂCIM D“ 

în județul Suceava
...Trecind pe la groapa 

de gunoi a orașului Su
ceava am crezut, initial, 
câ ceea ce se petrece aici 
— se aruncă Încă hirtie 
Ia gunoi și se arde — 
este rezultatul unei stări 
de lucruri mai vechi, a 
unei perioade de timp 
cind — nu numai la Su
ceava — deșeurile de ori
ce fel, și in primul rind 
cele de hirtie — erau 
distruse. Dar. continuind 
Investigațiile prin car
tiere și întreprinderi 
ne-am dat seama că nu 
e vorba doar de o ex
cepție. ci că la Sucea
va „acțiunea D" (co
lectarea deșeurilor), nu 
constituie peste tot o 
preocupare de maxim In
teres. Cu toate că șuce- 
venil cunosc foarte bine 
valoarea hirtie! (aici 
există, de altfel, șl un 
combinat de celuloză șl 
hirtie), cu toate că or
ganismele de specialita
te. conducerile unități
lor economice cunosc cil

Exemple : I.C.R.M.-Su
ceava, I.S.C.I.P.-Verești, 
I.A.S. Suceava, coope
rativa meșteșugărească 
din Rădăuți etc

• Din cele 57 de în
treprinderi .și organizații 
județene obligate să co
lecteze și să valorifice 
hirtie, doar două s-au 
angajat — după declan
șarea In țară a acțiuni
lor de economisire a hir
tie! — să predea canti
tăți suplimentare de de
șeuri.

• în loc de 56 000 gaci 
de hirtie. citi trebuiau să 
predea pină acum la 
D.C.A. întreprinderile din 
județ, s-au predat numai 
13 000 (adică circa 24 la 
sută). Sint șl unități care 
nu au predat nici unul : 
cooperativa meșteșugă
rească „Constructorul" din 
Suceava, I.G.O. Cimnu- 
lung-Moldovenesc. IFET 
Iacobeni ș.a. Cauze ? Iată 
una dintre ele :

— Am fost de mai mul
te ori cu sacii la D.C.A.

— ne spune ing. loan 
Bogdan, vicepreședinte al 
cooperativei „Construc
torul", dar nu ni i-au 
primit. Cică nu îndepli
nesc niște condiții.

— Și v-ați interesat de 
aceste condiții ?

— Cum, tot noi să ne 
Interesăm ? Să ne co
munice In scris D.C.A.-ul. 
(O remorcă : pe lingă 
dezinteresul cooperati
vei. răspunsul care se 
așteaptă — în scris — de 
cîteva luni de zile putea 
aiunge si pe <03 pină 
acum. Cete două unități 
sint doar din aceeași lo
calitate I).

• în cartierele obiș
nuite (fără blocuri), ac
țiunea de colectare a de
șeurilor este lăsată la 
voia Intlmnlărli. fără o 
bună propagandă și orga
nizare. Asa se face că, în 
prezent, deși mașinile de 
Ia I.G.O. au In dotare 
cite 2-3 6aci pentru hir
tie (colectarea se poate 
realiza numai dacă de
șeurile sînt lăsate la por
țile caselor de cetățeni, 
separat de resturile me
najere). Intr-o săptăml- 
nă dacă se string cițiva 
cacl.

...încerclnd o concluzie, 
rezultă dar că ceea ce 
s-a făcut pină acum In 
Județul Suceava pe linia 
colectării șl valorificării 
deșeurilor de hirtie erie 
cam puțin. Tocmai de 
aceea, organele locale de 
stat, conducerile de în
treprinderi și unități e- 
connmice, toate organi
zațiile de masă și obștești 
vor trebui să analizeze cu 
ooerativitete situația ac
tuală șl să stabilească — 
tot cu aceeași operativi
tate — măsurile organi
zatorice ce se Impun. 
Exemplul atîtor și atîtor 
localități din țară care 
au trecut cu promptitudi
ne la declanșarea „Acțiu
nii D” poate șl trebuie să 
fie urmat și de suceveni.

Mihai IONESCU 
Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scîntell"

Timișoara i

TURISTICE
DE MARE ATRACJIE
Castelul Iui Tancu de Hunedoara, 

vestigiile unui bastion al cetății 
datind din secolul al XVIII-lea, 
casa „La copacul de fier" (denu
mire de la un trunchi de copac 
prins intr-un briu de fier. In care 
calfele care treceau pe lingă el bă- 
teau, drept amintire, cite un cui), 
„Satul bănățean", expoziția de vînă- 
toare din „Pădurea verde", Bega 
împreună cu cele 14 poduri ale sale 
— iată numai citeva din punctele 
de mare atracție care fac din Timi
șoara un important centru turistic 
al tării. Acestora li se adaugă noile 
și modernele edificii economice, 
sociale și culturale, numeroasele 
parcuri și grădini, Timișoara fiind 
numit-și „oraș al florilor". Pentru 
numărul din ce in ce mai mare de 
oaspeți din țară 61 străinătate care 
vizitează Timișoara, oficiul jude
țean de turism a luat măsuri in 
vederea extinderii spatiilor de ca
zare In hoteluri, moteluri, cabane, 
campinguri. La motelul Timiș, de 
exemplu, a fost construit un nou 
corp de cazare, camoingul „Pădu
rea verde" a fost modernizat, iar în 
cadrul modemului complex hote
lier „Continental" din Timișoara a 
fost inaugurată o piscină.
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RESPECTUL LEGII

NOUTĂȚI
SLATINA (Corespondentul 

„Scinteii**. Emilian Rouă). — 
Rețeaua comercială a județului 
Olt dispune In prezent de 1 460 
unltăti de desfacere și presta
toare de servicii către populație 
cu o suprafață utilă de 66 000 
metri pătrați. Față de 1963, nu
mărul unităților a crescut cu 
peste 260. în mediu] sătesc au 
fost construite 42 de magazine, 
la care se adaugă alte 8 prin

ÎN REȚEAUA COMERCIALĂ
contribuția cetățenilor. Totoda
tă. la Slatina și Caracal au fost 
construite, pentru comerțul de 
stat și cooperatist, 6 depozite 
pentru mărfuri In suprafață de 
10 090 mp. De asemenea, de la 
Începutul anului și pină acum. 
In cartierele de locuințe Pro
gresul II și Crișan II din Sla
tina au fost puse la dispoziția 
cumpărătorilor noi spatii co
merciale. De la tovarășul Nico-

lae fliuț, directorul direcției 
comerciale județene, am aflat 
că există o permanentă preo
cupare pentru îmbunătățirea 
continuă a aprovizionării ponu- 
lației. prin introducerea unor 
programe prelungite In maga
zine Pină la sfirșitul acestui 
an se vor mal da in folosință 
noi unități. Intre care un mare 
magazin universal cu 8 niveluri 
la Slatina, cu o suprafață utilă 
de 6 000 metri pătrați.

(Urmare din pag. I)
dezvoltare nemaiîntilnită a forțelor 
de producție ; concomitent, relațiile 
sociale cunosc un proces continuu de 
Derfecționare. în aceste condiții de 
perfecționare a raporturilor sociale, 
dispozițiile legale trebuie să consa
cre tocmai acele realități care sint 
conforme cu nevoia de dezvoltare și 
progres. Este evidentă deci și ne
cesitatea de îmbunătățire permanen
tă a normelor de drept șl deci a le
galității însăși. în această direcție 
sint elocvente eforturile depuse de 
conducerea partidului și statului nos
tru. Numai in acest an au fost 
adoptate o serie de legi noi. menite 
să dea haină juridică unor relații 
încă nereglementate sau să imbună- 
lătească vechile reglementări deve
nite In parte nefolositoare. Iată 
de ce putem spune, fără a greși, 
că socialism înseamnă legalitate „la 
zi" și că acest pregnant proces de 
perfecționare continuă a legalității 
nu trebuie să surprindă pe nimeni.

— Deci, creșterea respectului 
față de lege este o problemă 
care se verifică in activitatea 
practică de zi cu zi. Ce factori 
contribuie la succesul acestei 
activități ?

— Neîndoielnic, cu cit vom avea 
mai puține cazuri de nerespectare a 
dispozițiilor legale, cu atit legalita
tea va fi mai puternică și invers. De 
aceea, respectarea legii este o pro
blemă care interesează In egală mă
sură oe toti cetățenii : cu totli tre
buie să contribuim ca legea să ti» 
respectată.

„Aplicarea riguroasă a legilor — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la recente Consfătuire a activului de 
partid si de stat din ministere și in
stituții centrale — este obligatorie 
pentru toate organele de stat, pen
tru toti cetățenii. Nimănui nu-l este 
permis, nu-i va fi admis să lucalce

sau să se sustragă de la respectarea 
legilor". Ne revine deci obligația 
să depunem in continuare eforturi 
mai susținute spre a găsi cele mai 
potrivite metode educative si pre
ventive pentru cultivarea respectu
lui fată de lege. Pentru că garanția 
fortificării legalității socialiste o 
constituie, intr-o expresie lapidară, 
ștacheta ridicată a conștiinței poli
tice. maturitatea de gindire a oame
nilor. fie ei cetățeni simpli, fie per
soane cu răspunderi in ierarhia or
ganelor statului. Dar educarea ce
tățenilor in spiritul respectului fată 
de lege, al eticii si echității socia
liste este o problemă complexă, care 
nu se poate realiza decit prin efor
tul sl cu concursul conjugat al tu
turor organismelor și instituțiilor de 
stat, al opiniei publice.

— în acest context, care este 
locul ocupat de organele pro
curaturii ți in ce constă spe
cificul sarcinilor încredințate 
acestor organe ?

— Trebuie să spun că în menta
litatea unor oameni mai există încă 
tentatia de a confunda ne procuror 
cu ceea ce era el înainte: acuza
tor. Nu tin neapărat să fac un joc 
de cuvinte, dar de la vechile organe 
noi am moștenit numai termenul care 
ne desemnează profesiunea, si nimic 
mai mult. Procuratura, ca și alte or
gane. a apărut ca o necesitate a so
cialismului. ca răspuns la nevoia de 
a se asigura pe întreg teritoriul tă
rii unitatea legalității, avind. in prin
cipal. sarcina de a veghea asupra 
medului cum se respectă dispozițiile 
legale de către organele centrale și 
locale ale administrației de stat, or
ganizațiile de stat și cetățeni.

Procurorul este in primul rlnd 
un activist politic. Fiecare act 
profesional al acestuia traduce in 
practică o cerință politică a parti
dului nostru. Indiferent de domeniul 
in care acționează. Potrivit statutu
lui său profesional și legii de proce
dură, procurorul este dator să milite

ze neobosit pentru aflarea adevărului 
in fiecare caz concret. Adevărul este 
singura rațiune dea fi a procurorului 
și suportul moral al intransigenței 
sale. Iată deci că procurorul nu 
este nici pa departe acuzatorul de 
altă dată.

— Actul de realizare a justi
ției In fiecare caz concret este, 
datorită solemnității lui ți idea
lurilor in numele cărora se în
făptuiește, un puternic stimul 
educativ-preventiv. Ce alte 
preocupări manifestă procura
tura in această direcție ?

— Societatea noastră nu reprimă 
fantele periculoase din slăbiciune 
sau din dorința de a reprima. Toa
te constringerlle legate. Inclusiv pe
deapsa, au un scop unic : reeducarea 
omului, recuperarea lui pe toate pla
nurile si realinierea In rindul mem
brilor utili. De aceea, in activitatea 
sa, procurorul trebuie să facă totul 
pentru a preveni faptele cu caracter 
antisocial. în realizarea acestei sar
cini. procurorul ia act nemijlocit 
despre diferitele aspecte din sec
toarele de activitate cele mai di
verse. Si acolo unde constată Împre
jurări care fac posibile încălcările de 
lege sau favorizează apariția aces
tora. are obligația să sesizeze des
pre aceasta organele competente. In 
același scop preventiv, procurorii 
participă la munca oolitico-educativă 
de masă. In cadrul acestei activități, 
procurorii urmăresc In principal 
popularizarea și explicarea conținu
tului legilor și măsurilor luate d*» 
către conducerea de partid și de 
stat, știut fiind că buna cunoaște
re și înțelegere a legilor și a di
feritelor hotăriri sint condiții ne
cesare pentru respectarea lor. Deci, 
prin întreaga lor activitate, orga
nele procuraturii contribuie la apli
carea justă a legii, la educarea ce
tățenilor in spiritul respectării le
gilor și a regulilor de conviețuire 
socială, la formarea conștiinței ju« 
ridice socialiste a maselor.
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CIND UNII ECONOMISESC CU GRAMUL,
IAR ALȚII RISIPESC CU TONA

Sarcinile ce revin unităților din 
cadrul Ministerului Industriei Con- 
«Inirllllor de Mașini-Uneite șl Elcc- 
trotcbnieil |n ceea ce privește mal 
buna gospodărire a metalului 
deosebit de complex 
pentru că este vorba 
care, prin natura pr 
un înalt grad de prelu 
tehnicitate ridicată — oferă 1 
ribilități de valorificare supe 
resurselor de metal, posibilități care 
trebui»- fructificat*» pa dcrl 
industria construcțiilor de 
unelte și electrotehnicii e te 
consumatoare de metal ca atare, 
folosirea cu maximă grijă a acestuia 
constituie una din căile principale de 
creștere a eficienței economice. în 
1974. față de necesarul dc metal cal
culat pe baza consumurilor reali?-•4e 
anul trecut pe ansamblul ministe
rului urmează sa fio economisită o 
caniilatc dc peste 15 OM tone metal. 
Cum se acționează concret In Între
prinderi pentru Înfăptuirea acestei 
sarcini ?

De la bun început reținem un fapt 
pozitiv : in acest an, in majoritatea 
unităților dm această ramură nor
mele de consum au fost substantial 
diminuate. Ca urmare, in primul tri
mestru. pe ansamblul ministerului, 
fata de consumurile planificate, s-a 
înregistrat o economie dc aproape 
1 600 tone de metal. Pe primul Ioc 
In „bătălia" pentru gospodărirea cit 
mal bună a metalului se situează In- 

■ treDrindcrlle din cadrul Centralei 
industriale de electronică șl automa
tizări care, in perioada amintită, au 
economisit peste 1 000 tone de metal. 
Principalele direcții de acțiune : mo
dernizarea produselor, miniaturizarea 
acestora, introducerea unor tehnolo
gii modeme, de mare eficiență. Re
zultate bune In folosirea metalului 
au obținut și o serie de unități eco
nomice din cadrul Centralei indus-

triale dc motoare șl materiale elcc- 
trotehnicc. La întreprinderea de ca
bluri ți materiale cleetrolzolante din 
Capltnlă, de pildă, coeficientul de 
utilizare a inclnlului este in prezent 
de la suUL. Aici, accentul s-a pus, 

principal, pc rcproiectarca produ- 
nr și valorificarea mai Intensă a 
icurilor de fabricație. Astfel, prin 

rcproiectarca cablurilor de energie 
din aluminiu cu secțiuni dc 120—150 
milimetri pfitrați, consumul specific 
s-a rodul de la 1 113 kg pe km, cit

principalele măsuri finalizate șl efi
cienta lor. Slcra preocupărilor colec
tivului întreprinderii pentru gosix>- 
dăriren mai judicioasă a metalului 
este, Inlr-adavăr, largă. Reținem, 
înainte de toate, importanța deose
bită caro se acordă rcproicctftril 
constructive șl tehnologice a produ
selor. Dar, mal ales, rezultatele obți
nute : consumul do metal a fost re
dus. in medic, cu 50 kg. Iar in unele 
cazuri cu 200 kg de met.nl pe pro
dus. Diminuarea adausurilor de pre-

șinl-unelte și agregate se Irosesc 
cantități mari de metal. Uneori, abia 
se prididește cu căratul șpanului. 
Mal ales tind se prelucrează coroa
nele dințate de la strungurile Sc- 
1 600. Sc-2 000, Sc-2 500 șl Sc-3 200.

— Dc ce ?
— Pentru că unii furnizori. In ca

zul do față întreprinderea de ma
șini grele din București, no livrează 
repere cu mult supradimensionate — 
no-a răspuns metalurgul Paul Zam
fir.

Ancheta noastră privind utilizarea metalului
în întreprinderi constructoare de mașini

era in luna ianuarie, la 1 005 kg pe 
km in luna mai : la sirma rotundă 
de aluminiu moale, din gama de 
diametre de 1.3—8 mm, de la 1009 
kg pe km. in luna martie, la 1 005 kg 
pc km, in prezent. Cil privește de- 
ș'urile de fabricație, prin repunerea 
lor in circuitul productiv in acest 
urmează să se ob'.ină un volum 
economii de 4 milioane lei.

Adincim investigațiile noastre 
întreprinderea de mașlni-uncltc 
agregalo din București. Ing. Alexc 
Casapu, tehnoloz-șcf. preciza : „în 
unitatea noastră, consumurile spe
cifice au fost revizuite incă din 
anul trecut. A reieșit că, prin redu
cerea normelor de consum, in pri
mul trimestru al anului puteam eco
nomisi 600 tone de metal. în acest 
scop, s-a stabilit și a început să fie 
aplicat din timp un amplu plan de 
măsuri". Ne interesăm care sint

an 
de
Ia 
șl

lucrare do la piesele prevăzute a se 
executa din laminate a contribuit, 
Intr-o mare proporție, la realizarea 
acestor economii. Astfel, numai prin 
trecerea de la forjarea liberă la for
jarea In matrițe, consumurile au fo<t 
micșorate cu 30 la sută. Deosebit de 
eficientă s-a dovedit a fi in între
prindere și extinderea debitării ta
blelor, pe baza planurilor de croire 
complexe, acțiune prin care volumul 
deșeurilor a fost redus cu 15 la sută.

— Prin aplicarea acestor măsuri și 
a altora — ne spunea tovarășul Iu
lian Vanca, responsabil cu normele 
de consum — in primul trimestru al 
anului întreprinderea noastră s-a în
cadrat in consumurile planificate, 
cconomi8indu-se față de aceeași pe
rioadă a anului trecui peste 612 tone 
metal, din care 12 tone peste pre
vederi. Este un rezultat bun.

Si, totuși, la întreprinderea de ma-

— Cit de mari sint adausurile ?
— Coroanele dințate pentru strun

gurile Sc-3 200 cintăresc după pre
lucrare, in formă finită, 1 600 kg, dar 
ni se livrează cu o greutate de 3 120 
kg. ; la strungurile Sc-2 500, greuta
tea netă este do 1 140 kg, noi primim 
Insă piesa forjată la greutatea de 
2 400 kg. Similar se petrec lucrurile 
și in cazul celorlalte două tipuri de 
strunguri, piesele livrate cintărind 
de 2,5—3 6ri mai mult decit greutatea 
lor finită.

Zeci, sute de kilograme de metal 
— oțel aliat, deci scump, risipite 
la un reper, la un produs 1 Dar a- 
ceasta nu este singura consecință a 
primirii unor repere supradimen
sionate. O atare situație, cind pen
tru prelucrarea unuia din reperele 
amintite sint necesare 16 ore in 
plus, se răsfrlnge negativ șl asupra 
utilizării capacităților de producție

șl a forței de muncă, a consumului 
de combustibil și energie electrică, 
contribuie la uzura prematură a 
6culclor. Iată cum, soluții tehnice 
bine «indite, de natură să contribuie 
la realizarea unor produse compe
titive, cu un consum de metal cit 
mal mic, nu pot Învinge Întotdeauna 
inerția cu care unii furnizori pri
vesc eforturile colectivului între
prinderii de mnșini-unelle șl agre
gate din București, pentru econo
misirea metalului. Mai mult, aflăm 
că intreprlnderca beneficiară a pus 
la dispoziția unității furnizoare șl o 
tehnologie menită să reducă simțitor 
risipa de metal. Numai că în
treprinderea de mașini grele din 
București refuză să execute coroa
nele dințate după această ‘tehnolo- 

Onre de ce se manifestă 
acest caz îngăduință din par

tea centralei Industriale de re
sort, a celor două ministere construc
toare <le mașini — In loc să se In
tervină hotărit pentru a_ se pune 
capăt acestei . .......... _
coastă întrebare, Intruclt problema 
in discuție se ridică de mai multă 
vreme.

între resursele șl necesitățile de 
metal există un strict echilibru. 
Hanul do producție industrială din 
acest an a fost in așa fel dimensio
nat incit el trebuie realizat cu can
titățile de metal prevăzute. în atari 
condiții, respectarea cu strictețe a 
normelor stabilite, diminuarea con
tinuă a acestora și eliminarea risi
pei constituie sarcini majore pentru 
fiecare unitate economică consuma
toare de metal. Trebuie să se înțe
leagă cu toată claritatea că nu poate 
fi admisă nici o depășire a norme
lor de consum, că nici cea mai mică 

mai poate fi Îngăduită.

se

risipe 7 Punem a-

Lc7 întreprinderea de utilaj chimic Ploiești,

după apelul adresat colectivului de la

.Republica" din București:

RESTANTELE5

SE RECUPEREAZĂ
în urmă cu trei 

săptămini, ziarul nos
tru a publicat a- 
pelul coleoti'vului în
treprinderii de utilaj 
chimic din Ploiești a- 
dresat muncitorilor și 
inginerilor unității 
bucureșlene „Republi
ca". Metalurgiștii de 
aici erau insistent so
licitați să facă tot ce 
le stă in putere pen
tru a livra cantitatea 
de țeava restantă fată 
de prevederile din 
contract, fără de care 
utilaje mult așteptate 
pe 
nu 
te. 
de 
depinde 
rea _1_______
conchidea apelul.

Zilele acestea 
fost dm nou in uni
tatea ploieșieană. La 
cazan eerie, in secto
rul stanța re la reoe, 
in alte ateliere și sec
ții. unde lipsa țevii 
determinase stagnări, 
se lucra intr-un ritm 
^isținut. „Tovarășii 
tie la «Republica», 
după cum vedeți, 
și-au onorat angaja
mentul luat fată de 
noi — ne-a sdus șeful 
programării produc
ției. tovarășul Filip 
Simion. Intră acum 
zilnic In uzină canti
tăți mult mai mari de 
teavă. Putem, deci, 
lucra intens. Am tre
cut 1a unele reorga
nizări obligatorii. Așa, 
de pildă, in sectorul 
de itantare aripioare 
se muncește acum în 
trei schimburi : se fo
losesc nu două, ti pa
tru matrite deodată. 
Zilele acestea și la

șantierele chimice 
puteau fi termina- 
„Numai si numai 

sprijinul vostru 
acum livra- 

utilajeior 1" —

am

fabrica Nord a între
prinderii dăm în ex
ploatare alte două 
-Drese -de matritare".

Am aflat, in conti
nuare. de la tovarășul 
Ștefan Nan, secreta
rul comitetului de 
partid al întreprinde
rii. că și la sectorul 
de introducere a ari
pioarelor pe țevi a 
fost nevoie de o con
centrare masivă de 
forte. Se lucrează a- 
cum in două schim
bări — și sint anga
jate. Intr-o pasionantă 
întrecere cu timpul, 
peste 70 de tinere 
muncitoare. ..De hăr
nicia acestei brigăzi 
depinde in mare măsu
ră scurtarea timpului 
de execuție a celor 8 
sublimatoare — uti
laje așteptate De șan
tierul instalației de 
anhidridă ftalică de 
La Brazi — a apreciat 
secretarul comitetului 
de partid. Ritmul in 
care se muncește — 
așa arată graficele pe 
care le urmărim zil
nic — va permite re
ducerea timpului nor
mat in cadrul proce
sului tehnologic cu 
circa 15 zile".

Echipele cazangiilor 
Mihai Dorneanu și 
Virgil Stan, care lu
crează la două răci- 
toare tot atit de ur
gent cerute la montaj 
ca și sublimat oa rele, 
s-au angajat și ele să 
recupereze din intir- 
zierea provocată de 
lipsa țevilor. Munca 
întregului colectiv al 
întreprinderii, conju
gată cu o serie de mă-

suri tehnico-organiza- 
torice. cu 
zilnică, pe 
execuției 
prioritare .
lucru, asigură o vizi
bilă diminuare a res
tantelor. Așa. bunăoa
ră. la sfârșitul lunii a- 
prilie erau înscrise ia 
capitolul restante 1 500 
tone utilaje. La sfir- 
situl lunii mai se afla 
in evidentă mai Dutin 
de jumătate din tona
jul menționai. Numai 
in ultima săptâmină. 
o coloană de oxidare 
și un economizer au 
fost livrate șantieru
lui Combinatului pe
trochimic Pitești. Iar 
un schimbător de căl
dură — la Borzești.

în Încheierea inves
tigațiilor succinte in 
unitatea ploieșteană. 
directorul ei, inginerul 
Vasile Ciornei, ne-a 
spus :

— Prin intermediul 
„Scînteii". constructo
rii de utilaj chimic 
din Ploiești mulțu
mesc colectivului de 
la „Republica" pentru 
ajutorul acordat in
tr-un moment critic, 
îl asigurăm că. pri
mind in continuare la 
timp și in cantități 
sporite țeava necesa
ră. vom căuta să de
punem eforturi stărui
toare pentru ca uti
lajele tehnologice să 
ajungă la termen pe 
șantiere, conform gra
ficelor inchelate.

urmărirea 
operații, a 
-Utilajelor 
aflate in

Constantin 
CAPRARU 
corespondentul 
„Scintell"

AGENDA ECONOMICĂ
CU UN AN Șl ȘAPTE LUNI MAI DEVREME

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul în
treprinderii textile „Caianeic" Orșova, a realizat prevederile 
planului cincinal cu un an șl șapte luni mai devreme, creind 
posibilitatea obținerii unei producții suplimentare de peste 250 
milioane lei. !n telegrama trimisă cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușcscu. se arată intre altele : „Colectivul 
nostru este mobilizat In continuare pentru a intimpina cu noi 
5l Importante succese cele două mari evenimente ce vor avea 
loc In acest an — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și al 
XI-lea Congres al partidului, proliminind a obține pină la fi
nele anului o producție suplimentară de peste, 105 milioane leL

IN FUNCȚIUNE : UN NOU OBIECTIV INDUSTRIAL
Pe platforma industriei alimentare din orașul Reghin a In

trat in funcțiune fabrica do bere. Raportind acest succes, mun
citorii. inginerii și tehnicienii de pe această linâră platformă 
industrială au adresat o telegramă C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceaușascu. prin care se angajează să atingă in cel mal 
scurt timp parametrii proiectați și. folosind din plin modernele 
capacități de producție, să obțină in acest an cu 20 000 hi de 
bere mai mult decit prevede proiectul.

INIȚIATIVA IN... OFENSIVA
Inițiativa „Economisirea In ofensivă", care se aplică cu suc

ces in unitățile economice sucevene, a dus la obținerea unor 
noi rezultate in domeniul raționalizării consumului de energie 
electrică. Astfel, ca urmare a acțiunilor întreprinse pină 
acum, curba de sarcină cunoaște, In ore’.e de virf, o scădere 
de 18 la sută, fapt ce a creat posibilitatea alimentării, cu a- 
celcașl instalații, a unui număr mai mare de consumatori. 
Principalii beneficiari realizează acum norme reduse de con
sum. Numai la întreprinderea de utilaje și piese de schimb 
din Suceava, de exemplu, se Înregistrează la ora actuală o 
diminuare cu 34,6 la sută a consumului de energie electrică.
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La „Metalica“-Oradea

0 gamă largă 
de sortimente pentru

uz casnic
în cadrul celor 14 unități de 

industrie ușoară din Bihor, 
„Metalica" din Oradea șl-a de
finit profilul mai cu seamă in 
ultimii ani, cind colectivul de 
muncă al acesteia și-a propus 
să realizeze arti-ole casnice și 
ele-trocasnice solicitate tot mal 
mult pe piața internă șl la ex
port. De la tovarășul di
rector el unității, inginerul 
Petru Cristea, am aflat citeva 
din produsele foarte solicitate de 
beneficiari, între care reșourile 
cu gaze, maș’nile de gătit ..Ig- 
niș". usrftoarele de rufe, măsu
țele pliante în mai multe tipuri. 
Printre cele mai noi produse 
introdu?*» in fabricație figurca- 
zâ lustrele în 20 dc tipuri, pro- 
iertaie și executate de colecti
vul de muncă de la „M*7* aii ca" 
In colaborare cu renumita fa
brică de sticlă de la Pădurea 
Neagră.

Dumitru GâȚA 
corespondentul „Scinleii"

ȘINELE DE CALE FERATĂ „TRĂIESC" MAI MULT
Specialiștii Institutului de studii și cercetări in transporturi 

au conceput un dispozitiv pentru ungerea automată a șinelor 
de cale ferată, imediat după trecerea unui tren, in zone de 
»:urbe pronunțate. în acest mod se asigură prelungirea duratei 
de serviciu a șinelor din curbe cu 160 la sută. Totodată, prin 
reducerea rezistenței la înaintarea trenurilor in curbe se reali
zează și o economie de energie, precum și diminuarea 
cheltuielilor de întreținere. Dispozitivul a fost experimentat 
cu rezultate foarte bune pe tronsonul Brașov—Predeal, * 
zona Timișului de Sus, pe o perioadă de mai bine de un 
și urmează ca folosirea lui să fie extinsă și pe alte 
ferate montane.

In-

In 
an 
căi

MOMENT STATISTICNOI TIPURI
DE VAGOANE
FABRICATE

LA ARAD

județene Constanta, Timiș. Bihor
sub formă de fin.

mare

manente a silozului, pentru dirija
rea proceselor de fermentare pe baza 
eliminării golurilor de aer din masa 
de nutreț. In acest scop, cooperați-

Constantin SIMION 
corespondentul „Scinteil"

transportul 
vagoane 
vagoane 

i capacitate.

pe
agabaritice 

transforma- 
platformă- 

refrigerente

pe valorificarea experienței com
plexului de îngrășare a taurinelor de 
la Racovița, unde, anul trecut, s-au 
preparat 2 000 tone de semisiloz de

Unul din obiectivele principa
le aflate in centrul atenției har
nicului colectiv de constructori 
de vagoane din Arad este în
noirea permanentă a producției, 
acțiune care ține seama de ten
dințele generale de dezvoltare 
a construcției de vagoane pe 
plan mondial. Principalii para
metri avuți in vedere și asupra 
cărora se acționează în scopul 
continuei lor îmbunătățiri : mă
rirea vitezei de circulație, creș
terea volumului și greutății 
transportului, asigurarea sigu
ranței in circulație, creșterea 
gradului de confort al vagoa
nelor de călători. Au fost apli
cate măsuri concrete pentru îm
bunătățirea sistemelor de fri- 
nare, trecerea de la tracțiunea 
vagoanelor pe bază de arcuri 
metalice La aceea pe arcuri din 
cauciuc, utilizarea de table de 
oțel cu proprietăți mecanice ^ri
dicate și ruginire lentă. Au fost 
realizate noi tipuri de vagoane, 
cum sint : vagonul platformă 
cu dispozitive reglabile pentru 
prinderea tuturor tipurilor de 
conteinere, vagonul cu acoperiș 
glisant, vagoane basculante și 
cu pereți rabatabili, vagoane a- 
gabaritice pe 6, 8 și 10 osii, va
goane frigorifice, vagoane pen
tru incălzirea trenurilor. va
goane de călători cu confort 
diferențiat, vagoane poștale și 
de transportat bagaje, vagoane- 
restaurant destinate traficului 
internațional. Numărul tipurilor 
de vagoane prevăzute a se asi
mila in acest an in fabricație 
se ridică la 27. Printre acestea 
sint vagoanele acoperite pe 2 
și 4 osii, vagoanele autodescăr- 
cătoare de 60 tone pentru trans
portul cărbunelui, vagoane- 
marfă etajate pentru transpor
tul autoturismelor, vagoane 
o osii de 75 tone 
pentru 
t oarelor, 
cisternă, 
de

Ilie ȘTEFAN

• Lucrătorii întreprinderii 
miniere Hunedoara au anun
țat îndeplinirea și depășirea 
angajamentului anual asu
mat in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului 
al XI-lea al partidului. Acest 
succes are la bază moderni
zarea procesului de extracție 
și asigurarea unui grad ridi
cat de mecanizare, precum și 
deschiderea unor noi tim
puri miniere la Teliuc-Est și 
Ghelar.

Moreni au realizat, de la 
ceputul anului, o economie 
de metal din care se pot con
fecționa aproape un sfert de 
milion sape obișnuite pentru 
foraj.

• în urma reexaminării 
normelor de consum și a În
cadrării sub limitele de pină 
acum, întreprinderile con
structoare de mașini din Plo
iești, Tirgoviște, Cimpina, Si
naia, Găești. Buzău. Mija si

• Colectivul întreprinderii 
mecanice din Cimpulung 
Muscel a aplicat o serie de 
soluții tehnice eficiente pen
tru reducerea consumurilor 
de materii prime. Prin croi
rea judicioasă a reperelor, 
confecționarea anumitor pie
se din deșeuri de metal. îm
bunătățirea tehnologiei de 
forjare a unor repere și sub- 
ansamble, consumul de me
tal a fost diminuat cu 13.7 
kg la autoturismul „ARO-240" 
și cu 13 kg la autoturismul 

■..M-461'

ESTE SEZONUL RECOLTĂRII FURAJELOR
Prima recoltă de lucernă. trifoi, borceaguri si de ierburi de pe pa- 

1isti naturale este strinsă. in aceste zile, de pe mai multe sute de 
mii de hectare. Această acțiune se află in plină desfășurare, in special 
in județele din sudul și vestul tării. Pină la data de 31 mai a.c., în în
treprinderile agricole de stat lucerna s-a recoltat In proporție de 57 
la sută din total, iar in coooerativele agricole 6-au recoltat aproape 
90 000 hectare, reprezentind 42 la sută din suprafața cu această cultură. 
Datorită condițiilor climatice, stadiul cositului este intîrziat față de 
anii precedent!. Cu atit mai mult este nevoie să se acționeze energic 
pentru a nu se depăși momentul optim de recoltare, adică momentul 
cind plantele conțin cele mai marț cantități de substanțe nutritive.

Pentru îmbunătățirea calității furajelor, recent Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare si Apelor a organizat o consfătuire pe țară 
la care au fost stabilite masuri pentru aplicarea pe scară largă a teh
nologiilor eficiente de recoltare și conservare a furajelor verzi și pen
tru transformarea unei cantități de minimum 2 milioane tone de masă 
verde in semislloz. Specialiștii apreciază că. pe această cale, pierderile 
de substanțe nutritive se pot reduce cu circa 25 la sută, in comparație 
cu conservarea nutrețurilor verzi

Deși sint cunoscute avantajele conservării nutrețurilor verzi sub 
formă de semisiloz. această metodă se aplică Încă pe scară redusă. 
In cooperativele agricole, cantitatea de semisiloz a reorezentat. anul 
trecut, numai 8 la sută din producția de masă verde. Pentru a folosi 
cit mai bine producția bogată de masă verde existentă In prezent s-au 
Întocmit grafice care prevăd ca. într-o primă etapă, pină la 30 iunie 
a.c.. cooperativele agricole să realizeze 600 000 tone semisiloz. Pină la 
31 mai au fost insilozate 265 000 tone furaje, reprezentind 44 la sută 
din prevederile pentru această perioadă. Cantități mai mari de furaje 
s-au Insilozat In județele Teleorman. Constanța, Arad. Timiș. Me
hedinți, Argeș.

Ce măsuri s-au luat de către organele Județene, ce este necesar să 
se Întreprindă în continuare pentru urgentarea recoltării și insilo- 
zărli lucernel. trifoiului, borceagurilor și ierburilor de pe pajiști ? Am 
solicitat răspunsuri unor directori adjunct! pentru problemele creșterii 
animalelor de la direcțiile agricole 
Si Harghita.

— în clteva zile vom Încheia cositul 
lucernel — spunea ing. Constantin 
Nenovici, director adjunct al direc
ției agricole CONSTANȚA. Obiecti
vul nostru imediat este să preparăm 
cantități cit mai mari de semisiloz. 
Au fost insilozate primele 30 000 de 
tone de secară masă verde și lucer
na. Cele mai mari cantități de semi
siloz au fost realizate la complexele 
zootehnice Siminoc, Mihail Kogălni- 
ceanu și Osmancea. și în cooperati
vele agricole Tătaru, Comana, Ne
gru Vodă. Pentru a asigura calitatea 
nutrețurilor, direcția agricolă a luat 
măsuri pentru organizarea lucrărilor 
In flux continuu, astfel incit umple
rea fiecărui 6iloz să nu dureze mal 
mult de 3-4 zile. O atenție specială 
acordăm presării puternice și per-

Măsuri și preocupări înfățișate 
de specialiști din patru județe

vele agricole folosesc tractoarele pe 
șenile, iar acolo unde acestea lip
sesc, nutrețul este presat la fel de 
bine cu ajutorul tractoarelor pe 
pneuri duble, umplute cu apă pentru 
a le mări greutatea.

în Județul TIMIȘ 6-a pus accent

CENTRALA INDUSTRIALĂ
(Urmare din pag. I)
in fiecare unitate în_ parte, Intruclt, 
in unele 
mărește 
de plan 
timp ce 
zice sau _ 
ale planului unora 
prinderile subordonate se mențin o 
serie de restanțe. Este cazul Cen
tralei industriale de prelucrare a 
metalului București — cu Întreprin
deri restante la producția fizică, 
al unor centrale care au unități 
ce tergiversează exagerat asimi
larea de produse noi sau al Cen
tralei industriale de motoare și 
materiale electrotehnice București, 
in cadrul căreia unole întreprinderi 
sint rămase în urmă la 
producției nete.

Tocmai pornind de la 
realități si cunostind 
esențial ni întregii lor __ 
se cer elaborate. în fiecare centrală, 
programe concrete de lucru menite 
să concentreze capacitatea specia
liștilor. a colectivelor din unitățile 
componente asupra realizări! inte
grale a planului, atit la indicatorii 
cantitativi, cit și la indicatorii ca
litativi, de eficiență. Centralelor

centrale industriale, se ur- 
realizarea unor indicatori 
valorici pe ansamblu, In 
la o serie de produse fi
la alte capitole importante 

dintre lntre-

realizarea

asemenea 
obiectivul 
activități.

industriale nu trebuie să le scape 
din vedere nici un aspect care pri
vește crearea condițiilor necesare 
desfășurării normale a producției 
in fiecare întreprindere.

Fără îndoială că, In activitatea 
lor. centralele industriale — ca uni
tăți principale de conducere In eco
nomie, puternic ancorate in reali
tățile producției — trebuie să ex
cludă tutela măruntă, care gene
rează și întreține, adeseori, rapor
turi birocratice fie între Întreprin
deri șl centrală, fie intre centrală 
și minister. Să ne oprim mal pe 
larg asupra unui aspect desprins 
din activitatea Centralei de fire și 
fibre chimice Săvinești. Numai in 
ultimele nouă luni — ne informea
ză corespondentul județean al zia
rului nostru. Ion Manea — cen
trala a emis către întreprin
derile din subordine 2 282 in
strucțiuni, circulare și adrese, 
iar către alte unități cu care 
cooperează și către minister — nici 
mai mult, nici mai puțin de 26 524 
asemenea „acte", dacă le putem 
numi așa. Cită muncă irosită ! 
Fiindcă trebuie să luăm în consi
derare și eforturile personalului de 
specialitate pentru conceperea a- 
cestor instrucțiuni, precum și lm-

plicațiile birocratice pe care le-au 
generat aceste hârtii, fiecare din 
ele fiind urmată, in sens invers, 
de precizări, răspunsuri ș.a. Și cul
mea ! Unul din subiectele acestei 
corespondențe birocratice era no
minalizarea unei producții pentru 
export, care nu s-a finalizat nici 
plnă acum.

Firește, asemenea situații întâl
nite chiar și la o centrală cu acti
vitate In ansamblu pozitivă, cum 
este cea din Săvinești, nu mal pot 
fi îngăduite. Prin crearea centra
lelor Industriale conducerea parti
dului a urmărit să asigure tuturor 
cadrelor care lucrează in noile or
ganisme condiții pentru o mai sta
tornică legături cu producția, pen
tru a cunoaște șl a diagnostica cit 
mai bine fenomenele economice din 
întreprinderi, pentru a fundamenta 
riguros și eficient deciziile luate și 
a acționa ferm pentru transpunerea 
lor in practici. Iată de ce, pentru 
ca timpul de lucru al acestor cadre 
să fie utilizat cu maximă eficientă, 
în folosul producției, este absolut 
necesar să se acționeze in modul 
cel mai hotărlt pentru lichidarea 
grabnică a tuturor tendințelor de 
birocratism. Fiind vorba de un ase
menea neajuns, care mal persistă

In activitatea unor centrale, este 
necesară o atitudine fermă din par
tea organizațiilor de partid pentru 
curmarea oricăror manifestări de 
birocratizare a muncii.

în concepția partidului nostru, 
centralele industriale constituie for
me organizatorice mobile, in func
ție de experiența acumulată, de 
condițiile nou create puțind inter
veni modificări de structură mai 
restrlnse sau mai largi. Ele nu 
afectează insă principiile călăuzi
toare ale constituirii și funcționării 
centralelor — printre care, apro
pierea conducerii de producție, 
concentrarea și specializarea pro
ducției, creșterea eficienței econo
mice — pentru a căror aplicare In 
practică trebuie să acționeze neîn
trerupt comitetele și consiliile oa
menilor muncii, organizațiile de 
partid din centrale. în procesul de 
integrare organică in producție, 
centralele trebuie să trăiască din- 
tr-o funcționalitate reală, pentru 
a-și aduce din plin contribuția la 
realizarea sarcinilor economice ale 
actualului plan cincinal.

Viorel SALAGEAN

trifoliene și alte nutrețuri ’ verzi. 
După cum ne spunea ing. Ilca Iu- 
lius, director adjunct la direcția a- 
gricolă județeană, s-au organizat mai 
multe instructaje și schimburi de ex
periență la care au participat pre
ședinții, inginerii și șefii fermelor 
zootehnice din cooperativele agrico
le, precum șl directorii S.M.A., sta- 
bilindu-se măsuri pentru realizarea 
graficelor de insilozare in fiecare u- 
nitate agricolă. Lucrările au demarat 
bine. Din cantitatea de 42 000 tone 
planificată să fie insilozată pină la 
15 iunie, au fost realizate 32 000 tone. 
Deosebit de utilă este măsura luată 
de organele Județene pentru crearea 
formațiilor mixte de mecanizatori și 
cooperatori — formații dotate cu 
tractoare, combine de recoltat fu
raje verzi, cositori și remorci cu su- 
prainălțătoare din plasă de sirmă. 
Intrucit utilajele de randament inalt 
sint insuficiente, la S.M.A. Orțișoara 
a fost adaptat hederul de la combi
na C-12 pentru recoltarea nutrețuri
lor verzi. Prototipul a dat rezultate 
bune. în prezent sint !n curs de exe
cuție 5 asemenea utilaje.

După cum relatează ing. Nicolae 
Cucu director adjunct al direcției a- 
grlcole, recoltarea și insilozarea fu
rajelor In Județul BIHOR au început 
in cooperativele agricole Sinnicolau 

Sâlard- Va’ea lui 
!’ * tele- Cea mai mare parte din ierburile de pe cele 3 100 

ha de pajiști cultivate, cu o produc
ție 30 -tone de masă verde la hectar, va (1 insilozată. De as«- 
Of^’mli1 LUCernă ?i trifoi
2?-iă îl. d^.tone de masă verde 
insilozabilă. Direcția agricolă a luat 
o lene de măsuri pentru urgentarea 
lucrărilor și, in special, pentru um
plerea fiecărui siloz intr-un timp cit 
CRP i32 A® Icombin®
9,.P’ cosH°r *e 5 celelalte utilaje au 
fost repartizate pe formații de lucru 
constituite in cadrul consiliilor inter- 
eooperatiște. De pildă, au fost con-

centrate 7 combine la cooperativa 
agricolă Ucuriș pentru a insiloza în- 
tr-un timp scurt surplusul de masă 
verde de pe pășunea ameliorată.

Cooperativele agricole din județul 
HARGHITA au prevăzut să insilozeze 
anul acesta 125 000 tone nutrețuri, 
din care 70 000 tone sub formă de 
semisiloz din ierburi și trifoliene. 
Specialiștii au calculat balanța fura
jeră pe fiecare cooperativă agricolă 
și au Întocmit programe de recoltare 
șl insilozare a furajelor. „Nu avem 
suficiente mijloace tehnice și forțe 
manuale pentru a recolta la timp cele 
130 000 ha finețe naturale și trifoliene 
de care dispun cooperativele agri
cole — apreciază dr. Florin Holircă, 
director adjunct al direcției agricole. 
Multe județe preferă să solicite fin, 
în loc să trimită cosașii pentru re
coltarea nutrețului in acord global 
sau cu plata in bani, conform tarife
lor. Numai în acest an, din județul 
Harghita s-au vîndut peste 30 000 
tone de fin unităților agricole din 
alte județe. Ar fi mult mai econo
mică participarea cosașilor din alte 
județe la recoltarea finețelor. în 
acest mod, cositul finețelor nu ar 
mai dura pină in august și chiar în 
septembrie, intîrziere care dăunează 
calității nutrețurilor".

Recoltarea și depozitarea In bune 
condiții a furajelor verzi, generali
zarea tehnologiilor de conservare a 
acestora sub formă de semisiloz și 
fin de calitate bună necesită o te
meinică organizare a muncii, punerea 
în ștare de funcționare a tuturor ma
șinilor și utilajelor din dotarea uni
tăților agricole, folosirea acestora la 
întreaga capacitate. Experiența acu
mulată in mai multe județe de
monstrează utilitatea organizării de 
formații de mecanizatori pe raza con
siliilor intercooperatlste pentru exe
cutarea operativă a lucrărilor de in
silozare. în funcție de starea timpu
lui, de condițiile concrete din fiecare 
unitate, de forțele și mijloacele 
existente, se pot aplica mai multe 
procedee de recoltare și păstrare la 
aceeași cultură. Este in interesul 
fiecărei unități agricole să stringă cit 
mai repede și fără pierderi întreaga 
recoltă de furaje verzi, să conserve 
cantități cit mai mari sub formă de 
semisiloz — și pentru aceasta orga
nizațiile de partid de la sate sint 
chemate să desfășoare o intensă ac
tivitate politico-organizatorlcă și de 
control.

C. BOR DE IAN U
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Vedeți, dar. că pe măsuri re lucră
rile avansează, solicitările producției 
sporesc și vor spori neîncetat, ln- 
dreptindu-se nu numai spre cadrele 
didactice cu profil de electronică 
aplicată. ci și spre clectromecanl- 
cleni și elertroenergoticieni.

— Red. Ca unii rare împreună 
ați creat aceste promise de colabo-

pe ce direcții preconizați folo- 
a lor pentru ca rezultatele să se 
rlngă asupra tuturor parteneri

lor f
— a. r.

rai

: No! vrem rR ne revină

de cercetare a universitarilor. Elabo
rarea airi a lucrărilor de doctorat, 
spre exemplu, axarea lor pc proble
mele arzătoare ale producției nr 
echivala cu un aport productiv In
comparabil.

— A. r. : Numai cA, știți prea bine, 
lucrările dc doctorat, și cind propun 
soluții concrete, nu Întotdeauna «e 
aplică. Aplicarea e cileodată chiar 
Incomodă pentru producție.

— L. G. : N -aș spune asta ; nu se 
aplică — atunci cind nu se aplică 
— nu din comoditate, ci pentru că 
autorul nu-și poate justifica și cco-

tegrări 
substsn

cit 
Hale *

— Red. : 
mărind dia
dv. aici 
forma

1. pe 
unde

precMcște o
â b

că dinei
înțel 

oln dt
ticile isau
mand&r iJe
mulate pe a1
partencirului
veți și motiv
satisfac! ta c

Argumente convingătoare
leeem

esențial In cazul do fată este. cred, 
să atenuăm tendințele de comparti
mentare, sA realizăm cu adevărat o 
int^Rraro organică. Faptul că In 
uzina noastră cadrele didactice $i 
studenții g&aeac tehnici de ultimă 
oră echivalează cu Indatorlrrn lor de 
a contribui n^mijlocit la utilizarea 
acestora cu cel mai ridicat randa
ment.

— A. P. s Bineînțeles ; șl tocmai In 
ac^st scop am organizat in comun 
unul dintre cele mai moderne locuri 
de muncă — laboratorul de (labili
tate ; linia tehnologică unde s-au 

produs prime- 
le radioreceptoare 
„Milcov*1 este de
servită șl de stu
dent!. Iar aportul 
nostru ar putea 
crește, duoă cum 
ați aflat și din 
ședințele consi
liului profesoral 
din care faceți 
parte, nu numai 
In efectuarea pro
duselor. ci șl in 
lărgirea gamei a- 
cestora.

Carnet
cultural, , -.Ț'

- -. -. -St
favorabile rint acestea extinderii 
colaborării in viilor ?

— Conf. univ. Inc. Aurel Popovicl, 
decanul facultății de electrotehnică : 
Faptul că întreprinderea „Tehnoton", 
pentru echipamente de televiziune și 
radiocomunicațil, va intra in curind 
parțial in funcțiune. înainte dc ter
menul planificat, credem că se dato- 
rește și aportului invățămintului 
superior. Avem deci satisfacția de a 
fi găsit dc la inccput un limbaj co
mun cu producția : Împreună ne-am 
consultat asupra concepției dotării 
tehnice, împreună nc-am spus cu- 
v intui in fața proiectantului, îm
preună am adaptat tehnologia de 
fabricație la condițiile întreprinderii 
și tot împreună participăm, cum 
vedeți, la desfășurarea lucrărilor de 
montaj. Cu un Bscmenca -debut, 
sperăm că lucrurile vor merge din 
ce in ce mai bine dacă... și uzina va 
face noi pași spre integrare.

— Ing. Laurențiu Grâdinaru, di
rector tehnic al „Tehnoton*1 : Iar noi 
trăim satisfacția de a fi oferit stu
denților, în chiar procesul făuririi 
unei noi uzine, posibilitatea desfă
șurării unei complexe activități in
ginerești. Am încheiat, de asemenea, 
un important contract de cercetare.

comunicații,

sarcini cit mal precise In procesul 
de producție ; fie că avem in aten
ție o secție, fie un laborator de 
cercetare, important este să răspun
dem nemijlocit de o anume proble
mă. să nu se apeleze la noi doar 
cind ..arde**.

— L. G. : Și totuși, noi vom apela 
în continuare la dv. in soluționarea 
problemelor celor mai arzătoare. 
Iată, de pildă, echipamentul care ne 
sosește in aceste zile reprezintă ceea 
ce gindirea tehnică a conceput mai 
înalt pentru anul 1974. Dar el tre
buie să fie ridicat mereu la cea 
mai înaltă cotă tehnică.

— A. P. : Tocmai in acest scop am 
solicitat un spațiu de cercetare in 
uzină. Intr-o fază inițială el a și 
fost proiectat, dar pină la urmă nu 
știm ce s-a făcut cu proiectul. Oare, 
ușa cum facultățile de medicină au 
amenajate amfiteatre in clinici, să 
nu fie posibil același lucru in elec
trotehnică ? Cazul Craiovei pledează 
pentru. Și eu nu cred că ceea ce e 
posibil la Craiova nu se poate reali
za și la Iași.

— L. G. : Perfect adevărat. Tocmai 
de aceea, toate cele 15 laboratoare 
în curs de amenajare in întreprin
dere sint astfel concepute și dotate 
incit să îngăduie implicit activitatea

nnmic soluția. Ni s-a prezentat re
cent o invenție. Noi am pu
tea s-o introducem in fabrica
ție dacă... n-ar ti prea scumpă. S’.nt 
de acord că, dacă e vorba de o mare 
descoperire, nu trebuie să te uiți la 
preț. Dar unde sint invențiile cu pa
rametrii tehnici atit de inalți incit 
să merite orice sacrificiu economic ? 
Noi le așteptăm !

— Red. : Asupra acestui aspect am 
dori să insistați : cum trebuie pro
cedat pentru depășirea situației pa
radoxale cind producția se mulțu
mește cu așteptarea marilor invenții, 
iar cercetarea universitară cu aștep
tarea finalizării propriilor soluții ?

— A. P. : Asigurarea unei per
spective mai ample credem că ar 
prilejui o colaborare mult mai sub
stanțială. Am putea să evaluăm te
mele in toate implicațiile lor. S-ar 
vedea astfel care dintre probleme 
necesită cu prioritate intervenția 
universitarilor, aportul acestora pu
țind viza un consum nu atit de 
timp, cit de idei novatoare.

— L. G. : Vă asigur că veți cu
noaște toate preocupările uzinei in 
același timp cu noi. Doar faceți par
te. ca și mine, din consiliul de coor
donare a lucrărilor întreprinderii. 
Important este insă să nu ne forma
lizăm, să mergem la esențial. Șl

— L. G. : Pen- 
tru asta aveți Ia 

"■■■■■■■■ dispoziție atelie
rul nostru de pro

iectare a produselor noi. Un student 
chiar iși execută aici proiectul de 
diplomă. Dar. din păcate, e doar u- 
nul singur I

— A. P. : Vă asigurăm că toți cel 
25 do studenți ai grupei de electro
nică aplicată, care vor absolvi în 
1975, pot începe lucrul la asemenea 
proiecte sub îndrumarea celor mai 
buni specialiști din catedre. Ce-ar fi 
să ne comunicați, încă de pe a?um, 
temele concrete ale proiectelor ?

— L. G. : Perfect, le puteți avea 
cit de curind !

...Am fost invitați să revenim peste 
un an ; să consemnăm rezultatele 
viitoarelor 25 proiecte de diplomă. 
Drept argumente ni s-au înfățișat 
scene In care muncitori, cadre di
dactice și studenți lucrau laolaltă in 
îndeplinirea unor obiective impor
tante deopotrivă pentru producție, 
învâțâmint și cercetare. Argumente 
convingătoare într-un dialog menit 
să investească facultatea cu calita
tea de ajutor prețios al uzinei și să 
transforme halele acesteia In verita
bile. amfiteatre. Argumente ale mun
cii, ale pasiunii, ale cutezanței.

Mihai IORDANESCU
Manole CORCACI

T! t V
(Urmare din pag. I)

cie naturală. Un proces ale cărui 
semne sint evidente incă de pe a- 
cum. In legătură cu aceasta, ingine
rul Mihai Cchan, șeful lotului trans
porturi auto, secretar al comitetului 
de partid al șantierului, ne-a spus :

— Ne aflăm exact la „briul" C-o- 
deanului. la 600 de metri peste ni
velul mării. Știti cum numesc con
structorii noștri șantierul ? Sinaia 
Gorjului. Este viziunea lor asupra 
acestor locuri, in care au pătruns 
aproape cățărindu-se din stincă in 
stîncă si pe care le vor lăsa, după 
ce lucrarea va fi terminată, deschise 
tuturor drumeților îndrăgostiți de 
frumusețile naturale, dar și de con
fort modem.

Desigur, șantierul nu arată deo
camdată ca o „Sinaie". Dar veselele 
blocuri-baracă de la Lunca Largă și 
Balmezu. grupurile sociale 
zine. policlinica-dispensar,
școlii, grădiniței, cantinelor), ivite 
revelator in peisaj, pot sugera con
turul viitoarei așezări, pot stimula. 
Încă de pe acum, interesul oaspeți
lor cu hanorac și alpenștoc. Și chiar 
al celor pe patru roți. Căci, datorită 
constructorilor, 43 de km de drum 
au si fost despicați prin stincă, incit 
de pe acum poate fi insotită de la 
Hercuiane pină-n virf de munte, cu 
orice autoturism, albia înspumată 
prin care Cerna se prăbușește in 
zeci de cascade, ce-i drept mărunte, 
insă spectaculos zbuciumate. ca 
niște Niagare in miniatură. Sau ca o 
imagine multiplicată a învolburatu
lui „bazin de liniștire** de la hidro
centrala Porților de Fier.

Apropo de Porțile de Fier. Majo-

(maga- 
clădirile

ritatea celor 800 de constructori an
grenați in „bătălia Cerna-Motru-Tis- 
mana“ (in curind ei vor ti 2 500) 
provin din rindurile celor care au 
înălțat cetatea hidroenergetică de la 
Dunăre. Șeful șantierului, inginerul- 
șef „schimbul doi**, alți zeci de in
gineri și tehnicieni, echipe întregi 
de mineri, mecanici, dulgheri și-au 
mutat bagajele.
constructivă, de 
sus in munte.

Am întilnit la __ . ..
tinte. eroi ai atitor și atitor repor
taje despre „epopeea de 1a Dunăre". 
De la venerabili șefi de echipă — 
ca minerul Ion Coste, care, de la 
Bumbești-Livezeni, tot „pușcă" pe 
toate marile șantiere ale țării — și 
pină la tineri ingineri a căror ma
turitate s-a împlinit odată cu marea 
construcție... De pildă, vă mai amin
tiți despre superba aventură a mon
tării funicularelor de peste Dunăre? 
Au scris mult reporterii, la vremea 
aceea, despre platforma cu piloni de 
20 de metri înălțime adusă la Seve
rin, pe Dunăre, tocmai de la Galați. 
Au scris despre această îndrăzneală 
tehnică și despre unul dintre prota
goniștii ei. un inginer foarte tinăr, 
pe-atunci-proaspăt șef de lot. ai că
rui oameni, toți tineri, primiseră 
porecla de „acrobați ai funiculare
lor** și care făceau minuni sub co
manda tinărului lor șef. care le era 
și secretar U.T.C. Ei bine, tînârul 
„acrobat de la Dunăre" nu este altul 
decit maturul și cumpănitul secretar 
al comitetului de partid de la Cerna, 
inginerul Mihai Cehan, prezent 
aici de la primul țăruș. Împreună 
cu tinăra lui soție, dascăl de fizică 
la școala din creierii munților...

uneltele si vocația 
jos de lingă fluviu.

Cerna vechi cunos-

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11,05 Film pentru copii : „Cheița 

de aur“.
12,20 Album coral.
16,00 Curs de limba rusă.
16.30 — 17,00 Curs de limba en

gleză.
17.30 Telex.
17,35 Vîrstele peliculei. Magazin de 

cultură cinematografică.
18.30 Legile țării — legile noastre 1
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.

19.25 1001 de seri : Cățelușul astro
naut.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Revista economică TV.
20.30 Teatru liric TV : „Boema" de 

Puccini. Interpretează ansam
blul Operei romfine din Cluj.

21.50 Intîmplfiri adevărate. Film 
documentar.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20.00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : „încurcături fa

miliale" — producție a tele
viziunii poloneze. Regla : 
Jerzy Gruza. Episodul II : 
„Cățelul".

20.50 Ancheta TV : Monumentele 
și turismul.

21.25 Telex.
21.30 Roman foileton : „Casa Bud- 

denbrook". Episodul II.

„PARTID IUBIT 
IȚI MULȚUMIM"

La Suceava a avut loc o am
plă manifestare cultural-artls- 
tică și sportivă, intitulată 
„Partid iubit iți mulțumim**, la 
care și-au dat concursul mii de 
pionieri și școlari din munici
piu și județul Suceava. Cere
monialul pionieresc, cîntecelc 
despre patrie și partid, dansu
rile cu temă, poeziile, demon
strațiile sportive au constituit 
un înălțător omagiu adus do 
copiii Tării de Sus partidului, 
secretarului său general pentru 
copilăria lor fericită. Cu același 
prilej, la casa de cultură a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură și sculptură cuprinzind 
150 de lucrări ale micilor artiști 
plastici suceveni. (Gh. l’aras- 
can).

LUNA CULTURII 
TULCENE

Simbătă. in județul Tulcca a 
început seria (Manifestărilor 
cultural-educative din cadrul 
celei de-a doua ediții a „Lunii 
culturii tulcene**. Cuprinzind o 
arie largă de acțiuni — coloc
vii, studii și comunicări științi
fice. întilniri ale activiștilor de 
partid și de stat cu colective de 
oameni ai muncii, conferințe, 
expuneri, simpozioane, verni
saje. expoziții, festivaluri ale 
artiștilor amatori etc. — mani
festările programate vor crea 
un cădim favorabil participării 
active a tuturor cetățenilor din 
toate localitățile județului Tul- 
cea la dezbaterea unor proble
me economice, social-politice, 
tehnico-științifice. cultural-edu
cative. (Siclian Savin).

„PE URME 
DE BALADĂ'

Amfiteatrul natural de la 
Gura Teghii — Buzău a fost 
locul de desfășurare a celei 
de-a Vl-a ediții a tradiționalu
lui festival folcloric ..Pe urme 
de baladă*1, la care și-au dat 
întilnire, duminică, peste 1000 
de artiști amatori din județele 
Buzău, Covasna, Brașov , și 
Vrancea. Prologul manifestării 
l-a constituit parada portului 
popular din cele patru județe. 
Apoi, sub forma unei șezători 
populare, formațiile de artiști 
amatori au prezentat doine și 
cintece de haiducie, versuri din 
creația folclorică pe tema Uni
rii, a luptei pentru dreptate so
cială și libertate națională. Au 
fost evocate momente din lupta 
eroică a clasei muncitoare, in 
frunte cu partidul comunist. La 
festival au luat parte peste 
15 000 de oameni. (Mihai Bâzu).

Un moment de scamă în lupta 
poporului român 

pentru independență 
și unitate națională

ROMANIA-FILM", prezintă: DULCE CASA

Coproducție a studiourilor din Belgia și Franța. Scenariul : Rudolph Pauli, Benoit 
Lamy. Regia : Benoit Lamy. Cu : Claude Jade, Jacques Perrin, Marcel Josz, Elise 

Mertens.

Făurirea statului național unitar 
român este rezultatul unui îndelun
gat proces istoric, al luptelor purtate 
cu abnegație și eroism timp dc secole 
dc masele largi populare de pe 
ambele versante ale Carpaților, de 
întregul popor român, însuflețit de 
înaltul ideal al unității și indepen
denței naționale. In șirul acestor 
lupte, un moment de seamă a În
scris „acțiunea memorandlștilor". 
împlinirea a 80 de ani de la proce
sul intentat in mai 1894 de autori
tățile statului habsburgic unor frun
tași politici români din Transilvania 
pentru curajoasa acțiune a Memo
randumului. organizată in semn de 
protest împotriva asupririi na
ționale și sociale, este un prilej 
de a evoca această importantă 
mișcare politică a românilor transil
văneni. de a pune in lumină abne
gația. curajul, spiritul de sacrificiu 
de care au dat dovadă in lupta de 
eliberare națională și socială.

încă în anul 
1881. la conferin
ța de constituire 
a Partidului Na
țional Român prin 
unificarea celor 
două partide po
litice ale burghe
ziei române din 
Transilvania și 
Banat s-a pre
conizat alcătuirea unui memoriu 
către Curtea vieneză, în care 
să fie expuse dezideratele fun
damentale ale populației româ
nești. In perioada următoare, pro
blema întocmirii Memorandumului 
s-a aflat mereu la ordinea zilei, con
ținutul său constituind obiect de 
dezbatere in conferințele partidului, 
in presă, în întruniri publice.

In 1890. proiectul Memorandumului 
era alcătuit. Concludente pentru 
spiritul in care a fost redactat sint 
indicațiile date de fruntașul politic 
dr. Ion Rațiu : „Memorandul tre
buie... să combată sistemul și regi
mul, dar nu națiunea maghiară... 
Atacul să se restrîngă la aristocrați 
și privilegiați, căci aceștia sint și au 
fost inamicii noștri neîmpâcați, pe 
cind poporul lor și al secuilor au 
iobăgit deopotrivă cu noi".

Prin cuprinsul său. Memorandumul 
a reDrezentat o sinteză istorică, poli
tică, juridică a situației românilor 
transilvăneni. Conținutul și modul 
de aplicare a legislației maghiare și 
politica claselor conducătoare in pro
blema națională au fost supuse unei 
atente si amănunțite analize, denun- 
tindu-se discriminarea la care era 
supusă populația românească, cerin- 
du-se în esență recunoașterea sa ca 
„națiune politică" de sine stătătoare.

Partidul Național Român a desfă
șurat o amplă acțiune pentru a face 
Memorandumul cit mai larg cunos
cut in opinia publică românească. Ca 
un reflex al acestor acțiuni, in anul 
1891 s-a constituit la București Liga 
centru unitatea culturală a tuturor 
românilor, sub a cărei influentă a fost 
întocmit Memorialul studenților uni
versitari români privitor la situația 
românilor din Transilvania și Un
garia, care iși propunea să dezvăluie 
lumii „anomalia din Imperiul austro- 
ungar ce merită toată atenția din 
partea Europei : opresiunea naționa
lităților nemaghiare și negermane*'.

In mai 1892. Memorandumul a fost 
înaintat Curții din Viena de o im
punătoare delegație formată din 
peste 300 de persoane, reprezentanți 
ai tuturor straturilor sociale. Dar 
împăratul Franz Iosef a refuzat să 
primească delegația, iar textul Me
morandumului. „cu plicul nedeschis", 
a fost remis guvernului de la Buda
pesta ca un gest de solidaritate între 
cercurile conducătoare ale imperiu
lui. Au urmat persecuțiile, culminind 
cu înscenarea procesului conducă
torilor mișcării — dar acestea 
n-au reușit, așa cum sperau gu
vernanții maghiari, să înăbușe miș
carea. Dimpotrivă, ea a crescut

80 DE ANI DE LA PROCESUL
MEMORANDUMULUI

în amploare, atlngînd apogeul în 
timDul procesului. Mii și mii d« 
oameni l-au salutat pe acuzați în 
drumul lor spre Cluj. „După o că
lătorie triumfală. întimplnall in iot 
parcursul, la toate gările șl haltele, 
de mulțimea poporului român... a- 
clamați pretutindeni dc mii de gla
suri, încurcați de flori oferite in 
toate stațiile. in auzul aproape 
neîntrerupt al Imnului „Dcșteaptă-le 
române11, membrii comitetului na
țional au Intrat in gara Cluj la 
orele 8 p.m.“ — scria ziarul „Tri
buna".

La proces, acuzații s-au transformat 
in acuzatori. „Ceea ce se discută aici, 
domnilor — a spus fruntașul poliție 
român Ion Rațiu — este însăși 
existența poporului român. Existența 
unui popor insă nu se discută, se 
afirmă. De aceea, nu ne putem apăra 
în fața dv. Nu mal sinleni aici acu
zați, sintem acuzatori".

Deși au fost pronunțate sentințe 
grele. procesul 
s-a încheiat prin- 
tr-o strălucită 
victorie morală a 
„acuzaților" și a 
celor pe care a- 
cestia i-au re
prezentat. in ul
timă instanță a 
întregii națiuni 
române. Un uriaș 

val de proteste a urmat sentinței, i- 
lustrind. o dată mai mult, caracterul 
de masă al mișcării memorandiste. 
Inmunăloare demonstrații în spri
jinul memorandiștilor au avut 
loc la București, Ploiești, Brăila, 
Craiova, Iași, Birlad. Liga culturală 
din Bucuroșii a editat un ziar spe
cial, iar Academia Română a adre
sat un document-memoriu oamenilor 
de știință din străinătate asupra 
opresiunii naționale la care erau 
supuși românii ardeleni. Socialiștii 
români s-au solidarizat și ei cu 
fruntașii politici de peste Carpați, 
afirmind că idealul socialist este 
realizarea unei „Românii care să 
grupeze pe toți fiii ei". Mun
citorimea maghiară, ca și nu
meroși oameni politici progresiști 
unguri au protestat la rîndu-le îm
potriva procesului, și-au exprimat 
simDatia fată de cei acuzați. 
Mari personalități de peste hotare, 
oameni de stat ca W. Gladstone, 
G. Clemenceau, P. Deschanel, 
Al. Ribot, savanți și scriitori ca 
E. Lavisse, Em. Zola, G. Carducci, 
Fr. Mistral ș.a. au salutat cu admi
rație lupta și sacrificiile memoran- 
diștilor.

Prin caracterul el larg de masă, ca 
și prin amploarea manifestațiilor p« 
care le-a prilejuit, de solidaritate a 
tuturor românilor, mișcarea memo- 
randistă a dat un puternic impuls 
luptei pentru emanciparea națională 
a poporului român. Această luptă a 
fost încununată de victorie la sfirși- 
tul primului război mondial, cind, 
la 1 Decembrie 1913, poporul român 
a putut înfăptui „Unirea cea mare".

Astăzi, poporul român, in strînsă 
unire cu naționalitățile conlocui
toare. înfăptuiește, sub conducerea 
partidului comunist, vasta operă 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate. In 
România socialistă au triumfat pe 
deplin idealurile pentru care au 
luptat și s-au jertfit atitea generații 
de înaintași — libertatea și indepen
dența națională, dreptatea socială, 
unitatea, deplina egalitate în drepturi 
pentru toți fiii patriei, fără deosebire 
de naționalitate. Succesele importan
te pe care le obțin oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități prin eforturile lor uni
te consolidează continuu marile cu
ceriri revoluționare comune, deschid 
largi perspective spre viitorul lumi
nos la care năzuiește și pe care-1 
merită poporul nostru.

Alexandru MATEI
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ADNOTĂRI LA DUMINICĂ SPORTIVĂ
In meciul de fotbal de la bacău

0 gravă încălcare a eticii sportive 
și cetățenești

E un caz grav, aproape incalificabil 
si fără precedent in analele diviziei 
A, pe marginea căruia se desfă
șoară o analiză din partea organe
lor sportive competente. De altă
dată nu ne oprim asupra faptului 
dacă regulamentul jocului de fotbal 
a fost corect interpretat și aplicat 
sau nu. In meciul de pe stadionul 
din Bacău, un om a fost atacat și 
lovit cu brutalitate. Nici nu insistăm 
asupra faptului că victima e unul 
dintre arbitri — persoane inviolabile 
din punct de vedere regulamentar 
sportiv — sau că bătăușii sint ju
cători de fotbal, supuși regulilor de 
joc și de atitudine sportivă.

Aici, condamnabilă în primul rind 
este producerea infracțiunii ca atare. 
In numărul de duminică al ziarului 
nostru subliniam că normele eticii 
socialiste sint obligatorii și in arena 
sportivă, că nimic din ceea ce se 
petrece in sport nu poate eluda 
In vreo formă sau alta normele gene
ral valabile șl legile care gu
vernează societatea noastră. Iată 
insă că In timpul unui meci de 
fotbal 6e săvirșește în văzul lumii 
un act de violență la care participă 
nu unul sau doi jucători, ci a- 
proaoe Întreaga echipă. Din ra
portul oficial al observatorului, 
antrenorul federal Ion Ardeleanu, 
către conducerea F.R.F., reiese că 
la un moment dat jucătorii băcăuani, 
eu excepția portarului Volnea și a 
lui Dembrovschi, s-au năpustit asupra 
arbitrului de linie V. Trifu (Baia 
Mare) _ cu a cărui poziție nu fuse
seră de acord — lovindu-1 și trin- 
tindu-1 la pămint

Să fim bine înțeleși : în meciuri 
•e pot produce momente contesta

bile de arbitraj, e posibil ca un ar
bitru de centru sau un tușier 
să dea decizii incorecte, să va
lideze sau să anuleze pe nedrept go
luri marcate. Totuși. in nici 
o împrejurare. nimeni nu are 
voie să-și facă singur dreptate, pen
tru aceasta avem legi clare și juste, 
valabile pentru toată lumea, pentru 
toți cetățenii. Cu atit mai mult pe 
arenele de sport —locuri publice — 
nu e admisibil să se infringâ prin
cipiile conviețuirii sociale, unii să-și 
facă singuri „dreptate" și incă cu 
pumnii I

Ceea ce este întristător si îngrijo
rător totodată e și faptul că pe un 
stadion, la a cărui margine se aflau 
conducătorii echipei locale, precum 
și oameni însărcinați să apere ordi
nea publică pe 6tadion. s-a putut 
comite un act de agresiune prelun
gită asupra arbitrului.

Subliniem din nou, intr-un aseme
nea caz grav nu discutăm cum au 
fost deciziile arbitrului central și 
ale tușierilor — deși organele în 
drept vor trebui să ia in discuție și 
acest aspect — principalul e să se 
extirpe pentru totdeauna manifestări 
de alienare de pe terenurile de 
sDort și din jurul lor. Se Impune ca 
Federația română de fotbal —organ 
însărcinat cu analizarea cazului pe
trecut duminică după-amiază pe 
stadionul băcăuan — ca și ceilalți 
factori cu responsabilități față de 
sport să cerceteze cu maximă serio
zitate cele intimplate și să adopte 
măsuri severe in conformitate cu 
regulamentele sportive.

Valeriu MIRONESCU

HANDBAL:

Steaua și I.E.F.S. -
Campionatele de handbal — des

fășurate, in mod excepțional, intr-o 
formulă comprimată — s-au încheiat 
cu succesul acelorași echipe care și 
anul trecut au cucerit mult invidia
tul titlu : Steaua (la masculin) și 
I.E.F.S. (la feminin). Meciurile din 
ultima zi au fost decisive, atit Steaua, 
cit și I.E.F.S. reușind cu foarte mare 
greutate să realizeze scorurile mini
me necesare pentru a termina pe 
primul loc al clasamentelor (Steaua— 
Dinamo 7—7 ; I.E.F.S—„Textila11 Bu- 
huși 6—5). Dacă in cazul handbaliste
lor de la Steaua noul titlu (al nouă
lea. de șapte ori consecutiv) era pre
vizibil, deoarece dominaseră cu des
tulă autoritate faza preliminară, vic
toria studentelor de la I.E.F.S. apare 
mai puțin scontată, tocmai pentru că, 
pină la turneul final, ele nu se ară
taseră in formă.

Pentru a face cuvenitele aprecieri 
asupra turneelor finale, dăm cuvin- 
tul delegaților Federației române de 
handbal. Prof. Lucian Grigorescu, se
cretar general al F.R.H., care a asis
tat la Călărași la turneul echipelor 
feminine : „Vreau să subliniez mai 
întii organizarea excelentă, atenția 
deosebită ce-au acordal-o forurile 
locale pentru buna desfășurare a în
trecerilor. Echipele, arbitrii și spec
tatorii (in fiecare zi. in tribune au 
fost peste 3 000) au toate motivele să 
se declare mulțumiți. Lupta pentru

SPORT PENTRU TOȚI:

Din bogatul program sportiv aJ 
sfirșitului de săptămină, in activita
tea de masă, de această dată au re
ținut atenția întrecerile ocazionate 
de „Ziua copilului". In Capitală, fie
care sector a organizat competiții 
pentru preșcolari și pentru elevii din 
clasele mici — în parcul Herăstrău, 
La cartodromul din $os. Fundeni. la

din nou campioane
titlu a rămas deschisă pină în ultțma 
zi. Nu exagerez dacă afirm că. la 
un moment dat, campioană părea a 
fi „Textila** Buhuși ; la pauză, in me
ciul cu I.E.F.S. a condus cu 5—3. 
Oricum, I.E.F.S. este o campioană 
merituoasă, tocmai pentru că a avut 
capacitatea necesară să treacă peste 
momentele cele mai dificile ale com
petiției". Despre turneul masculin, 
desfășurat in municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, antrenorul federal Nico- 
lae Nedef ne-a spus • „Surpriza tur
neului a fost egalitatea din meciul 
Dinamo—Politehnica Timișoara. In 
acest fel, dinamoviștii puteau deveni 
campioni doar invingind pe Steaua. 
Derbiul însă s-a terminat tot la ega
litate, Steaua devenind iarăși cam
pioană. Atmosfera generală a fost cit 
se poate de frumoasă, publicul (foar
te numeros) asistînd, in special în 
primele două zile, la meciuri spec
taculoase, dirze, ce-au constituit o 
bună propagandă pentru handbal. 
Doar eternul derbi Steaua—Dinamo 
a avut, din păcate, un final cam ner
vos, cu vociferări și nemulțumirL 
Formula de acum a campionatului, 
chiar cu imperfecțiunile ei, a fost o 
necesitate. în viitor vom reveni la 
sistemul obișnuit — o singură serie, 
cu meciuri (tur-retur) toamna și 
primăvara",

I. D.

Protagoniști - copiii
bazele „Voinicelul" și „Cireșarii". în 
Parcul tineretului și la Tenis-club 
București etc. Peste tot, o participare 
numeroasă și entuziastă. Intrecin- 
du-se in probe specifice viratei lor 
(triciclete, trotinete, biciclete, patine 
pe rotile), micii concurenți s-au bu
curat de prezenta și încurajarea prie
tenilor și părinților, vajnici si înflă

cărați suporteri ai celor aflați in a- 
renă. Premii și diplome i-au răsplă
tit pe fruntași, dar de fapt fiecare a 
rămas cu amintiri plăcute si cu am
biția ca la viitoarele ocazii să-și 
dispute din nou inliietatea.

Aflată, cum se știe, in plină des
fășurare, competiția de masă „Cupa 
tineretului" a oferit duminică tineri
lor bucureșteni prilejul de a-șiz de
semna campionii la o serie de spor
turi. Centrul activităților l-a consti
tuit complexul polisportiv al tinere
tului. La atletism (tetratlon școlar), 
tir, inot și gimnastică — întrecerea 
tinerilor sportivi a fost interesantă, 
pasionantă și, in unele cazuri, s-a 
soldat cu rezultate promițătoare. Au 
plăcut, spre exemplu, ardoarea și 
buna pregătire a elevilor de la șco
lile generale 190, 79, 175, care au do
minat tetratlonul atletic — echipa 
masculină și. mai ales, echipa femi
nină de la „190“ răsplătind, in fond, 
și eforturile depuse de prof. I. Teșu 
și prof. D. Bădini, inimoși și pri- 
cepuți antrenori ai micilor atleti. La 
poligonul de tir am notat numele Fe- 
liciei Voinescu (Școala generală nr. 
95) și al lui Severin Căzănescu (Școala 
nr. 88). cîștigâtori la categoria 11—14 
ani, reținind insă că performanța Fe- 
liciei este mai bună decit a lui Se
verin : 83 p (față de 80 p) din 100 
posibile in proba de armă cu aer 
comprimat.

Dar interesului tinerilor elevi nu 
i-a corespuns întotdeauna și atenția 
unora dintre profesori și organizatori. 
De la întrecerile de atletism au lip
sit echipele sectorului 2, iar echipa 
Școlii generale nr. 49 (sectorul 3) a 
prezentat, tncălcînd regulamentul 
competiției, sportivi legitimați de 
mai mult de un an. N-am găsit de
loc explicație atitudinii profesorului 
de la 49. care s-a supărat pe organi
zatori că... respectă regulamentul. In 
discuția cu tinerii respectivi am aflat 
că au fost declarați campioni ai sec
torului fără a fi participat la între
cerile respective, deoarece acestea 
n-au avut loc... Menționînd preocu
parea comisiilor sportive municipale, 
ai căror membri i-am văzut prezenți 
și activi la locurile de întrecere, nu 
putem omite faptul că disputele 
s-au desfășurat lntr-un total anoni
mat In tribune nu erau nici măcar 
colegii de clasă sau de școală al fi- 
naliștilor I

Ion DUM1TR1U

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
CANOTAJ ACADEMIC. — A luat 

șfirșit cea de-a 87-a ediție a regatei 
internaționale de canotaj academic 
de la Mannheim (R.F.G.). Printre 
protagoniștii zilei a doua s-au nu
mărat și sportivii români. Ștefan Tu
dor și Petre Ceapura au ocupat pri
mul loc în proba de 2 plus 1. La doi 
fără cirmaci. echipajul român Ilie 
Oanță — Dumitru Grumezescu s-a 
situat pe locul secund cu timpul de 
6’22”9/10, proba fiind cîștigată de el
vețienii Dubs și Weitnauer cu 6’21”.

BOX. — Pugiliștii români continuă 
să se afirme la campionatele europe
ne pentru tineret care se desfășoară 
in aceste zile la Kiev. In gala de 
aseară, Paul Dragu (categ. semimus- 
că) a obținut o spectaculoasă victorie 
în meciul susținut cu iugoslavul Alișa- 
novici. în semifinale. Dragu va boxa 
cu englezul Mac Ree. La categoria 
cocoș, Constantin Buzdugeanu l-a 
invins net la puncte (decizie 5—0) 
pe francezul Jean Lietaer. El s-a ca
lificat pentru sferturile de finală și 
va boxa miercuri cu bulgarul 
Andrcovskl. O victorie rapidă, k.o. 
in crima repriză, a obținut și Con
stantin Dafinoiu (semigrea), in fața 
maghiarului Bochus. Dafinoiu s-a 
calificat pentru semifinale.

★
• în turneul Internațional de la 

Katowice, Petre Ganea a terminat 
învingător la categoria semimuscă. 
In finală l-a Învins la puncte (deci
zie cu 4—1) pe turcul Oezlera.

TENIS. — Ieri s-a încheiat cea 
de-a 31-a ediție a campionatelor in
ternaționale de tenis ale Itallet In 
finala probei de simplu bărbați, ti- 
nărul jucător suedez Bjorn Borg 
(care a cîștigat foarte greu semifi
nala cu argentineanul Guillermo Vi
las : 2—6, 3—6. 6—3, 6—4, 7—5) l-a 
intrecut cu 6—3, 6—4, 6—2 pe Ilie 
Nâstase.

Proba de dublu bărbați a fost clș- 
tigată de perechea Ramirez (Mexic) 
— Gottfried (S.U.A.), care a intrecut 
cu 6—3, 6—2, 6—3 perechea I. Năs- 
tase (România) — J. Gisbert (Spa
nia).

Acum, în clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L.T. pe primul loc se 
află Ilie Năstase cu 127 puncte, ur
mat de Borg (Suedia) 82 puncte. 
Bertolucci (Italia) 66 puncte, Vilas 
(Argentina) 60 puncte, Dibbs (S.U.A.) 
52 puncte etc.

*
• Competiția de tenis „Cupa Flan- 

drei" s-a încheiat la Anvers cu vic
toria echipei Belgiei (in finală 3—0 
cu o selecționată australiană). în în- 
tilnirea pentru locurile 3—4, formația 
Franței a întrecut cu 2—0 selecționa
ta secundă .a României. în cea mal 
disputată partidă, Jean Claude Bar
clay a dispus cu 6—4, 6—4 de Ion 
Sântei.

ATLETISM. — Pe stadionul muni
cipal din Torino s-a desfășurat un 
mare concurs internațional universi
tar. Un frumos succes a repurtat 
sportiva româncă Virginia Ioan, care 
a cîștigat proba de săritură în înăl
țime cu performanța de 1,88 m. Pe lo
cul secund : Mistchmann (R.F. Ger
mania) —1,80 m. In proba masculină 
de săritură in lungime. în care victo
ria a revenit vest-germanului Hans 
Berger cu 7,65 m, concurentul român 
Stefan Lăzărescu a ocupat locul doi, 
cu 7,58 m. Alte rezultate : masculin : 
săritura cu prăjina — Gusev 
(U.R.S.Ș.) și Isaksson (Suedia), ambii 
5.20 m (Nichifor Llgor, pe locul 5, cu 
5,10 m) ; 400 m — Singletar (S.U.A.) — 
46”l/I0 (Gheorghe Tănăsescu, pe lo
cul 6, cu 48”) ; 800 m — Winzeried 
JS.U.A.) l’47”2/10 (Andrei Dinescu, lo
cul 5, cu l’49”4/10) ; ștafeta 4x100 m 
— Italia 40”2/10 (echipa României, pe 
locul 3. cu 41”8/10).

POLO PE APA. — Turneul inter
național de polo pe apă de Ia Lodz 
a fost cîștigat de formația iugoslavă 
Solaris, urmată de Anilină (I) Lodz, 
Clubul sportiv școlar București (echi
pă de juniori) și Anilină (II). Tinerii 
poloiști români au terminat învingă
tori in două meciuri : 7—6 cu Anili
nă (I) și 14—8 cu Anilină (II) și au 
pierdut cu 5—11 partida cu Solarii.
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
r*TC ședințele Frontului Unifdlii Socialiste din România 

Domnule președinte,
razia alegerii dumneavoastră ca președinte al Frontului Uni- 
diste din Republica Socialistă RomAnia, sint fericit s.» vA pre
numele prietenilor mei membri ai Comitetului Executiv al 
I Istiqlal și în numele meu personal, călduroase felicitări 
poporul român. *" C“ P l”e

trli-ml. domnule președinte, s-t vă reînnoiesc urarea fierbinte, 
Jirect șl personal de prietenul dumneavoastră, regretatul Alini 
pentru întărirea șl dezvoltarea legăturilor de prietenie 51 de 
cooperare cu Trontul Unității Socialiste din România, și si 

tit expresia sentimentelor mele de profund respect și de înaltă

MOHAMED BOUCETTA
Secretar general 

al Comitetului Executiv 
al Partidului Istiqlal

Primire la primul Misirii al gmihii
mul ministru al guvernului, to- Zambia in Republica Socialistă

■ il M.-mr-a Ma~( primit, România. in legătură cu plecarea de-
la amiază. n- Dunstan Wcsion finitlvă a acestuia din tara noastră,
ana. ambasadorul Republicii (Agerpres)

IERI AU SOSIT IN CAPITALĂ:0 delegație a Partidului Comunist Sanmarinez
Luni dupâ-am4ază a sosit în Ca- 

F » ■ * ’» o delegație a Partidului Co- 
rr.u^.rt Sanmarinez, formată din to- 
varașjt Umberto BarullL secretar ge- 
ncTcl al P.C.S.M.. și Vincenzo Pcdini, 
membru al secretariatului, președin
te al crupului comunist din Marele 
Consiliu General al Republicii SanMinistrul valorificării cerealelor al U.R.S. S.

La Invitația Ministerului Agricul
turii. industriei Alimentare si Ape
lor. luni dimineața a sosit in Capi
tală ministrul valorificării cerealelor 
al V.R.S.S.. Gr. S. Zolotuhin. In a- 
cee-asi zi. ministrul sovietic a avut 
convorbiri cu Angelo Miculescu pri
vind activitatea re se desfășoară in 
cele două tari in domeniul valorifiMinistrul silviculturii și industriei lemnuluidin R. P. Polonă

Luni a sosit în Capitală Tadeusz 
Skwirzynskf. ministrul silviculturii și 
industriei lemnului din R. P. Polonă, 
care, la invitația Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții, va face o vizită in țara 
noastră in fruntea unei delegații de 
specialiști. Oaspeții vor avea convor
biri la ministerul de resort privind 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării și cooperării in domeniul ecoMinistrul lucrărilor publice și telecomunicațiilor din Republica Guyana

Ministrul lucrărilor publice si tele
comunicațiilor din Republica Guyana. 
Hugh Desmond Hoyte, a sosit luni 
intr-o vizită in tara noastră, la invi- 
t -.ia Ministerului Construcțiilor In
dustriale.Secretarul general al Conferinței mondiale a populației

Luni dupâ-amiază a sosit în Ca
pitală Antonio Carrillo-Flores, se
cretar general al Conferinței mon
diale a populației, care face o vizită 
in țara noastră in legătură cu pre
gătirea lucrărilor acestei conferin
țe. ce își va desfășura lucrările la 
București.

Consfătuire de lucru
La Cluj a avut loc cea de-a 8-a 

consfaf lire a grupei de lucru per
manente de fizică cosmică a țărilor 
socialiste colaboratoare la „Progra
mul Intercosmos" de folosire In 
scopuri pașnice a spațiului cosmic. 
La consfătuire au luat parte repre
zentanți din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba. R.D. Germană, Polonia, Româ- 
nia.Ungaria și U.R.S.S.

Participau'ii la consfătuire au exa
minat rezultatele lucrărilor efectua

A VI-A COHFERINȚA A COMISIILOR NAȚIONALE 
PENTRU UNESCO CIN ȚĂRILE BALCANICE

începind de luni, in Capitală , se 
desfășoară lucrările celei de-a Vl-a 
Conferințe a comisiilor naționale 
pentru UNESCO din țările balcani
ce. Participă reprezentanți ai comi
cilor naționale pentru UNESCO din 
Eulgaria. Grecia. Iugoslavia. Româ
nia și Turcia, precum și ai Secreta
riatului general UNESCO.

In numele guvernului român, par
ticipant au fost salutați de Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe.

Au luat, de asemenea. cuvintul 
Manfred Ribbing, directorul Centru
lui european UNESCO pentru :nvâ- 
țămintul superior, și Milos Matici, 
ș'Tul Diviziei Comisiei naționale din 
cadrul Secretariatului UNESCO.

La ședința de deschidere au parti
cipat personalități ale vieții cultu
rale și științifice din țara noastră, 
precum și șefii misiunilor diploma

încheierea cursurilor pentru activiști sindicali

din țâri ale Asiei și din Australia

La Școala centrală pentru pregă
tirea cadrelor sindicale de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", s-a Înche
iat luni cursul pentru activiști ai 
organizațiilor sindicale din țări ale 
Asiei și din Australia, organizat de 
Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România.

Cu acest prilej oaspeții au subli
niat că. atit in București, cit și cu 
ocazia vizitelor întreprinse in țara 
au putut lua cunoștință directă de 
marile realizări ale oamenilor mun
cii și poporului român, sub condu
cerea partidului comunist, pe calea 

Marino, care face o vizită in tara 
noastră la invitația Comitetului Cen
tral ai Partidului Comunist Român.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
ștefan Andrei, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, de activiști de partid.

cării cerealelor și producției de nu
trețuri combinate, fiind examinate 
noi căi pentru dezvoltarea colaborării 
tehnico-stiințifice si economice intre 
cele două ministere.

La convorbiri a participat V. T. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

nomiei forestiere și vor vizita uni
tăți silvice și de industrializare a 
lemnului.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Wladyslaw Wojta- 
sik. ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost salutat de Matei Ghigiu, mi
nistrul construcțiilor industriale, și 
membri ai conducerii ministerului.

Pe aeroportul Otooeni, oaspetele 
a fost salutat de Mircea Malița, 
ministru secretar de stat la Con
siliul de Stat, secretar general al 
Comitetului național român pentru 
organizarea Conferinței mondiale 
a populației, și alte persoane o- 
ficiale. (Agerpres) 

te pe perioada care s-a scurs de la 
ultima consfătuire a grupei de lu
cru. stadiul lucrărilor in curs de 
execuție și planul de perspectivă pe 
perioada 1976-1930. Specialiștii pre
zenți la consfătuire au prezentat lu
crări tehnico-științifice legate de 
dezvoltarea cercetărilor in domeniul 
fizicii spațiului cosmic.

Consfătuirea a decurs într-o at
mosferă de înțelegere reciprocă și 
prietenie.

tice ale Bulgariei. Greciei, Iugosla
viei și Turciei, acreditați in țara 
noastră, și directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la București.

Conferința analizează rezultatele 
obținute prin punerea in aplicare a 
recomandărilor adoptate la cea de-a 
V-a reuniune, stadiul relațiilor de 
cooperare dintre comisiile naționale 
UNESCO ale țărilor din zonă in do
meniul educației, științei și informa
ției. participarea comisiilor la tran
spunerea in viață a programului 
UNESCO.

★
în Capitală a avut loc luni ver

nisajul expoziției filatelice cu tema 
„Peisaje din țările balcanice**, orga
nizată de Comisia Națională română 
pentru UNESCO. Direcția gene
rală a poștelor și telecomunicațiilor 
și Asociația filateliștilor.

(Agerpres)

socialismului, s-au putut convinge 
personal de sentimentele de priete
nie inlernaționalistă pe care le au 
sindicatele. întregul popor român 
fa'ă de clasa muncitoare și de po
poarele din Asia, din Australia, ca 
și din întreaga lume, de solidaritatea 
manifestată cu lupta acestora pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru progres și democrație. Ei au 
mulțumit totodată pentru excelente
le condiții in care s-a desfășurat 
cursul, pentru ospitalitatea si priete
nia cu care au fost înconjurați.

Cronica zilei
Luni >u început In București lu

crările seminarului rnniAnn-amorfc.on 
cu lemn ..Metode de calcul privind 
analiza și supravegherea aistcmelor

Sub auspiciile Institutului român 
Pentru relațiile culturale cu strălnă- 
ta!«n. luni s-a deschis 1» București 
cxixniția de fotografii „Milnchcn — 
metropola Bnvarici". Cu acest pri- 
!• i. Ar ii ci Vela, viceprrșrdinte al 
l.Fl.R.C.S. si dr. Manfred Steinkuh- 
b r. Drim-socrclar al Ambasadei RF. 
Germania la București, au rostit 
alocuțiuni.

♦
Ti cadrul unei croaziere pe care 

o întreprind In Marea ModiteranA 
și in Marea Neagră, luni dimineața 
au sosit In portul Constanța navele 
militare franceze „La Bourdonnais" 
și ..Aconit".

Echipajele navelor franceze vor 
vi’/a obiective turistice de ne lito
ralul românesc, Institutul de ma
rină Mircea cel Bătrin", nava 
< ■ ..Mircea'* si instituții social-
i-ulturale din municipiul Constanța.

(Agerpres)Plecarea delegației de activiști ai P.M.U.P.
Delegația de activiști ai Partidu

lui Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Wlodzimierz Cymbala, ad
junct al șefului Secției economice 

a C.C. al P.M.U.P.. și-a încheiat vi
zita do schimb de experiență făcută 
in țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R.

Membrii delegației au avut con
vorbiri la Consiliul central de con
trol muncitoresc al activității eco
nomice și sociale. Comitetul muni
cipal București și Comitetul jude
țean Constanța ale P.C.R., la con
ducerea unor instituții centrale și 
au vizitat obiective social-culturale 
din Capitală și județul Constanța.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheor- 
ghe Fulea, adjunct de șrf de secție 
la Consiliul central de control 
muncitoresc al activității economice 
și sociale, de activiști de partid.

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

Recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Italiei

Ambasadorul Italiei la București, 
Antonino Restivo, a oferit, luni dupâ- 
amiază. o recepție cu prilejul Zilei 
naționale a Republicii Italiene.

Au participat Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Ion Cosma, mi
nistrul turismului, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. funcționari superiori din M.A.E., 
generali și ofițeri superiori, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
personalități ale vieții economice și 
culturale.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

VIZITA MINISTRULUI MMM SUPERIOR 

Șl CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DIN ALGERIA
Tovarășul Paul Niculescu-Mlzil, 

viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul educației și invățămîntului, 
s-a întilnit luni cu ministrul invă- 
țămintului superior și cercetării 
științifice din Algeria, M.S. Benya- 
hia, care face o vizită in țara noastră.

Cu acest prilej, intr-o atmosferă 
cordială, s-a făcut un schimb de in
formări despre dezvoltarea învăță
mântului din cele două țări și s-au

(Urmare din pag. I) 

nii internaționale a muncii. per
fecționarea formelor cooperării eco
nomice impunindu-se cu atit mal 
mult intre țări care au aceeași orin- 
duire socială și urmăresc același o- 
biectiv comun — edificarea comunis
mului.

în dezvoltarea și adincirea forme
lor de cooperare, viața a ridicat, in 
mod firesc, întrebarea : cum, în ce 
cadru și direcții, pe ce temeiuri prin
cipiale trebuie să se desfășoare acest 
proces, cum să se realizeze perfec
ționarea activității de cooperare in 
cadrul C.A.E.R., ridicarea ei intr-o 
etapă superioară, denumită, generic, 
„integrare economică socialistă" ?

După cum se știe, in cadrul aces
tor preocupări și căutări au fost 
emise și unele păreri de felul „eco
nomiei mondiale socialiste unice", 
„cooperativei mondiale" cu organe 
suprastatale și plan comun — idei 
în contradicție atit cu realitățile 
fundamentale ale epocii in care 
trăim, cu actualul stadiu de dezvol
tare a socialismului și cu perspecti
vele sale pentru incă o. îndelungată 
perioadă istorică. Infirmind astfel de 
concepții eronate, însăși viața a con
firmat cu putere însemnătatea hoță- 
riteare a principiilor mai sus amin
tite pentru intensificarea șl perfec
ționarea în continuare a colaborării 
economice si tehnico-științifice din
tre statele membre ale C.A.E.R.

Perfecționarea formelor de coope
rare poate fi concepută, desigur, nu 
în sensul renunțării, știrbirii sau di
minuării principiilor de bază ale re
lațiilor, sau, cu alte cuvinte, in afara 
lor. ci. dimpotrivă, in cadrul lor și, 
aetionindu-se pentru consolidarea lor. 
pentru și mai buna lor anii care. De 
pildă, integrarea economică socia
listă nu înseamnă și nu poate 
însemna contrazicerea suverani
tății naționale. Intr-adevăr, și pe 
mai departe cooperarea va avea 
loc intre entități distincte și su
verane. întregul mers ascendent al 
colaborării dintre statele membre ale 
C.A.E.R. evidențiază justețea teoretică 
și practică a concluziei că exercitarea 
suveranității naționale de către fie
care stat poate foarte bine să meargă 
mină in mină cu procesul do adin- 
cire a colaborării internaționale. „în 
definitiv — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — însăși colaborarea in
ternațională înseamnă că. pînâ la 
urmă, statele. națiunile se înțeleg 
să-și facă intre ele anumite concesii. 
Principalul este insă ca fiecare na

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, va face o vizită oficială 

de prietenie in țara noastră
La învlt-iția ministrului afacerilor 

externe, George Macovescu. la 4 iu
nie a.c. va efectua o vizită oficială 
de prietenie in țara noastră secreta

ÎN BUCUREȘTI

Adunare cu prilejul celei de a cincea 
aniversări a constituirii G.R.P. 

al Republicii Vietnamului de Sud
Cu prilejul aniversării a cinci ani 

de la constituirea Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, luni dupâ- 
amlazâ, la întreprinderea de mașini 
electrice din București a avut loc o 
adunare organizată sub egida Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și Comitetului 
național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

La adunare au luat parte Lam 
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Danh 
Hanh, ambasadorul R. D. Vietnam 
la București, membri ai celor două 
ambasade.

Lui nd cuvintul, tovarășul Iosif 
Uglar, secretar al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
a subliniat importanța deosebită a 
creării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud ca un moment de impor
tanță istorică in lupta eroică a 
populației sud-vietnameze, a torțe
lor democratice și progresiste din 
Vietnamul de .sud împotriva agre
siunii imDerialiste, pentru libertate 
și independență, pentru salvgarda
rea intereselor sale naționale.

Poporul român — a spus vorbito
rul — iși reafirmă, și cu această

★

Cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud. ambasadorul acestei 
țări la București. Lam Van Luu. a 
organizat, luni, o conferință de presă.

Au luat parte reprezentanți ai u- 
nor ziare si publicații centrale, ai 
Agenției române de presă și ai Ra- 
dioteleviziunii române, precum și 
corespondenți ai presei străine, ata
șați culturali și de presă acreditați 
la București.

In cuvintul rostit cu acest prilej,

După vizita delegației Consiliului 0. N. U. Adunare populară omagială '

între 29 mai și 2 iunie 1974 a vi
zitat Republica Socialistă România o 
delegație a Consiliului O.N.U. pen
tru Namibia, condusă de președin
tele său. ambasadorul R. E. Jackson 
(Guyana).

Tn timpul vizitei, delegația Consi
liului O.N.U. pentru Namibia — din 

discutat probleme privind intensifi
carea in continuare a colaborării ro- 
mâno-algeriene in acest domeniu.

A fost de față ambasadorul Alge
riei la București, Larabi Demaghla- 
trous.

In aceeași zi, ministrul algerian a 
avut o întrevedere cu președintele 
Consiliului Național pentru Știință 
și Tehnologie, loan Ursu.

(Agerpres)

țiune să poată hotărî in deplină li
bertate, fără nici o constrîngere, for
mele și căile de colaborare Interna
țională. Aceasta înseamnă pină la 
urmă însăși o manifestare a indepen
dentei și suveranității".

Tot atit de evident este și faptul că 
o colaborare internațională este cu 
adevărat eficientă și rodnică numai 
în măsura in care se creează toate 
premisele pentru participarea tuturor 
pe baza deplinei egalități in drepturi 
și se tine cu scrupulozitate seama de 
interesele tuturor partenerilor ; aceasta 
înseamnă că la identificarea și prac
ticarea unor forme de cooperare mai 
largă și mai perfecționată se ajunge 
nu prin afectarea principiului depli
nei egalități, ci, dimpotrivă, făcin- 
du-se totul pentru deplina lui afir

Principiile relațiilor internaționale socialiste
mare șl aplicare în toate fazele co
laborării.

O însemnătate primordială pentru 
adincirea cooperării materiale are 
accelerarea procesului obiectiv de 
apropiere șl egalizare treptată a ni
velurilor de dezvoltare economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R. Existen
ța disparităților in dezvoltarea econo
mică a diferitelor state se răsfringe 
in mod negativ asupra posibilităților 
de cooperare : este de aceea in in
teresul tuturor țărilor socialiste de a 
veni in sprijinul celor mai puțin dez
voltate pentru ca acestea, mobilizind 
intens potențialul lor material și 
uman, să se ridice mai rapid la ni
velul celor dezvoltate, asigurindu-se 
astfel condițiile ca toate țările socia
liste să pășească împreună spre co
munism.

Totodată, trebuie avut in vedere că 
promovarea strictă, neabătută, a a- 
cestor principii are o deosebită în
semnătate internațională. Așa cum 
este cunoscut, principiile amintite — 
ca norme de bază ale unei etici in
ternaționale noi, diametral opusă 
tipului de relații de dominație, dic
tat și aservire caracteristice politicii 
Imperialiste — se bucură astăzi de o 
tot mai largă recunoaștere pe arena 

rul general al Ligii Arabe. Mahmud 
Ri id. ca oaspete al guvernului Re
publicii Socialiste România.

(Agerpres)

ocazie, sprijinul și solidaritatea sa 
internațlonallstă cu cauza eroicului 
popor vietnamez șl ii urează suc
ces deplin in eforturile sale pentru 
construirea unei patrii libere și 
prospere, pentru dezvoltarea demo
cratică, de sine stătătoare a Vietna
mului de Sud. pentru înfăptuirea 
ruunificării țării.

Ambasadorul Lam Van Luu, a 
subliniat in cuvintul său că popu
lația sud-vietnameză sărbătorește 
cea de-a 5-a aniversare a formârii 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
oii bucurie și încredere deplină in 
viitorul luminos al cauzei sale revo
luționare. Guvernul Revoluționar 
Provizoriu și Frontul Național de 
Eliberare — a spus el — vor conti
nua să facă totul pentru Instaurarea 
unei păci trainice in zonă, pentru 
reconstrucția rapida a țării, bentru 
unificarea pe cale pașnică a patriei 
și ridicarea continuă a nivelului de 
trai al populației, hotărite să depă
șească toate piedicile și greutățile 
pentru a salva pacea și democrația.

Ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud a exprimat călduroase 
mulțumiri partidului, poporului nos
tru, președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pentru sprijinul și ajutorul prețios 
acordat luptei drepte a populației 
s ud-vie t nameze,

*
ambasadorul Lam Van Luu a subli
niat însemnătatea deosebită a creă
rii Guvernului Revoluționar Provizo
riu ca reprezentant fidel al Intere
selor fundamentale ale poporului 
sud-vietnamez. eforturile și contri
buția G.R.P., alături de Frontul Na
tional de Eliberare, la infringerea 
agresiunii străine și restabilirea păcii 
pe pămintul vietnamez.

Ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud a răspuns apoi în
trebărilor puse de ziariști.

(Agerpres)

care au făcut parte reprezentanți ai 
statelor Burundi, Columbia, Indone
zia, Polonia, Iugoslavia și Zambia, 
precum și reprezentantul SWAPO in 
consiliu — a avut un schimb de ve
deri cu reprezentanți ai guvernului 
român, cu membri al Ligii de prie
tenie cu popoarele din Africa și 
Asia, cu Asociația română de drept 
și relații internaționale și s-a intil- 
nit cu studenți namibieni care stu
diază in România. Ea a vizitat une
le obiective social-eeonomice șl cul
turale din țara noastră.

Partea română a reafirmat ajuto
rul său permanent și solidaritatea 
militantă a poporului și guvernului 
român cu lupta popoarelor Africii, 
și a subliniat că ocuparea Namibiei 
de către Africa de Sud este ilegală 
și contrară dreptului sacru al po
poarelor de a decide de propria lor 
soartă, că această ocupație trebuie 
să înceteze imediat.

Consiliul O.N.U. pentru Namibia a 
luat notă cu recunoștință de ajuto
rul concret și direct pe care guver
nul român il acordă poporului na- 
mibian.

mondială. In aceste condiții, reflec
tarea deplină și materializarea lor 
integrală in cadrul unor relații din 
ce in ce mai intense, mai largi și mai 
perfecționate intre statele socialiste 
sint de natură să sporească forța de 
atracție a socialismului, ca sistem ce 
oferă omenirii modelul unor rapor
turi internaționale echitabile, cu ade
vărat democratice, exemplu de relații 
într-o lume mai dreaptă și mai bună 
spre care năzuiesc toate popoarele.

Toate acestea evidențiază că princi
piile convenite in comun formează și 
vor forma și mai departe baza trai
nică. de perspectivă a adincirii șl 
perfecționării colaborării economice 
intre țările C.A.E.R., a procesului de 
dezvoltare a integrării economice so
cialiste.

în acest spirit a fost elabo
rat „Programul complex al a- 
dînclrii si perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R.", adoptat in 
unanimitate, in 1971, la București. 
Document destinat să ghideze co
laborarea statelor membre pentru 
o întreagă etapă istorică, cu sar
cini precis definite intr-o perspec
tivă îndelungată de 10—20 de ani, 
„Programul complex" își propune 
rezolvarea problemelor adincirii și 
perfecționării cooperării in cadrul 
C.A.E.R. prin aplicarea consecventă 
a principiilor relațiilor reciproce a- 
mintite mai sus.

O expresie concludentă a acestei 
trăsături este precizarea expresă a 
faptului că integrarea economică so
cialistă se desfășoară pe baza libe
rului consimtămint deplin, nu este 
insolită de crearea de organe supra- 
naționale, nu afectează problemele 
planificării interne, ale activității fi
nanciare și de gestiune economică 
— atribute esențiale și Inalienabile 
ale suveranității naționale a fie
cărui stat membru. Din aceas
tă concepție decurge in mod lo
gic ti definirea principalei me-

Mesajul de salul
al Partidului Comunist Român 

adresai celui de al X-lea Congres
al Partidului Elvețian al Muncii

BASEL 3. Corespondentul Ager
pres. Corneliu Vlad. transmite : în 
cadrul lucrărilor celui de-al X-lea 
Congres al Partidului Elvețian al 
Muncii au luat cuvintul numeroși 
delegați, care s-au referit la activi
tatea si sarcinile partidului, subli
niind necesitatea intensificării mun
cii de partid in rindul oamenilor 
muncii din fabrici și uzine, șantiere. 
Întreprinderi publice și particulare, 
inVătămint.

Participantă au fost salutați de 
reorezentanți al partidelor comunis
te si muncitorești prezenți la con
gres.

Mesajul de salul al Partidului Co
munist Român a fost rostit, de la 
tribuna congresului, de către tova
rășul Mihai Telescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Timiș al P.C.R.

După ce se adresează delegaților 
la cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Elvețian a! Muncii. tuturor 
oamenilor muncii din Elveția un me
sa! de prietenie și solidaritate și un 
cald salut tovărășesc din partea 
Partidului Comunist Român, a se
cretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a tuturor oame
nilor muncii din Republica Socialis
tă România. în mesaj se arată : Co
muniștii români, opinia publică din 
tara noastră urmăresc cu stimă și 
viu interes activitatea pe care o 
desfășoară partidul dv. pentru înfăp
tuirea aspirațiilor maselor muncitoa
re. pentru progres, democrație, so
cialism si pace.

Evocind bunele relații de prietenie 
si colaborare tovărășească statorni
cite intre Partidul Comunist Român 
si Partidul Elvețian al Muncii, me
sajul reafirmă și cu acest prilej do
rința partidului nostru de a le am
plifica și diversifica pe mai depar
te. pe temelia trainică a marxism- 
leninlsmului șl internaționalismului 
proletar, a deplinei egalități in drep
turi. independentei și neamestecului 
în treburile interne, avind convin
gerea că aceasta corespunde intere
selor prieteniei dintre cele două țări 
si popoare, cauzei unității partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialiste.

Mesajul menționează, de aseme
nea. bunele relații de colaborare, 
statornicite pe multiple planuri, in
tre România și Elveția și reafirmă

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI AVRAM IANCU

Irț comuna, nqtală a lui Av-rânț' 
Iancu, care. în semn de omagiu, as
tăzi ii poartă numele, a avut loc o 
adunare populară omagială consa
crată împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea marelui revoluționar demo
crat.

In cuvintul rostit la adunare, to
varășul George Homoștean, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Alba al P.C.R., președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean, a evocat viața și activita
tea conducătorului revoluției de la 
1848 din Transilvania, figura „craiu
lui munților*', luptător neînfricat 
pentru cauza neamului său. pentru 
eliberarea națională și socială a po
porului. Alți vorbitori s-au referit 
la umanismul marelui luptător, la 
concepția sa democratică despre 
drepturile legitime ale poporului.

După adunarea populară, formații 
artistice de amatori din comuna 
Avram Iancu, Cimpeni și Blaj au 
prezentat un program omagial de 
cintece, versuri și montaje literare.

Participanții la adunare au vizitat 
muzeul și casa memorială „Avram 
Iancu**.

Participanții la Adunarea populară 
din comuna Avram Iancu au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 

tode de organizare a colaborării 
și de adincirea diviziunii interna
ționale a muncii Intre statele mem
bre — coordonarea bl și multilate
rală a planurilor naționale, elabora
te in mod suveran de fiecare stat in 
parte.

Cei trei ani care au trecut de la 
adoptarea „Programului complex" au 
învederat importanta practică pe 
care o are rezolvarea principială a 
problemelor dezvoltării integrării e- 
conomice socialiste. în acest răstimp 
a crescut volumul schimburilor de 
mărfuri intre statele membre și s-au 
făcut pași înainte în direcția adincirii 
specializării și cooperării în produc
ție în cele mai variate ramuri ale 
producției materiale, au fost înche
iate acorduri pentru construirea în 

comun de obiective industriale și a 
fost dezvoltată cooperarea în diferite 
domenii ale științei și tehnologiei. O 
semnificație deosebită are, de aseme
nea, înființarea — pe temeiul de ne
clintit al acelorași principii — de or
ganizații economice interstatale și 
de uniuni economice internaționale, 
a căror apariție și funcționare de
monstrează că proprietatea naționa
lă nu poate constitui o frină în ca
lea internaționalizării vieții econo
mice.

Relevîndu-se rezultatele pozitive 
obținute pină în prezent, se cuvine 
subliniat, totodată, că ele reprezintă 
numai un început, că statele mem
bre ale C.A.E.R. sint incă departe de 
a fi folosit pe deplin cadrul princi
pial și organizatoric creat prin Sta
tutul acestei organizații și prin 
„Programul complex" pentru adinci
rea și perfecționarea cooperării lor 
economice. A pune integral in va
loare, în deplină conformitate cu 
normele de relații, a tuturor posi
bilităților de cooperare reciproc-a- 
vantajoasă care decurg din „Progra
mul complex" constituie problema 
principală in actuala etapă de dez
voltare a colaborării in cadrul 
C.A.E.R. Acest lucru este nu numai 

dorința de a le dezvolta în conti
nuare. In spiritul prieteniei dintre 
cele două popoare, al cauzei înțele
gerii. păcii, colaborării și securității 
in Europa si in lume.

Arătind că. in această perioadă, 
comuniștii români, toți oamenii 
muncii din Republica Socialistă 
Romania intîmpină cu noi realizări 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, me
sajul subliniază : înfăptuind cu suc
ces programul de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
partidul și statul nostru acordă o 
deosebită atentie problemelor vieții 
politice internaționale, aducindu-și 
în mod constant contribuția la con
solidarea procesului de destindere, 
la democratizarea relațiilor Interna
tionale. la întărirea unității și soli
darității forțelor muncitorești, demo
cratice. antiimperialiste de pretutin
deni in lupta pentru eliminarea po
liticii imperialiste de agresiune, do
minație si ingerințe în treburile in
terne ale altor state, a colonialismu
lui șl neocoloniallsmului, pentru a- 
firmarea si respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpinul pro
priilor destine. Dezvoltând continuu 
legăturile de prietenie, alianță și co
laborare frățească cu toate țările 
socialiste. România extinde, totoda
tă. raporturile cu statele angajate 
pe calea unei dezvoltări economice 
și sociale de-sine-stătătoare, cu toa
te statele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială, in spiritul coexis
tentei pașnice.

Animat de profunde sentimente de 
solidaritate internationalists. Parti
dul Comunist Român dezvoltă rela
ții de prietenie și colaborare tovă
rășească cu toate partidele comunis
te si muncitorești, cu celelalte for(e 
revoluționare și democratice, cu miș
cările de eliberare națională de pre
tutindeni.

în incheierea mesajului se spune : 
Vă dorim, dragi tovarăși, succes de
plin in desfășurarea lucrărilor con
gresului. în îndeplinirea obiectivelor 
si a hotărîrilor pe care le veți a- 
donta. reafirmînd convingerea că 
relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al Mun
cii vor cunoaște o dezvoltare tot mai 
fructuoasă, in folosul celor două 
uartide și popoare ale noastre, al 
cauzei păcii și socialismului în lume.

Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in’care 
se scrie: „Sintem mindri de faptul că 
idealurile pentru care au luptat cu 
ardoare înaintașii noștri cei mai lu
minați au fost ridicate în acești ani 
victorioși ai socialismului pe o treap
tă superioară de Partidul Comunist 
Român. La cauza poporului, strîns 
unit în jurul partidului și statului 
nostru socialist, în jurul dumnea
voastră, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, conducător înțe
lept, personalitate marcantă a vieții 
internaționale, noi, strănepoții lui 
Avram Iancu, ne angajăm cu întrea
ga noastră ființă că vom milita cu 
neclintită fermitate pentru aplicarea 
în viață a politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român, că ne 
vom închina întreaga noastră putere 
de muncă pentru realizarea prevede
rilor actualului cincinal înainte de 
termen, pentru a întîmpina, alături 
de întregul popor, cu rezultate deo
sebite in toate sectoarele de activi
tate, cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării țării de sub dominația fas
cistă și cel de-al XI-lea Congres al 
partidului, spre binele și fericirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România*'. (Agerpres) 

necesar, dar și pe deplin posibil : 
in această privință, cu toate progre
sele realizate, există încă mari re
zerve, mari disponibilități de natura 
să asigure creșterea continuă a efi
cientei colaborării prin aplicarea cu 
scrupulozitate a tuturor principiilor 
amintite.

în ceea ce o privește. Româ
nia. adeptă convinsă a cooperării 
rodnice intre toate țările și po
poarele lumii, este ferm hotărită 
să militeze și in viitor pentru adinci
rea și perfecționarea relațiilor de co
laborare din cadrul C.A.E.R., cu 
toate țările socialiste, acționînd, de 
asemenea, pentru lărgirea colaboră
rii cu noile state independente, cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, pe baza respectu
lui suveranității, deplinei egalități 
in drepturi și avantajului reciproc. 
După cum este cunoscut, la recenta 
consfătuire cu cadrele de partid și 
de stat care lucrează în domeniul 
relațiilor economice internaționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
indicații concrete pentru realizarea 
de noi și noi acțiuni de cooperare cu 
țările socialiste. în forme cit mai va
riate. inclusiv constituirea de socie
tăți mixte, in scopul dea contribuiîn 
măsură crescindă la accelerarea pro
cesului de dezvoltare a fiecărei țări 
socialiste, la egalizarea nivelurilor 
lor de dezvoltare, la creșterea influ
enței socialismului pe plan mondial.

înfăptuirea consecventă a princi
piilor înscrise in Statutul C.A.E.R. 
și in „Programul complex" constituie 
una din principalele resurse de adin- 
cire și perfecționare în conti
nuare a cooperării economice dintre 
statele membre, de expansiune a 
relațiilor lor reciproce. In același 
timp, intr-o epocă în care decalajele 
economice se adincesc pe arena 
mondială pină la punctul in care a- 
jung să constituie o frînă a colabo
rării internaționale șl un izvor de 
îngrijorare pentru viitor, rezolvarea 
acestei probleme in cadrul C.A.E.R. 
ar fi de natură să dea noi dimensi
uni superiorității socialismului, să 
mărească considerabil forța sa de 
atracție in lumea contemporană. 
Sistemul unitar de principii asigură 
forța și vitalitatea Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc și acțio
nează ca un factor dinamizator al 
adincirii in continuare a cooperării 
economice și tehnico-științifice a ță
rilor membre, in interesul fiecăruia 
și al tuturor împreună, al creșterii 
forțelor mondiale ale socialismului.
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Miercuri, vor începe la Lusaka

NEGOCIERI INTRE DELEGAȚIILE
PORTUGALIEI

ll«* T A.S.S.

TRELJMQ)

t. duminică 
iccstor con-

n al Independențe! din Gul- 
Bissau și Insulele Capului 

la negocierile desfășurate, In 
capitala Marii Britanii, cu reprezen
tanții Portugaliei, a exprimat spe
ranța că viitoarele convorbiri Intre 
cele două părți vor permite In cu- 
rind progrese decisive In direcția 
unei soluționări a conflictului. „Evo
luția procesului este, Insă, Irever
sibilă : Republica Gulneea-Btesau 
este o realitate națională șl Interna
țională indiscutabilă**, a subliniat 
Pedro Pires.

ORIENTUL APROPIAT PREȘEDINTELE P. C. FINLANDEZ A PRIMIT
• La Geneva, grupul de lucru militar definitivează 
detaliile dezangajării • Sesiunea Consiliului National 
Palestinean • Noul guvern israellan a obținut votul 

de învestitură

DELEGAȚIA P. C. R Di PRETUTINDENI

LISABONA 3 (Agerpres). — Mario 
S-nan*, ministrul afacerilor externe 
al Portugaliei, a făcut, luni, presei 

ederca cu 
Spinola, in 

5 iunie, 
on vorbiri 

Frontu- 
doxambic 

Fără a face nici un 
asupra componenței 

sale. Mario Soares a 
pleca spre capitala 

ambici In cursul zilei de marți.
Desfășurarea tratativelor 

de la Londra
(Agerpres). — Pedro 

delegației Partidului

DAKAR 3 (/Xgerpres). r— Intr-o 
d 'riaratie făcută la întoarcerea la 
Dakar, după vizita efectuată la Pa
ria. președintele Senegalului, Leo
pold Sedar Senghor, și-a exprimat 
speranța că va putea să se intilneas- 
că, In viitorul apropiat, cu lideri al 
Partidului African al Independenței 
dn Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.). După 
cum se știe, șeful statului sencgalcz 
a avut la Paris convorbiri cu mi
nistrul portughez al afacerilor ex
terne, Mario Soares, consacrate exa
minării stadiului negocierilor in ve
derea realizării unui acord intre 
Portugalia și P.A.I.G.C,

Tratatul de prietenie
romano - guineez

GENEVA 3 (Agerpres). — Grupul 
do lucru militar croat In cadrul con
ferinței do la Genova pentru pace 
In Orientul Apropiat, la care parti
cipă reprezentanți ai Egiptului. Și
nei și Israelului, „și-a încheiat luni 
dezbaterile privind realizarea dezan
gajării forțelor pe frontul de pe înăl
țimile Golan”, anunță un comunicat 
oficial. reluat de agențiile interna- 
tionale de presă. Potrivit comuni
catului. in cadrul grupului de lucru 
s-a ajuns la un acord asupra regle
mentării problemei schimbului de 
prizonieri intre Siria si Israel. Marti, 
un subcomitet de lucru va definitiva 
detaliile concrete ale separării tru- 
pt lor. Documentele privind „proto
colul operational” al dezangajării, 
cuorinzind liniile do separare a for
țelor pe înălțimile Golan si etape
le desfășurării separării, urmează să 
fie semnate miercuri. 5 iunie, in ca
drul grupului de lucru militar.

★
CAIRO. — Roferindu-se la sesiu

nea Consiliului National Palestinean, 
ale cărei lucrări se desfășoară, cu 
ușile închise, la Cairo, agenția pa- 
lestineană Wafa relatează că pe or
dinea de zi a dezbaterilor sint în
scrise ont puncte referitoare la di
verse aspecte ale problemei palesti- 
none. Printre acestea, menționează 
agenția, se numără examinarea ra
portului politic prezentat de către 
Comitetul Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a raportului financiar, precum si a 
activității comisiilor politică, finan
ciară și militară ale organizației. Ur
mează. de asemenea, să fie ales un 
nou comitet executiv al O.E.P. și să 
fie abordate probleme privind man
datul Consiliului National Palesti
nean. precum și durata acestuia.

TEL AVIV. — Parlamentul Israe- 
llan (Knessetul) a aprobat, luni, cu 
61 de voturi pentru, 51 împotrivă și 
patru abțineri, componența noului 
guvern al țăriii, format la sfirșitul 
lunii trecute și condus do premierul 
laburist Yitzhak Rabin. Votul de în
vestitură a fost acordat, după o dez
batere de mai multe ore asupra de
clarației conținind programul noului 
cabinet. In declarația prezentată de 
noul premier se arată câ guvernul va 
continua politica cabinetului anterior 
in ceea ce privește Conferința de 
pace de la Geneva. Cnlificind acordu
rile de dezangajare încheiate cu E- 
giptul și Siria drept o etapă pe calea 
instaurării păcii in regiune, el a spus 
că acordul cu Egiptul a fost, pină in 
prezent. îndeplinit in mod complet și 
și-a exprimat speranța că la fel se 
vor petrece lucrurile In privința a- 
cordulul 
Totodată, noul 
desfășurarea de 
cu Iordania.

HELSINKI 3 (Agerpres). - La 3 
Iunie, tovarășul Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a 
participat In festivitățile organizate 
cu ocazia sărbătoririi a 30 d” ani 
de la trecerea in legalitate a Parti
dului Comunist Finlandez, a avut o 
întilnire cu tovarășul Aarne Saari
nen, președintele Partidului Comu
nist Finlandez. Au participat Arvo 
Aalto, secretar general, șl Olavl 
Hanninen, vicepreședinte al P.C. Fin
landez.

Au fost prezenți, de asemenea. Lu
dovic Fazekas, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vlad, ambasa
dorul României la Helsinki.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor
ghe Pană a transmis tovarășului 
Aarne Saarinen șl conducerii P.C. 
Finlandez un mesaj de salul șl cele 
mal hune urări dc succes din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român. Tovarășul Aarne Sa
arinen a rugat să fie transmise tova
rășului NIcolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, urările sale sincere do multă 
sănătate și succes In activitatea des
fășurată in opera do dezvoltare a 
României socialisto, pentru întărirea 
legăturilor dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Finlan
dez.

publicat ca document oficial al O.N.U
NAȚIUNILE UNITE 3 (Corespon

dență de la C. Alexandroaie) : La 
sediul Organizației Națiunilor Uni
te din New York a fost publicat, ca 
document oficial al Adunării Gene
rale, Tratatul de prietenie și coope
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Guineea. Tra
tatul, semnat la 11 martie 1974 de

președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Guineei, Sekou Toure, 
cu prilejul vizitei oficiale a șefului 
statului român la Conakry, a fost 
publicat la punctul Adunării Gene
rale privind „Transpunerea in viață 
a Declarației asupra întăririi securi
tății internaționale".

Și

CATRO. — Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. a avut, duminică, la Cairo o în
trevedere cu Mahmud Riad, secre
tarul general al Ligii Arabe.

de-activiști ai P.C.R.
INAUGURAREA LUCRĂRILOR COMISIEI

ECONOMICE A O.N.U. PENTRU ASIA OCCIDENTALĂ
Cuvintarea lui Kurt Waldheim

semnat recent 
premier 
tratative

cu Siria, 
n propus 
de pace și

★
BEIRUT. — Primul ministru al 

Libanului, Takieddine Solh. a confe
rit, luni, cu Abdul Halim Khaddam, 
viccpremier și ministru de externe al 
Siriei, asupra unor probleme pri
vind situația din regiune după reali
zarea acordului de dezangajare mili
tară și separare a forțelor armate 
siriene și israeliene. Anterior, pre
mierul Takieddine Solh l-a primit 
pe ministrul libanez de externe, 
Fouad Naffah, care a efectuat zile
le trecute o vizită la Damasc. 
(M.E.N.).

Cinstirea memoriei
lui Hristo Botev

SOFIA 3 (Corespondentă de la C. 
Amariței). — Pe Virful Okolcița din 
Munții Balcani, județul Vrața, in 
prezenta lui Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, și a altor conducători de 
partid și de stat, au avut loc festi
vitățile tradiționale consacrate cinsti
rii memoriei marelui poet-revoluțio- 
nar Hristo Botev. La festivități au 
luat parte și delegația Comitetului 
organizatoric al veteranilor din răz
boiul antifascist din România, con
dusă de general-locotenent în re
zervă Gheorghe Zaharia, și o dele
gație a județului Dolj.

Vizita la Tokio a
TOKIO 3. (Corespondentă de la P. 

Dlaconu). — Delegația parlamentară 
română, condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele Marii 
Adunări Naționale, care a sosit la 
Tokio, la invitația Dietei japoneze, a 
avut luni întrevederi cu speakerul 
Camerei Reprezentanților. Shigesa- 
buro Maco. și cu președintele Ca
merei Consilierilor. Kenzo Kono. A

delegației M.A.N.
fost subliniată evoluția favorabilă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
statornicite intre România și Japo
nia. precum și rolul important ce 
revine parlamentarilor din cele două 
tari in opera de mai bună cunoaș
tere. de dezvoltare a colaborării e- 
conomice. științifice și culturale In
tre cele două țări și popoare.

cairo Felahii de ieri

BEIRUT 3 (Agerpres). — Secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite, Kurt Waldheim, a 
rostit, luni, o cuvintare in cadrul 
sesiunii inaugurale a Comisiei eco
nomice a O.N.U. pentru Asia occi- 
c ntală. ale cărei lucrări se des- 
f'.soarâ la Beirut. Referindu-se la 
situația din Orientul Mijlociu, K. 
Walțlheim a salutat acordul de dez
angajare dintre Siria și Israel, ca- 
lificindu-1 drept „un alt pas esențial 
și încurajator spre pace in Orientul 
Mijlociu”. ..Știm cu toții că prin
cipalele elemente ale problemei O- 
nentului Mijlociu rămin încă să fie 
soluționate, a spus secretarul ge
neral al O.N.U.. dar consider că ten
dința spre o pace justă și durabilă 
se va menține, in lunile viitoare, la 
Conferința de pace de la Geneva 
asupra Orientului Mijlociu. Progre
sul ne calea reglementării este vital 
nu numai pentru țările și popoarele

din Orientul Mijlociu, ci și pentru 
întreaga omenire", a declarat el.

Evocînd crearea Comisiei econo
mice regionale pentru Asia occiden
tală. secretarul general al O.N.U. 
a arătat că „instituirea unui nou or
ganism de cooperare internațională 
este întotdeauna un eveniment de o 
mare importanță, mai alesJn această 
reeiune. și in acest moment și el 
reprezintă un eveniment de bun 
augur pentru viitorul comunității 
internaționale, in ansamblu".

Secretarul general al Națiunilor 
Unite și-a exprimat apoi speranța 
că atit Comisia economică O.N.U. 
pentru Aria occidentală, cit și sta
tele membre vor participa activ la 
„lucrările celor două mari 
rințe viitoare ale Națiunilor 
— Conferința mondială

confe-
Unite 

_____  ________ asupra 
populației, care se va ține la Bucu
rești in august, și Conferința mon
dială pentru alimentație, ce va avea 
loc la Roma, in noiembrie".

BUDAPESTA 3. (Corespondentă de 
la Aurel Pop). — La invitația C.C. 
al P.M.S.U.. o delegație de activiști 
ai P.C.R., condusă de Teodor Coman, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R., a făcut, intre 29 mai și 3 
iunie, o vizită in schimb de expe
riență in R. P. Ungară.

In timpul vizitei, delegația a avut 
convorbiri la Comitetul Central al 
P.M.S.U., la unele ministere econo
mice și la Comitetul - județean de 
partid Veszprem. Ea a vizitat o se
rie de obiective industriale și agri
cole.

Luni după-amiază. delegația a fost 
primită de tovarășul Gyori Imre, 
secretar al C.C. al P.M.S.U. A parti
cipat loan Cotoț, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

★
La înapoierea în București, delega

ția a fost salutată de Dan Martian, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ai 
Ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

DUPĂ INTÎLNIREA
LA NIVEL ÎNALT

FRANCO-VEST-GERMANĂ
BONN 3 (Agerpres). — Referin- 

du-se la rezultatul convorbirilor la 
nivel înalt franco—vest-germane, 
desfășurate săptămina trecută la 
Paris, purtătorul de cuvint al gu
vernului R.F.G.. Arnim Gruenewald, 
a declarat că. după opinia sa, s-a de
gajat o largă identitate de vederi 
asupra unor puncte cum ar fi împie
dicarea deteriorării cadrului comuni
tății vest-europene, renunțarea la 
toate măsurile protectioniste care 
contravin regulamentelor in vigoare, 
renunțarea la orice revalorizare sau 
devalorizare a monedei.

furnaliștii de azi
I-am văzut recent, cu ocazia inau

gurării celui de-al treilea furnal înalt 
de la Heluan. Ieșeau cu miile p? 
arterele marelui complex industrial 
pentru a sărbători încheierea cu 
succes a primei etape de extindere 
a combinatului.

Centrul industrial Heluan este unul 
din simbolurile Egiptului contempo
ran. El atrage atenția de la mari 
distanțe, prin coșurile fumeginde și 
siluetele zecilor sale de întreprinderi, 
prin profilurile noilor sale cartiere 
muncitorești. In fabricile și uzinele 
sale, toate construite in cursul ulti
melor decenii, lucrează peste o sută 
de mii de muncitori ; produc auto
mobile, camioane, tractoare, vagoane, 
îngrășăminte chimice.

La Heluan se află cea mai impor
tantă construcție industrială a țării

— marele complex siderurgic. Cu 
un deceniu și jumătate in urmă, mii 
de țărani (felahi) din împrejurimi 
și din alte regiuni ale țării au ve
nit să lucreze aici, alcătuind unul 
din primele detașamente ale clasei 
muncitoare egiptene. Astăzi ei sint 
muncitori calificați, care minuiesc 
cele mai moderne instalații, aducind 
o contribuție importantă la creșterea 
potențialului economic al țării. Nu
mai cel de-al treilea furnal inalt va 
asigura o sporire a producției de fon
tă și oțel a combinatului de la 350 000 
de tone la un milion de tone. „Pu
nerea in funcțiune a acestui furnal
— declara ing. Abdel Aziz Kamal, 
directorul consiliului executiv al în
treprinderii — marchează intrarea 
Egiptului In eiapa creării Industriei 
grele, ca parte integrantă a procesu
lui general de industrializare. Nume
roase întreprinderi, care pină in 
prezent erau nevoite să recurgă la 
Import, vor folosi oțelul produs la 
Heluan, realizind in felul acesta o 
economie anuală de 50 milioane de 
lire in valută străină. Aportul com
plexului nostru la dezvoltarea econo-

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

mult, 
Intra 
înalt.

mici naționale va crește șl mal 
incepind cu anul 1975, cind va 
in funcțiune al patrulea furnal 
aflat in construcție. Acesta va ridica 
producția complexului la 1 500 mii de 
tone".

Afirmarea clasei muncitoare este 
strins legată de transformările eco
nomice și sociale pe care le-a cu
noscut această țară, de succesele ob
ținute pe calea dezvoltării industria
le. In aproximativ două decenii, au 
fost construite peste 800 de fabrici 
și uzine, in care lucrează mai mult 
de 1,5 milioane muncitori. Rolul cla
sei muncitoare va crește in conti
nuare in anii ce vin, ca rezultat al 
preocupării Egiptului de a-și crea o 
economie puternică, bazată pe cele 
mai noi cuceriri ale tehnicii contem
porane.

•POLUAREA Șl 
ELECTRONICA. p-”uorea 
atmosferică face ravagii nu nu
mai asupra omului, animalelor, 
vegetalelor și clădirilor. Mate
rialul tehnic oete și el supus 
acestui fenomen, caro li accen
tuează uzura. Este vorba mal 
ales de materialul electric și 
electronic, din ce in ce mai mi
niaturizat. mai compact, cu 
funcțiuni din ce in co mai com
plexe șl deci extrem de sensi
bil la poluarea aerului. In mo
mentul de față, după cum a- 
nunță revista „Science et vie" 
— nu mai este suficient să se 
testeze materialul electric și 
electronic in diferite condiții 
climatice. Comutatorii, conecto
rii, circuitele imprimate, rețe
lele telefonice etc. vor fi su
puse de acum Înainte unor noi 
testări care sâ asigure rezis
tența la poluarea cu diferiți 
agențl chimici.

• PALATUL ANHAK 
VA RENAȘTE. Aai de zlla 
arheologi din R. P. D. Coreeană 
au lucrat la degajarea ruinelor 
palatului regal Anhak, construit 
in timpul statului feudal Koku- 
rio (37 i.e.n. — 668 e.n.). Stră
dania lor migăloasă a fost răs
plătită din plin. Pe lingă fun
damentele și coloanele bine 
păstrate ale clădirii, au mai fost 
scoase la lumina zilei obiecte 
extrem de valoroase, mărturie 
a gradului înalt de dezvoltare 
atins în perioada amintită : r 
fragmentele unei cărți budista'/ 
scrise cu caractere aurite, din 
sec. al V-lea, două statuete re- 
prezentîndu-1 pe Budha, tot 
din sec. al V-lea, vase, bijuterii, 
țigle cu diferite motive florale. 
Toate aceste mărturii i-au con
dus pe oamenii de știință co
reeni la concluzia că intre anii 
427 $i 586 se afla aici a treia 
capitală a statului Kokurio — 
vechiul Phenian. Arhitecții din 
R. P. D. Coreeană, in colaborare 
cu arheologii, au început re
construirea palatului, pornind 
de la părțile existente și de la 
picturile de epocă. Pentru rea
lizarea acestui pretențios pro
iect și-au propus un termen de 
cinci ani.

Nicolae N. 1UPU

ALGERIA A RIDICAT
EMBARGOUL PETROLIER

ÎMPOTRIVA olandei

• VASUL LUI DRAKE, 
cel mai celebru corsar al epocii 
elisabetane, a fost reconstruit 
la un șantier naval din Dart
mouth (Anglia). In prezent, va
sul, care poartă numele 'de 
„Golden Hinde", se află anco
rat in portul Londra, unde va 
putea fi vizitat de curioși timp 
de aproximativ 6 luni. Urmă
toarea escală a vasului-muzeu 
va fi Sau Francisco.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI
BIROUL INTERNAȚIONAL AL MUNCII DESPRE Se redeschide ..dosarul"

REALITĂȚI ALE SOCIETĂȚII CAPITALISTE participării Angliei

Șomaj, scumpirea la C.E.E.

ALGER 3 (Agerpres). — Algeria 
nu va mai respecta embargoul insti
tuit de statele arabe producătoare de 
petrol împotriva Olandei, precum și 
restricțiile ce afectează Danemarca, 
deși participanții la recenta reuniu
ne a A.O.P.E.C. au hotărit menține
rea lor — a declarat ministrul alge- 
rian al petrolului. Belaid Abdessa- 
lam, relevă agenția U.P.I. In legătu
ră cu aceasta, ziarul algerian „El 
Moudjahid" menționează că hotări- 
rea adoptată de Algeria se justifică 
prin evoluția pozițiilor celor două 
țări.

preună cu ministrul mexican. San
tiago de Chile, cu destinația Mexic.

Ultima ediție a „A- 
nuarului statistic al 
muncii”, apărută re
cent la Geneva, pre
zintă o interesantă 
imagine a diferitelor 
tendințe manifestate 
in cursul ultimului de
ceniu in domeniul 
muncii și al relațiilor 
sociale. Elaborat de 
Biroul Internațional al 
Muncii, anuarul con
turează dimensiunile 
crescinde ale feno
menului inflaționist, 
sporirea prețurilor de 
consum (hrană. ilu
mina t-incălzit. locuin
ță. îmbrăcăminte), 
manifestată deja in 
1972. accentuindu-se 
in 1973 și extinzir.- 
du-se asupra unui 
număr tot mai mare 
de țări. Statisticile re
levă că in peste 90 
de țări s-au înregis
trat sporuri de pre
țuri de peste 10 la 
sută, iar la o țară din 
cinci creșterea a fost 
de peste 20 la sută ; 
nici una din țările 
pentru care anuarul 
oferă date nu a mar
cat o reducere a pre
țurilor in răstimpul 
ultimelor 12 luni.

In decurs de un 
ceniu (1963-1973), 
dicii prețurilor
consum au crescut, de 
pildă, de peste două 
ori in Portuga’ia si 
Spania, cu 178 la sută 
in Danemarca. 177 in 
Japonia. 176 in Olan
da si Turcia. 172 in 
Anglia. 171 in Norve
gia. 163 In Suedia. 157 
in Italia. 156 in Fran
ța. 144 in S.U.A. 
R.F.G. 
flațiel. virulența 
extinderea sa - 
arată intr-un < 
ment al B.I.M. 
marginea acestor sta-

in 
d ■- 
a- 
la

de
lu
de

și 
„Agravarea in

și 
se 

d ocu
pe

tistici — poartă ger
menii unor serioase 
tensiuni sociale și e- 
conomice care consti
tuie astăzi una din 
preocupările majore 
aie unui număr mare 
de țări".

Edificatoare sint 
această privință 
tele furnizate de 
nuar cu privire
amploarea cunoscută 
in ultimii ani de miș
cările greviste in di
ferite țări occidenta
le. Astfel, in cursul 
anului 1973 numărul 
conflictelor de mun
că soldate cu acțiuni 
greviste a fost de 
5 100 in S.U.A.. pes
te 4 700 in Italia, a- 
proape 2 500 in Japo
nia, peste 850 in Spa
nia și aproape 600 in 
Canada, marcind creș
teri simțitoare față de 
anii precedenti. Nu
mărul salariatilor an
gajați in mișcările re
vendicative pentru 
îmbunătățirea condi
țiilor lor de muncă și 
de viață a fost in anul 
trecut de 4,4 milioane 
in Italia, peste 1.7 
milioane in S.U.A și 
Anglia. 1.54 milioane 
in Japonia. Totalul zi
lelor de grevă a spo
rit, in răstimp de 
un deceniu, de la 16

anuarul dispune de 
date). In ce privește 
amploarea șomajului, 
care a soorit serios in 
1971 și 1972 in nume
roase țări occidental 
i adustrializate. peri
oada ultimelor 12 luni 
a înregistrat intr-o 
serie de țâri o anu
mită ameliorare a si
tuației. Cu toate a- 
cestea, nivelul șoma
jului rămine foarte ri
dicat sau continuă să 
crească in rândul fe
meilor și tineretului, 
chiar și in acele țâri 
in care in ultima vre
me numărul total al 
șomerilor manifestă 
tendințe de scădere. 
Pentru alte țări insă, 
anul trecut a înscris 
o cotă-record in pri
vința șomajului. cel 
mai frapant exemplu 
oferindu-1 R.F.G. și 
Franța.

Comentind datele 
cuprinse in „Anuarul 
statistic al muncii", 
specialiștii relevă că, 
pentru evaluarea
xactă a actualei situa
ții in domeniul mun
cii și relațiilor socia
le in diferite țări, 
datele cuprinse in 
ultima ediție a anua
rului (care se referă 
in general la perioa
da de pină la jumă
tatea anului 1973) tre
buie coroborate cu 
elementele noi sur
venite mai ales In ul
timele luni ale anu
lui trecut, care au dus 
la accentuarea și mai 
puternică a dificul
tăților in numeroase 
țări occidentale dato
rită crizei de energie.

e-

la 26 milioane in
SU.A., de la 11.4 la
19.5 milioane in Ha
1’3 și de la 1.75 la
23.9 milioane in An-
glia.

Statisticile referitoa
re la folosirea efecti
velor forței de muncă 
evidențiază. pentru 
1973. o creștere me
die de 3 la sută a nu
mărului muncitorilor 
în ansamblul activi
tăților economice (in 
20 de țări pentru care

Comellu VLAD
Geneva

Astăzi, marți, la Luxemburg, în
cep lucrările Consiliului miniștrilor 
celor nouă țări membre ale Pieței 
comune. Acest eveniment este pri
vit cu deosebit interes la Londra, 
intrucit va marca debutul „dezba
terilor cruciale" — cum scrie zia
rul „Sunday Telegraph" — in ve
derea renegocierilor aderării Angliei 
la Piața comună.

Chiar din momentul venirii la 
putere, laburiștii au anunțat că vor 
căuta pe calea tratativelor să-i 
determine pe ceilalți parteneri să 
consimtă la modificarea unora din 
termenii conveniți anterior, intru
cit, după părerea lor, fostul guvern 
conservator a acceptat condiții 
nefavorabile, urmărind să adere cu 
orice preț la comunitatea vest-eu- 
ropeană. în acest context, s-au men
ționat, printre altele, sumele mari 
pe care trebuie să le verse Anglia 
la bugetul comunitar (aproape două 
miliarde lire pină in 1980). inegali
tățile generate de „politica agrară 
comună", știrbirea suveranității 
parlamentului britanic etc.

Negocierile se vor prelungi, după 
părerea observatorilor, timp de cite- 
va luni. Ele se anunță deosebit de 
acerbe, cu atit mai mult cu cit vin 
intr-un moment foarte greu, cind 
comunitatea este frămintată de se
rioase conflicte intestine.

Din partea britanică s-a subliniat 
în repetate rinduri că Londra „nu 
intenționează să iasă din Piața co
mună, ci doar urmărește să obțină 
condiții mai bune". Majoritatea co
mentatorilor iși exprimă insă în
doiala că renegocierea condițiilor 
de participare se va putea efectua 
in cadrul Tratatului de la Roma 
(actul de „naștere" al Pieței comune) 
și al tratatului de aderare a Angliei 
la C.E.E., și aceasta cu atit mai 
mult cu cit unele din aspectele ri
dicate de Anglia „pun sub semnul 
întrebării cîteva din principiile și 
proiectele care stau la baza Pieței 
comune" (Observer). Rămine insă 
de văzut dacă ceilalți parteneri vor 
lua in seamă argumentele brita
nice. Cert este că guvernul britanic 
intenționează să supună aprobării 
poporului această problemă, indife
rent de rezultatul tratativelor cu 
partenerii săi.

N. PLOPEANU

Președintele R.P.D. Co- 
166116, Ki™ Ir Sen, a primit la 
Phenian delegația Republicii Popu
lare Congo, condusă de șeful statu
lui major general al Armatei popu
lare naționale, Tsika-Kabala Victor, 
care efectuează o vizită in această 
țară.

în Camera Comunelor au 
început luni dezbaterile in vederea 
examinării situației din Irlanda de 
Nord și a viitorului acestei provin
cii. Merlyn Rees, secretar de stat 
pentru Irlanda de Nord, a afirmat 
că va continua discuțiile cu diverși 
conducători politici ai provinciei in 
vederea constituirii unui guvern In 
care să fie reprezentate atit comu
nitatea protestantă, cit și cea cato
lică.

Președintele Venezuelei, 
Carlos Kndres Perez, a sem- 
nat o serie de decrete menite sâ 
ducă la creșterea standardului de viață 
al unor largj categorii de salariați. 
Totodată, va intra in vigoare decre
tul cu privire la constituirea fondu
rilor pentru dezvoltarea agriculturii 
și altor ramuri ale economiei națio
nale și trecerea in patrimoniul sta
tului a zăcămintelor de fier exploa
tate de concernele străine. Președin
tele Venezuelei a subliniat că aceste 
măsuri au fost initiate in scopul „în
făptuirii unei depline independențe 
economice a țării".

Ministrul francez al jus- 
titioif ^ean Lecanuet, a arătat, in
tr-o declarație făcută presei la Vie
na, că nu exclude posibilitatea ca 
Franța să participe la negocierile 
privind reducerea reciprocă a tru
pelor și armamentelor și măsuri a- 
diacente în Europa centrală. „Acest 
lucru este in limitele posibilului" — 
a menționat Jean Lecanuet (T.A.S.S.).

în cadrul acțiunilor consacrate 
celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la Glasgow s-a 
deschis „Săptămina culturii 
românești". In acest cadru, la 
marea bibliotecă „Mitchell" s-a 
inaugurat o expoziție a cărții 
românești. Vizitatorii manifestă 
un deosebit interes față de lu
crările președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

„Luna-22". Sla'ia a"!oml,i 
cosmică sovietică „Luna-22". lansa
tă la 29 mai. a fost plasată la 2 iu
nie pe o orbită circumlunară. deve
nind satelit artificial al Lunii — 
informează agenția TA.S.S.

Congresul Federației Ti
neretului Comunist din fir- 
CJOntinn s-a deschis ieri, Ia Bue
nos Aires. Forul suprem al mișcării 
de tineret comuniste se reunește in 
legalitate pentru prima dată in ul
timii 28 de ani.

Londra

Guvernul Pakistanului ’ 
propus guvernului Indiei aminarea, 
pe timp nedeterminat, a negocierilor 
intre cele două țări privind norma
lizarea relațiilor — a anunțat la 
Islamabad un purtător de cuvint al 
Ministerului de Externe. La New 
Delhi, un purtător de cuvint al Mi
nisterului de Externe indian a con
firmat primirea propunerii guver
nului pakistanez. (T.A.S.S.).

Noul cabinet al Tailan- 
țjgj condus de premierul Sanya 
Thammasak, a depus jurămîntul în 
fața regelui Bhumibol. Este primul 
guvern tailandez, din ultimii 42 de 
ani, in care nu figurează militari.

In urma tratativelor pur
tate la Santiago de Chile, 
ministrul afacerilor externe al Mexi
cului. Emilio Rabasa, a obtinut acor
dul autorităților chiliene de a permi
te unui număr de 71 refugiat! politici 
să părăsească tara. Refugiatii, care se 
aflau in sediul ambasadei Mexicului 
din capitala chiliana, au părăsit, îm-

Parlamentul etiopian * 
adoptat un proiect de lege privind 
constituirea unei comisii însărcinate 
cu anchetarea unor cazuri de co
rupție și altor abuzuri săvîrșite de 
membrii vechiului guvern și de unii 
funcționari superiori din aparatul de 
stat.

în orașul belgian Gand a fost 
inaugurată o expoziție econo
mică. România este prezentă cu 
un stand infățîșind aspecte din 
realizările economice și sociale 
ale poporului nostru. La inau
gurare, standul românesc a fost 
vizitat de ministrul belgian al 
prevederilor sociale, P. de Paepe.

Din știrile de duminica
PREȘEDINTELE R.S.F. IUGOSLAVIA, I. B. TITO, a înmînat, în ca

drul unei mari adunări populare, ordinul de oraș-erou localității Drvar 
din Bosnia, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la bătălia unităților 
Armatei de eliberare națională și cetățenilor împotriva desantului 
aerian hitlerist.

GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 
VIETNAMULUI DE SUD a adresat poporului și forțelor armate — cu 
prilejul celei de-a cincea aniversări a creării sale — chemări la întărirea 
unității in lupta pentru apărarea zonelor eliberate. G.R.P. adresează 
mulțumiri țărilor socialiste, statelor prietene, tuturor forțelor progre
siste pentru sprijinul multilateral acordat cauzei drepte a poporului 
din Vietnamul de Sud.

COMISIA ECONOMICA A ORGANIZAȚIEI ȚARILOR EXPORTA
TOARE DE PETROL (O.P.E.C.) și-a încheiat, la Viena, o nouă serie 
de lucrări. Cele 12 țări membre au convenit să păstreze neschimbat 
nivelul prețului la petrol pentru al treilea trimestru al acestui an.

• MEDICATIE DUPĂ 
CEASUL BIOLOGIC. Ad- 
ministrarea medicamentelor 
după clasica indicație „de trei 
ori pe zi" va fi, in curind, de 
domeniul trecutului — este de 
părere directorul Institutului 
vest-german de fiziologie 
comportamentală „Max Planck", 
prof. Jurgen Aschoff. Efica
citatea medicamentelor crește 
simțitor • dacă ele sint luate la 
o oră anumită, in funcție, fțe 
„ceasul interior" al fiecărui.'in
divid. O singură tabletă, luată 
in aceste condiții, poate avea 
efectul a trei, luate la „intim- 
plare" (față de ceasul biologic). 
Unul dintre avantajele acestei 
medicații este consumul mai 
redus de medicamente și mic
șorarea efectelor secundare no
cive.

Secretarul general al Or
ganizației Unității Africane 
(O.U.fl.j, Nzo Ekangaki, “ 
făcut cunoscut că a adresat șefului 
statului nigerian, Yakubu Gowon, 
președintele în exercițiu al O.U.A., 
o scrisoare în care își prezintă de
misia din funcție din motive perso
nale. în urma hotăririi lui Ekangaki, 
participanții la reuniunea la nivel 
inalt al O.U.A., care se va deschide 
la 7 iulie, la Mogadiscio, urmează să 
desemneze pe viitorul secretar ge
neral al organizației.

în cadrul referendumu
lui din 2 iunie, referitor la proiec
tul noii constituții, poporul din Mali 
s-a pronunțat, in majoritate covirși- 
toare, pentru noua lege supremă a 
țării.Noua constituție prevede reîn
toarcerea țării la o formă civilă de 
guvernămint.

110 000 muncitori de Ia
750 de fabrici de confecții din Sta
tele Unite au declarat grevă, reven- 
dicind îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă, precum și asis
tenței medicale.

Cea de-a 72-a sesiune a 
Dietei japoneze,care ?l a pre- 
lungit cu 35 de zile activitatea, și-a 
Încheiat luni lucrările. In cursul a- 
cestei legislaturi. Dieta a aprobat 72 
de legi. In prezent, atenția opiniei 
publice nipone se îndreaptă spre 
alegerile pentru Camera Consilieri
lor. programate să aibă loc la 7 
Iulie a.c.

• TRANSPLANT.
dicii spitalului din Sydney 
unde a fost efectuată sîmbătă o 
operație de transplantare a ini
mii au anunțat că starea pa
cientului, Ross Hutchinson, in 
virstă de 55 de ani, este bună. 
Este al treilea transplant de 
această natură realizat in Aus
tralia.

• OCHELARI DE LA 
NATURĂ. Păsările care vî- 
nează in zone acvatice sint a- 
desea handicapate de străluci
rea soarelui care lc împiedică 
să depisteze peștele. Unele pă
sări înving această dificultate 
prin deschiderea aripilor, pro- 
iectind astfel o umbră pe su
prafața apei. Altele sint dotate 
de la natură cu „ochelari de 
soare", respectiv, retina lor dis
pune de pigmenți uleioși care 
le permit să fixeze suprafața 
apel fără a fi orbite de rever
berațiile solare.

• INDUSTRIA MATE
RIEI CENUȘII. După in
dustria grea și cea petrochimi
că. „industria materiei cenușii" 
(informație, învățămint. cerce
tare, dezvoltare, servicii) se si
tuează pe primele locuri in e- 
conomia japoneză. In perioada 
1960—1970 ritmul d<T dezvoltare 
a acestei „industrii" a fost de 
18,8 la sută, superior ritmului 
de dezvoltare a produsului na
tional brut (16,4 la sută). Se a- 
preciază că deceniul in curs va 
fi și mai favorabil „industriei 
materiei cenușii" în perspecti
va dezvoltării in continuare a 
invățămintului, accentului pus 
pe reciclare, rolului crescind al 
cercetării științifice, extinderii 
mijloacelor audio-vizuale, lăr
girii sferei serviciilor.
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