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întâlnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Alî Yata

Legătura cu viata - izvorul de tortă OMENIREA »

si garanția eficientei in
MUNCA POLITICA DE MASA

Istoricele lzbinzl ale poporului 
nostru in cele trei decenii de la 
eliberare — rod al eforturilor crea- 
tn;ir- ale milioanelor de oameni ai 
muncii conduși de partid, ilustrând 

|ft materializind Încrederea și ata
șamentul maselor 

partidului — con
firmă totodată 
fertilitatea mun
cii politice de 
masă desfășura
te do organiza
țiile 
Și se 
preda

țață de politica

partidului nostru în această peri
oadă. In mod firesc, această orien
tare fundamentală, inseparabil le
gată de spiritul imprimat de secre
tarul generai al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și-a pus 
amprenta și asupra activității po-
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partidului. 
poate a- 

că ceea ce 
a asigurat in 
mod deosebit efi
cientă acestei 
munci, capacita
te de mobilizare 
a conștiințelor 
s-a dovedit a fi 
legătura strinsâ 
cu viata, anco
rarea tot mai 
profundă in mie
zul actualității, al 
problemelor celor 
mai arzătoare 
din viata fiecărui 
colectiv si a so
cietății in an
samblul ei.

Așa cum este bi
ne cunoscut. Con
gresele al IX-Iea 
și al X-lea ale 
P.C.R. au des
chis o etapă nouă tn întrea
ga viată și activitate a parti- 
dulnt — puternic dominată de spi
ritul realismului, de legătura cu 
viața : a pomi de la realitățile vie
ții și a răspunde cerințelor concre
te ale practicii sociale potrivit ce
rințelor de progres continuu și 
accelerat ale societății românești — 
acesta a reprezentat $1 reprezintă 
cadrul fertil al întregii activități a

V _ _ _ _ _ _

„Trebuie să subliniem că șl datorită activi
tății ideologice și politice, partidul nostru n 
putut să aplice cu rezultate bune principiile 
marxist-leniniste la condițiile țării noastre, să 
asigure mersul înainte al construcției socia
liste. Nu există practic nici un domeniu de acti
vitate unde să nu se fi reflectat, într-o formă 
sau alta, această activitate politico-educativă. 
Roadele acestei munci se văd în felul cum 
clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii, fără deosebire de naționa
litate, înfăptuiesc în viață politica internă și 
externă a partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU

litico-educative de masă, ca parte 
integrantă a muncii de partid.

Un puternic impuls pe linia le
gării organice a întregii activități 
politico-educative de cerințele prac
tice ale vieții au determinat docu
mentele Plenarei din noiembrie 
1971 a C.C. al P.C.R., în general 
programul de educație comunistă 
elaborat de partid. In mod stărui
tor, ca un laitmotiv al tuturor do-

cumentelor adoptate de congresele 
și conferințele naționale alo parti
dului, dc plenarele Comitetului 
Central din acest răstimp, ca un fir 
roșu călăuzitor in expunerile și cu
vântările secretarului general al 
partidului s-a afirmat necesitatea 

unei continue în
tăriri a legăturii 
muncii politico- 
educative cu via
ta. unei indiso
lubile osmoze a 
activității orga
nizațiilor de par
tid cu imperati
vele și sarcinile 
politice la ordi
nea zilei. în mod 
pregnant a fost 
relevată concluzia 
că legătura mun
cii politice cu via
ța nu înseamnă 
numai a consta
ta fapte pozitive 
sau negative, ci 
a le studia in a- 
clîncimc, a le 
descoperi cauze
le și resorturile 
intime și a lupta 
eu pasiune revo
luționară pentru 
lărgirea neîntre
ruptă a ariei de 
răspindire a nou
lui. pentru extir
parea vechiului, 

pentru asigurarea înfăptuirii opti
me a liniei generale a partidului. 
Numai actionind in modul acesta, 
munca politică poate răspunde fără 
echivoc înaltei misiuni încredințate, 
își poate spori rolul mobilizator.

Nu încape îndoială că, în ultimii 
ani, s-au realizat progrese simți
toare pe calea legării mai strinse
(Continuare în pag. a Il-a)

împăduriri
pe două milioane de hectare
Un succes pe care silvicultorii îl consacră marii aniversări

a eliberării și Congresului al XI-lea al P. C. R.
Pâdurile — Însemnată bogăție a patriei noastre — îndeplinesc, in 

egală măsură, importantul rol de furnizoare dc materie primă, Indis
pensabilă industriilor consumatoare de lemn, precum și inestimabile 
funcții de protecție a solului șl a apelor, de agrement, constituind 
unul din factorii importanți pentru protecția mediului înconjurător. 
In legătură cu unele probleme privind dezvoltarea și folosirea rațio
nală a pădurilor, cu principalele sarcini ce se ridică in acest do
meniu, publicăm articolul tovarășului Vasile PATILINEȚ, mi
nistrul economiei forestiere și materialelor de construcții.

NATURA
TS,

înconjurător

Valoarea deosebită pe care o au 
pădurile in viața economică și so
cială a patriei noastre a determinat 
partidul și statul nostru să pună ac
centul pe gospodărirea cit mai ra
țională a patrimoniului forestier. în 
scopul refacerii organizate a pădu
rilor. au fost elaborate și aplicate 
programe de măsuri, pe baza cărora 
s-au redat circuitului productiv, prin 
împădurire. însemnate suprafețe 
goale și neregenerate, degradate și 
erodate. Dacă in perioada dintre cele 
două războaie mondiale suprafața 
medie împădurită anual a fost de 
aproximativ 15 mil hectare (atingând 
un maximum în 1938 — de 39 780 
ha), in anii construcției socialiste a- 
ceastă medie este de circa 70—80 mii 
hectare pe an. S-a ajuns, astfel, la 
reimpădurirea tuturor suprafețelor 
amintite. Mai ales după anul 1965 
s-a întreprins un vast program de 
mal bună gospodărire a pădurilor, 
de creștere a productivității și pro
ducției acestora, de restrângere con
tinuă a exploatărilor. în condițiile 
diversificării și ridicării valorii pro
ducției industriei prelucrătoare a 
lemnului. In acest sens menționăm 
faptul că. pentru prima dată in isto
ria tării, in anul 1974 se exploatea
ză o masă lemnoasă care nu depă
șește posibilitatea anuală a păduri
lor. Exploatarea pădurilor In limi
tele unui coeficient rațional consti
tuie o orientare esențială și de lun
gă perspectivă dată de conducerea 
partidului. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. pentru păstrarea In con
diții optime a patrimoniului fores
tier al tării.

In ansamblul măsurilor luate pen
tru refacerea și dezvoltarea păduri
lor, subliniem preocuparea pentru 
majorarea procentului de rășinoase 
in totalul lucrărilor de împădurire, 
extinderea acestora și, in mod de
osebit, a molidului, in afara arealu
lui natural de vegetație, introduce
rea si extinderea in cultură a unor 
specii de foioase repede crescătoare 
și de valoare economică ridicată, 
cum sînt plopii și sălciile selecțio
nate. Au fost Întreprinse măsuri de 
înființare a unor culturi speciale, cu 
ciclu redus. destinate 'producerii 
lemnului pentru industria de celulo
ză și hirtie si s-a promovat cultura 
unor specii de mare valoare indus
trială. ca nucul, paltinul. cireșul, 
frasinul șl altele. Este semnificativ 
faptul că. in urma acestor acțiuni, 
ponderea speciilor de rășinoase In

ansamblul fondului forestier s-a mă
rit de la 23 la sută in anul 1950, la 
28 la sută in anul 1974. In prezent, 
speciile de rășinoase se plantează 
pe circa 70 la sută din totalul su
prafețelor împădurite anual.

Un factor care va produce schim
bări calitative în structura, compo
ziția si randamentul pădurilor noas
tre il constituie ampla acțiune de 
înlocuire a pădurilor de slabă cali-

tate cu păduri din specii valoroase 
si de productivitate mult sporită. 
Rezultatele deosebite obținute in a- 
cest domeniu sînt încununate de 
succesul înregistrat în anii 1972. 1973 
si in această primăvară, cind perso
nalul silvic de la ocoalele și inspec
toratele silvice, din unitățile de cer
cetare și proiectare, din aparatul 
central al ministerului, cu sprijinul 
larg al țărănimii si tineretului, nu 
numai că a îndeplinit, dar a și de
pășit prevederile planului de împă
duriri cu circa 35 la sută. Calitatea 
superioară a lucrărilor de împădu
rire efectuate in acești ultimi ani are 
la bază folosirea mai eficientă a 
patrimoniului genetic al pădurilor 
noastre, a rezervațiilor de semințe,

Una din marile probleme cu 
care este confruntată in pre
zent omenirea se referă la 
protecția mediului înconjurător. 
Organisme internaționale și 
naționale conlucrează fervent 
pentru găsirea acelor soluții 
globale, dar și specifice, care 
să rezolve această problemă atit 
la nivel național, -cit și la scară 
mondială.

Intensificarea punerii în va
loare a resurselor naturale și 
dezvoltarea industriei, agricul
turii și zootehnici, aglomerarea 
populației in anumite centre și 
zone teritoriale, precum și as
censiunea rapidă a mijloacelor 
de transport au determinat in 
multe părți ale globului modifi
cări ale mediului înconjurător, 
respectiv, ale calității aerului, 
apei, solului, florei și faunei. 
Ce dimensiuni pot atinge ast
fel de fenomene ? Este sufi
cient să amintim că, prin po
luarea intensivă a anelor, in 
planctonul oceanic s-ar reduce 
procesul de formare a oxigenu
lui : or. oceanele asigură, in 
mod curent, aproape trei sfer
turi (lin producția globală de 
oxigen a planetei. De aseme
nea, intensificarea procesului 
de poluare a atmosferei, adică 
o schimbare mai substanțială a 
compoziției chimice și fizice a 
acesteia, ar duce la modificări 
ale calității acrului, după cum o 
exploatare nerațională a bogă
țiilor solului și subsolului poa
te provoca epuizarea acestora 
intr-un timp mai scurt. In fi
nal, toate acestea, prin deterio
rarea echilibrului ecologic, ar 
afecta însăși existența umană.

Evident, in stadiul actual al 
civilizației industriale, aseme
nea efecte pot fi contracarate ; 
este perfect posibilă asigurarea 
condițiilor de calitate ale me
diului înconjurător, in paralel 
cu dezvoltarea social-economi- 
că. intr-o concepție științifică, 
a bunăstării omului, în condiții 
de protecție a mediului. Acest 
punct de vedere stă la baza 
întregii politici de protejare a 
mediului la noi in țară. Este 
cunoscută, in acest sens. însem
nătatea pe care conducerea 
partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o 
acordă acestor probleme. La 
Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie 1972, secretarul gene-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, s-a întîlnit, marți, 
4 iunie, cu tovarășul Aii Yata, se
cretar general al Partidului Elibe
rării și Socialismului (P.E.S.) din 
Maroc, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

La întrevedere a participat to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul convorbirii, s-a proce
dat la un schimb de vederi privind 
activitatea și principalele preocu
pări ale celor două partide, stadiul 
și perspectivele de dezvoltare ale 
raporturilor dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Eliberării 
și Socialismului din Maroc, precum 
și în legătură cu unele probleme 
actuale ale vieții politice interna
ționale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești, ale luptei popoarelor 
împotriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului.

în spiritul legăturilor tradițio
nale. existente între cele două 
partide s-a exprimat deplinul 
acord pentru adîncirea șl extinde
rea în continuare a relațiilor de 
prietenie și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român șl Parti-

dul Eliberării și Socialismului din 
Maroc. în interesul ambelor țări 
și, popoare, al unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale.

Totodată, părțile s-au pronunțat 
pentru amplificarea, pe planuri 
multiple, a relațiilor de colaborare 
statornicite între România și Ma
roc. spre binele celor două popoare, 
în folosul păcii, cooperării și înțe
legerii internaționale.

Trecîndu-se in revistă unele as
pecte ale actualității internaționale, 
a fost relevată evoluția pozitivă a 
situației politice pe continentul eu
ropean și în lume și s-a apreciat 
că aceste mutații creează condiții 
favorabile intensificării luptei for
țelor revoluționare, progresiste, 
antiimperialiste pentru împlini
rea aspirațiilor de libertate, demo
crație, pace și colaborare ale po
poarelor, pentru rezolvarea pro
blemelor litigioase dintre state pe 
cale pașnică, pentru afirmarea 
unor relații noi între națiuni, ba
zate pe egalitatea în drepturi, pe 
resoectul independenței și suvera
nității naționaJe, pe neamestec în 
treburile interne.

In cursul întrevederii s-a expri
mat solidaritatea cu lupta mișcări-

lor de eliberare din Angola, Mo- 
zambic și Guineea-Bissau și din 
alte regiuni ale lumii pentru înlă
turarea dominației coloniale, pen
tru libertate și independență na
țională.

Conducătorii celor două partide 
au reînnoit hotărîrea lor de a ac
ționa și în viitor pentru întărirea 
unității și solidarității mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a mișcărilor de eliberare 
națională, a tuturor forțelor demo
cratice, progresiste, patriotice șl 
antiimperialiste care luptă pentru 
consolidarea cursului nou spre 
destindere, colaborare și apropiere 
între popoare, pentru împiedicarea 
și zădărnicirea politicii imperialis
te de forță, dictat, agresiune și 
amestec în treburile altor state, 
împotriva colonialismului șl neo- 
colonialismulni, pentru emancipa
re națională și socială, pentru 
respectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur calea dezvoltării sale.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovă
rășească, de deplină înțelegere re
ciprocă, ce caracterizează relațiile 
dintre cele două partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu

Prof. dr. docent 
Virgil IANOVICI, 
președintele Consiliului 
național pentru 
protecția mediului 
înconjurător

(Continuare in pag. a Il-a)

al Partidului Muncii din Coreea
a primit o delegație a C.C

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, marți după-amiază, pe tova

Cu ce am putea 
compara mai sugestiv 
munca acestor 2 000 de oa
meni imprâștiați în lumea 
petrolului, prezenți pretu
tindeni acolo unde zvic- 
nește pe conducte aurul 
negru românesc ? Care ar 
fi acea expresie capabilă 
să le sintetizeze mai preg
nant universul și . cadrul 
lor de viață ? Ei sînt îna
inte de toate nervul unul 
sistem arterial cu o suta 
de inimi și cu peste trei 
mii de kilometri de con
ducte. adevărat păienjeniș 
de oțel prin care circulă, 
nevăzută de Ia suprafața 
pămintului, energia lichidă 
a țării, purtată de la cele 
mai îndepărtate schele 
petroliere pînă la marile 
rafinării și combinate pe
trochimice de pe văile 
Tazlăului, Prahovei șl Ar
geșului

La un pol al lumii pe
trolului se află sondele 
care smulg pămintului ne
prețuita sa avuție din pun
gile de aur negru ale sub
teranului ; la celălalt pol 
se înalță coloanele de dis- 
tilație ale rafinăriilor și 
giganticele retorte puse să 
valorifice superior țițeiul 
în marile combinate pe
trochimice. Intre aceste 
două puncte, situate la 
zeci și. uneori, la sute de

kilometri distanță, se află 
ei. cei ce fac să pulseze 
continuu sistemul 
al transportării 
prin conducte : I 
oameni prezenți ---------
este prezent petrolul, oș-

arterial 
țițeiului 

2 000 de 
oriunde

știut, fără să fi bănuit mă
car că acolo se află cen
trul nervos al petrolului 
românesc cu titulatura re
dusă criptic la patru ini
țiale : „I.T.T.C. — între
prinderea transporturi țiței

trec și-a impărtit cei 29 de 
ani de muncă de pînă a- 
cum in opt etape care l-au 
purtat de la ucenicie la 
scoli de specializare și fa
cultăți, de la schelele pe
troliere prahovene La cele

GHID PENTRU MAREA
CĂLĂTORIE A PETROLULUI
tenii unei armate discrete, 
nezgomotoase, cu lumea 
lor de țevi întinse pe sub 
scoarța pămintului, cei 
puși să vegheze zi și noap
te. gata oricind să răspun
dă la orice solicitare pen
tru a trimite pe «■ 
de oțel hrana unei 
tice industrii.

Poate că de zeci 
am trecut pe lingă 
rea aceea banală

• bulevardul cu castani 
Ploieștiului. fără să

arterele 
i gigan-

de ori 
clâdi- 
de pe 

al 
fi

prln conducte". Stăm de 
vorbă in biroul inginerului 
Constantin Petrec, împre
ună cu cel mai vechi lu
crător al întreprinderii, 
Valeriu Giuroiu. și lumea 
aceea nevăzută și nebănui
tă la suprafață țese imagi
nile unei captivante |i 
uluitoare existențe.

Este greu de spus în ce 
anume constă mai profund 
adevăratul sens al senza
ționalului. In biografiile 
oamenilor (Constantin Pe-

din Tlrgu-Jiu și Tirgoviș- 
te ; in vreme ce Valeriu 
Giuroiu și-a petrecut toți 
cel 29 de ani de muncă de 
pină acum in aceeași în
treprindere). sau in capti
vanta descriere a acelui 
sistem arterial vegheat 
continuu de ochiul vigilent 
al omului, gata In orice 
moment să acționeze pen
tru a răspunde cu promp
titudine solicitărilor com
plexului organism care 
este marea industrie a

prelucrării petrolului ro
mânesc.

Interlocutorii mei sînt 
amindoi comuniști și nici 
unul dintre ei n-a trecut 
pragul virstei de 45 de ani. 
Ca ei, ba și mai tineri, 
sînt imensa majoritate a 
celor care deservesc acest 
păienjeniș de conducte in- 
tiiâs in rețele și magistrale 
care străbat de-a lungul și 
de-a latul județele petro
liere ale țării. Sus, in în
căperile dispecerilor, se stă 
de veghe ziua și noaptea, 
tn trei schimburi, 
gata de a răspunde 
rilor venite prin 
relee sau telefoane, 
de acest centru • _____
prin căile de comunicație 
ale ‘
prin care circulă continuu 
aurul negru sint suprave
gheate in tot lungul tra
seelor lor din aer sau de 
pe sol cu ochiul scrutător 
al „veghetorilor" — oameni 
puși să cerceteze în amă
nunțime scoarța pămintu
lui, străbătut pe dedesubt 
de magistralele țițeiului. 
Din loc in loc. uneori la 
distante de citeva zeci de 
kilometri, stațiile de pom
pare punctate in lungul

rășii long Hiăng Săp, membru al 
Comitetului Politic, secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, și Kim long Nam, membru 
supleant al Comitetului Politic al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, care fac o scurtă vizită în 
țara noastră.

La primire a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A luat parte ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, Li Min Su.

Cu acest prilej, oaspeții au trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un cordial mesaj de prietenie din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și cele mai bune 
urări de succes în activitatea sa 
de mare răspundere, consacrată 
prosperității țării și fericirii po
porului român.

Mulțumind pentru bunele urări, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
transmis, la rîndul său, tovarășului 
Kim Ir Sen multă sănătate și un 
călduros salut, împreună cu urări 
de noi și importante succese po
porului coreean în construcția so
cialismului.

In timpul întrevederii au fost 
abordate aspecte ale activității ce
lor două partide și state, apreciin- 
du-se cu deosebită satisfacție că 
relațiile de prietenie și colaborare 
frățească dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Co
reea, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Democrată Coreeană se întăresc și 
se dezvoltă tot mai mult, în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

mereu 
apelu- 
radio- 
Legate 
nervos

văzduhului, arterele

Ioan GRIGORESCU .
(Continuare in pag a IV-a)
_________ _______ /
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IFAPTUtj 
'divers' I- - - - - — I
|O broască 
| de... 300 
I kilograme 
' „Muzeul mării" din Constanța I

Isi-a îmbogățit colecțiile cu un 1 
unicat : o broască țestoasa I 
uriașâ, In greutate de 300 kilo- I 
crame 1 Ea atrage atenția șl prin * 

I faptul că este reprezentanta i
singurel specii supraviețuitoare I 
din familia Dermochclydelor din | 

Izone cu apa calda. Pescuită cu
abilitate de marinarii de pe I 
traulerul românesc ..Constanța". I 
si naturalizată foarte bine de I 
specialiști, ea constituie acum ■ 
unul din marile puncte de atrac- I 

I ție ale muzeului Cu Rtit mal | 
I mult cu cit, în afară de lungi

mea ei de aproape 2 metri, pre- I 
I zlntă și o particularitate I 

inedită ; carapacea o are din... 1 
piele 1 i

Grinda cu 
bucluc

— Cît dai ? |
— Cit cert. I
— Atunci, batem palma, fi . 

hai !
Încheind „tirgul", șoferul I 

Ștefan Silke. cu autocamionul ’ 
21-SM 1185. de Ia I.F.E.T. Satu- I 
Marc, a pornit la miez dc noapte I 
cu loan Nagy să-i ducă la Caret I 
niște materiale de construcție. . 
In comuna Sâcășeni insă, din I 
camion a căzut o grindă. acei- I 
dentindu-i pc Alexandru și ‘ 
Irina Pâpal, care mergeau pe I 
marginea drumului. Cu toate că I 
fi-a văzut isprava, șoferul fi-a | 
continuat" cursa. Grinda Insa ( 
l-a dat de pol. In afară de I 
amenda pentru cursa clandes- | 
tină, i s-a întocmit fi dosarul de 
trimitere in judecată sub ihvi- I 
nutrea de ..accident și fugă de I 
la locul accidentului". I

Lănțișoru’ 
și norocu’... |

— Ia lănțișoru’, ia medalionu’, I 
ia norocu’...

— De aur ? I
— Curat aur, pe onoarea mea 1 .

Care mai iei ? I
In numai citeva ore, un I

anume Constantin Patrușca din 
București, pripășit prin Baia I
Mare, a găsit vreo 20 de creduli I 
cărora le-a vindut tinichele pe I
post de... aur curat. Cum le-a ■ 
vindut. cum și-a luat, tălpășița. • I 
Intrucit asupra lui’ se mai află ] 
irtcă un stoc dfehtul de’ mare de 
tinichele, nu-i exclus să-și facă I 
apariția in altă parte, cu același I 
„cuvint de onoare** : •

— Ia lănțișorul de aur, ia ■ 
norocu’... I

Cine-1 „la“ și pe el ? j

Plastografie
Tot scotocindu-și mintea cam I 

ce-ar putea face fără să... facă I 
nimic, adică sd nu muncească, | 
dar să și ciștige, Vasile Ștefă- . 
nescu, din localitatea Barza- I 
Hunedoara, a inceput sd se I 
..specializeze" in falsificarea 1 
certificatelor medicale. Mai grea I 
a fost prima încercare, că la I 
a 9-a s-a declbrat „maistru". I 
Cind s-a apucat să falsifice și ■ 
pe-al 10-lea, n-a mai apucat să-l I 
termine. Nu se putea ca după I 
atitea certificate medicale plas- 
tografiate sd nu aibă și el par- I 
te de unul — dar autentic — I 
întocmit de instanță, care i-a I 
prescris fi tratamentul adec- ■ 
vat : restituirea sumelor inca- I 
sate și doi ani pentru... lecuire. |

Diagnostic 
pentru o... 
policlinică

Abia ieșit din unitatea de în
cărcare a sifoanelor, Iui Nistor ] 
Apostol din Drăgășani i-a ex- I 
plodat o sticlă. Cioburile * 
i-au provocat răni grave și se 1 
impunea intervenția unui medic I 
de specialitate. Dus la policli- | 
nica din localitate, omul n-a 
putut să fie tratat repede, pen- I 
tru câ, deși era doar ora 11 di- I 
mineața. la serviciul de chirur- 1 
gie nu era absolut nimeni. După I 
trei ore — timp in care N.A. I 
pierduse mult singe — impresio- | 
nată de starea sa. o soră me- . 
dicală l-a dat o mină de ajutor. I 
atit cit s-a priceput. Unde vor I 
fi fost medicii de la policlinica 1 
din Drăgășani In ziua aceea ? I 
Dacă direcția sanitară județeană I 
află ceva și stabilește și diag- ] 
nosticul, să ne comunice șl . 
nouă. • 1

Ploaie de... 
reclamații

De citeva luni, Vasile Vinii- | 
lescu, din Drobeta Turnu-Seve- 
rin, privește, in fiecare dimi- I 
neață, cerul. De cum se adună I 
citita nori, omul intră in aler- 1 
tă. Locuind in blocul N-4, scara I 
B, apartamentul 19, la ultimul I 
etaj, dintr-un viciu de con- | 
strucție, omului ii plouă in casă . 
ca afară. Pină acum s-a adresat I 
in scris, de nenumărate ori, în- | 
treprinderii de resort și a făcut 
și vreo 50 de drumuri, incit se I 
poate spune că a... plouat cu | 
reclamații. Fie ca aceste rinduri 
tă aibă darul unui „du 9 rece" I 
pentru cei care lasă lucrurile | 
baltă- .

Rubrlcd redoctotO de
Petre POPA 
Gheorcțhe DAVID 
și corespondenții „Scinleii* •

STIMULENTE PUTERNICE 1N RETRIBUIREA
CADRELOR MEDICALE ȘI DIDACTICE

în cadrul ciclului de articole pe marginea proiectului Legii remu
nerării după cantitatea și calitatea muncii, abordăm astăzi probleme
le legate de retribuirea lucrătorilor din unitățile sanitare și din în- 
vftțftmînt. Pe această temă am 
GHEORGHE ENFSCU, director

avut o convorbire cu tovarășul 
în Ministerul Muncii.

dr.

— în ce privește remunerarea lu
crătorilor din unitățile sanitare șl a 
cadrelor didactice, se cuvine să pre
cizăm din capul locului că proiectul 
de lege asigură creșterea prioritară 
a retribuțiilor acestora, ceea ce asi
guri îmbunătățirea corelației cu ve
niturile altor categorii de oameni ai 
muncii — a spus interlocutorul. Mă
sura adoptată evidențiază o dntă 
mai mult înalta apreciere do care sc 
bucură munca devotată, plină de 
răspundere a corpului medical și di
dactic. in îndeplinirea importantelor 
sarcini ce le revin pentru instruirea 
și educarea tinerei generații, pentru 
apărarea sănătății întregului popor.

— Vă rugăm să relevați mai 
iutii clementele noi survenite, 
prin actualul proiect de lege, in 
retribuirea cadrelor medicale.

— Reține atenția faptul că proiec
tul dc lege asigură majorarea retri
buțiilor întregului personal din uni
tățile sanitare. Ca și in cazul tutu
ror celorlalte sectoare ale activității 
economko-sociale. se prevăd — in 
cadrul cotei medii de majorare — 
creșteri procentuale mai mari pen
tru personalul încadrat la clasele de 
retribuire inferioare.

Un element nou promovat dc pro
iectul de lege il constituie corelarea 
retribuției tarifare a personalului 
sanitar cu pregătire superioară (me
dici, farmaciști) cu cele ale persona
lului cu studii superioare din alic 
sectoare dc activitate, prin majora
rea retribuțiilor tarifare cu o clasă. 
Constituie, de asemenea, o noutate, 
față de vechiul proiect dc lege su
pus dezbaterii in urmă cu aproape 
2 ani, faptul că se prevede majora
rea retribuției tarifare cu incâ două 
clase — a medicilor care iși desfă
șoară activitatea in specialități mai 
complexe, cu un grad sporit de di
ficultate : chirurgie toraco-pulmona- 
ră. chirurgie cardiacă, neurochirurgia, 
chirurgia urologică șl oftalmologiei, 
cofo-chirurgia și anestezie-reanima- 
re.

— O precizare : în sectorul 
sanitar sint și unele specialități

vnde atragerea șt menținerea 
medicilor se face cu greutate. 
Proiectul legii prevede ceva 
deosebit in legătură cu aceștia ?

— Desigur. în prezent, medicii din 
rețeaua de igienă, sănătate publică 
și expertiză și recuperarea capacită
ții dc muncă beneficiază de retri
buții tarifare majorate cu o clasă de 
retribuire. In proiectul legii se pro
pune ca tie această prevedere să bc-

funcții din economie eu pregătire 
similară — s-a prevăzut pentru ca
drele didactice din Invățămlnlul 
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, 
profesional șl tehnic o gradație no
uă — a 6-a — care se va acorda tu
turor cadrelor didactice cu o vechi
me in invftțămint de peste 26 ani. 
Totodată, s-a mai prevăzut ca sta
giul dc vechime pentru obținerea 
gradațiilor 5 și 6 să fie dc 3 ani, in 
ioc dc ani, cuin este in prezent, 
cu excepția Invățămlntulul superior. 
Astfel, retribuțiile tarifare ale pro
fesorilor, institutorilor cu 
universitară și ale maiștrilor Instruc
tori, cu o vechime de peste 26 ani, 
vor crește cu o clasă față de cele

pregătire

Pe marginea proiectului Legii remunerării 
după cantitatea si calitatea muncii

ncficicze șl medicii care lucrează In 
specialitățile psihiatrie, neuropslhla- 
tric. medicină legală și anatomie pa
tologică.

De asemenea, aplicînd mal ferm 
exigențele principiului repartiției 
după cantitatea și calitatea muncii 
in domeniul ocrotirii sănătății, ca, 
de altfel, in toate sectoarele vieții 
sociale, proiectul dc lege prevede 
posibilitatea ea pentru cadrele medi
cale cu inaltă ftregătirc profesiona
lă și de valoare excepțională, recu
noscute ca atare în țară și pe plan 
internațional, colectivul de conduce
re al Ministerului Sănătății să acor
de intr-un număr limitat și pe du
rată determinată retribuții tarifare 
mai mari cu pină la 30 la sută, față 
de retribuțiile medicilor din aceeași 
specialitate, încadrați în aceeași 
funcție și la aceeași gradație.

— Referindu-ne la cadrele 
didactice, ce elemente noi adu
ce proiectul de lege în retri
buirea acestora ?

— Din același considerent subli
niat la Începutul discuției — core
larea cu retribuțiile tarifare ale unor

existente ; cu două clase în cazul 
institutorilor cu institut pedagogic 
și cu 4 clase in ce privește pe în
vățători și educatoare. Aceste creș
teri se vor acorda in afara sporuri
lor de retribuții cuvenite tuturor ca
drelor didactice, ca urmare a majo
rării generale a retribuțiilor prevă
zute pentru anii 1974—1975.

— V-ați referit exclusiv la 
cadrele didactice cu vechime 
îndelungată în muncă. Ce se 
prevede in proiectul de lege in 
legătură cu retribuirea tinerelor 
cadre didactice ?

— Ținindu-se seama și în acest 
domeniu de necesitatea corelării mai 
echitabile intre veniturile mari și 
mici, proiectul dc lege prevede ma
jorarea cu o clasă a retribuțiilor ta
rifare ale învățătorilor și educatoa
relor, aflați in primii ani de activi
tate, cit și cele prevăzute la grupe
le de vechime de 3—5 ani și 5—10 
ani.

— Ce prevederi stipulează 
proiectul de lege pentru cadre
le didactice din invățămintul 
superior ?

— Consider ca foarte importante

prevederile menite să stimuleze par
ticiparea cadrelor din invățămintul 
superior la lucrările do cercetare, 
proiectare, analize de laborator, ex
pertize șl alic lucrări de acest fel ; 
astfel, s-n prevăzut posibilitatea pre
mierii cadrelor didactice, a persona
lului de cercetare științifică și de 
specialitate de la catedre, a munci
torilor șl altor categorii de personal 
din invățămintul superior care par
ticipă la rezolvarea acestor lucrări, 
executate pe bază de contracte. Fon
dul de premiere se constituie din 
10—15 la sută din sumele Încasate 
de la beneficiari ; premiile indivi
duale nu pot depăși 25 la sută din 
retribuția tarifară cuvenită în peri
oada pentru care se face premierea.

Un clement nou survenit in retri
buirea cadrelor didactice din tnvâță- 
mintul superior — valabil de altfel 
și in ccl liceal — il constituie di
ferențierea retribuțiilor tarifare in 
raport cu complexitatea și importan
ța diverselor discipline pentru dez
voltarea social-economică a țării și 
în funcție (le efortul depus in pre
darea lor. Demn de reținut este 
faptul că diferențierea nu se va face 
prin diminuarea veniturilor unor ca
tegorii de cadre didactice, ci prin- 
tr-o majorare diferențială a remu
nerării acestora.

— In încheiere, vă rugăm sd 
vă referiți și la retribuirea ca
drelor de conducere din dome
niul ocrotirii sănătății și invă- 
țămintului.

— Ținindu-se seama de răspunde
rea sporită a personalului sanitar 
Încadrat pe funcții de conducere, 
precum și de creșterea volumului 
său de muncă, ca urmare a măsuri
lor de reorganizare aplicate in ulti
ma vreme in unitățile sanitare, se 
prevede majorarea limitei maxime a 
indemnizațiilor lunare de conducere 
(pentru medic director, medic șef de 
secție ctc.) cu pină la 50 la sută față 
de indemnizațiile actuale. Cit pri
vește cadrele didactice care îndepli
nesc funcții de conducere în școli, 
actualele indemnizații de conducere 
vor fi majorate, în medie, cu circa 
8 la sută.

Convorbire reolizatâ de 
Ioan ERHAN

INIȚIATIVE
• Locuințe pentru specialiștii «ațelor. Din inițiativa Comitetului 

Județean Neamț al P.C.R.. Intr-un număr de 22 de comune din ac^aal® 
parte n țării au început lucrările pentru construirea de locuințe desti
nate Inginerilor agronomi șl zootehniștilor. medicilor veterinari $1 altor 
specialiști care-și desfășoară activitatea în mediul sătesc. Este vorba 
de locuințe tin. proiectate de către specialiștii consiliului popular ju
dețean In stilul arhitecturii locale tradiționale, care vor Însuma aproa
pe 200 de apartamente.

• Fișa bunului gospodar. în tonte localitățile Județului Dîmbovița, 
organizațiile ș| consiliile F.U.S. generalizează o noțiune deosebit de 
eficientă — Introducerea „fișei bunului gospodar'* — In fond, un pro
gram de activități edilitare pe care «1-1 propune flecare cetățean pen
tru înfrumusețarea propriei sale gospodării, a străzii sau a satului In 
care locuiește. Pe baza „fișei bunului gospodar", in județul Dîmbovița 
au luat ființă 173 șantiere locale ale muncii patriotice pe care se 
execută In acest an lucrări edilitar-gospodărcștl a căror valoare de
pășește 38 milioane lei.

• Comitetul Județean U.T.C. Botoșani a organizat o «ăptămlnă re
cord la colectarea hlrllel. Bilanț : 10 tone hlrtlc colectată, in special 
în localitățile Rădăuți-Prut, Coțușca, Flăminzi, Darabani.

NOU
• Pentru muncitorii forestieri. La U.M.T.C.-Miercurea Citic a In

trat in fabricație seria zero a unui nou produs: grupul _ social mobil 
„G.S.M. 20", dăstinat pentru cazarea a 20 de muncitori in parchetele 
forestiere. Grupul este format din 3 remorci Independente cu în
călzire centrală, vestiar și dușuri, încăpere separată pentru preparat 
hrana.

• Stațiunea balneo-climaterică Băltățești (Neamț), renumită încă 
acum 100 de ani pentru valoarea terapeutică a apelor sale termale, de 
trei ori medaliată cu aur pe plan Internațional, se înnoiește. Aici a 
fost Inaugurat un pavilion modern de odihnă și tratament cu peste 
230 locuri. Au mai fost date in folosință o sală de gimnastică medi
cală, un bazin pentru reeducarea mersului la cei cu afecțiuni reuma
tismale si alte amenajări.

CIRCULAȚIE
• In atenția turiștilor. La intrarea In municipiul Buzău, pe drumul 

național nr. 2. la km. 107-1-500 a fost pus in exploatare un nou pasaj 
de trecere peste calea ferată, asigurindu-se fluența traficului auto din 
direcțiile București-Ploiești spre Bacău. Intrarea In funcțiune a con
strucției a făcut posibilă racordarea din acest punct a DN-2 cu DN-10
— Buzău-Brașov. Eliminarea deselor staționări la trecerea peste calea 
ferată va asigura optimizarea circulației turistice auto.

• Magazin universal central la Miercurea Ciuc. Odată cu darea 
In funcțiune, in aceste zile, a magazinului universal central — care 
alcătuiește ansamblul compus din blocuri de locuințe, cinematograf, 
sediul poștei, mai multe unități comerciale și de alimentație publică
— s-a terminat noul centru civic al orașului Miercurea Ciuc. Maga
zinul — cel mai mare de acest gen din întreg județul Harghita — 
găzduiește 22 de sectoare comerciale specializate, cu o suprafață de 
4 300 mp.

• Zilnic o mulțime de candidați se prezintă la examenul de con
ducere auto. Dar, in ultimele trei luni, numai 45 la sută din numă
rul candidaților au trecut acest examen de mare răspundere. Evident, 
examinatorii n-au nici o vină și e bine să fie în continuare cit mai 
exigenți. Numărul ridicat al celor respinși vorbește însă grăitor des
pre modul In care școlile de șoferi pregătesc pe candidați.

Cetățenii de azi 
pentru cetățenii de mîine

Este cunoscută grija deosebită pe 
care societatea noastră socialistă o 
manifestă pentru creșterea și for
marea generațiilor următoare, pentru 
viitorul națiunii noastre. Nu esto 
județ — sau. am putea spune
— nu este localitate ia care 
această grijă să nu se reflec
te in multiple realizări — fie că este 
vorba de condiția de muncă a femeii, 
dc asistenta socială a mamei și co
pilului. de creșe și grădinițe. Pro
blemele demografice — și. implicit, 
problemele privind viața și formarea 
cetățenilor de miine — constituie o- 
biective permanente pe agenda de 
lucru a factorilor dc conducere din 
fiecare județ. Ziarul nostru a mai 
relatat despre aceste preocupări și 
cu alte prilejuri. De data această, 
referim despre o recentă sesiune a 
Consiliului popular județean Argeș, 
care a luat in dezbatere problemele 
demografice locale.

Evoluția demografică a județului 
Argeș in anii socialismului poate fi 
ilustrată printr-o simplă comparație: 
față de 1930, populația locală a cres
cut in 1973 cu circa 200 000 persoane. 
Semnificativ este faptul că cel mal 
mare spor s-a obținut după 1965, a- 
nul care marchează începutul in
dustrializării puternice a județului. 
Este in creștere evidentă populația 
ocupată in economie, căreia I s-au 
creat și i se creează in permanență
— și ca urmare a industrializării — 
condiții tot mai bune de viață și 
muncă.

Apreciind eforturile depuse pină 
acum pentru rezolvarea la un nivel 
din ce in ce mai corespunzător a 
problemelor sociale, deputății au ce
rut totodată să fie impulsionat rit
mul de traducere in viață a amplu
lui program de lucrări de gospodă
rire comunală, de înzestrare teh- 
nico-ediiitarâ și social-culturală a 
tuturor localităților. In sesiune au 
fost puse in fața organelor adminis
trației de stat o serie de probleme 
care se cer rezolvate cu toată aten
ția pentru ca in viitor creșterea 
populației argeșene să cunoască o 
evoluție și mai ascendentă. Deși 
sporul natural pe județ este supe
rior celui mediu pe țară, evoluția 
natalității pe plan local înre
gistrează evidente sinuozități: in 
timp ce in multe localități procentul 
de natalitate este ridicat, in altele
— deși dispun de aceleași condiții
— el se menține mult mai scăzut. 
Sesiunea a apreciat, de asemenea,

(Urmare din pag. I)

de viață a întregii activități po
litico-educative a organizațiilor 
partidului ; pretutindeni se consta
tă o preocupare mai susținută pen
tru ca suflul viguros al vieții să 
străbată convorbirile și informările 
politice ale agitatorilor, să se ma
terializeze în conținutul gazetelor 
de perete și programelor brigăzilor 
de agitație, in lozincile, chemările 
și panourile întrecerii — în vederea 
explicării clare a țelurilor și sar
cinilor concrete ce stau in fața co
lectivului respectiv și a mobilizării 
eforturilor pentru îndeplinirea lor.

Rezultatele pozitive, de ordin 
calitativ, nu pot totuși estompa 
faptul câ pe alocuri mai persistă 
neajunsuri ce tin de o optică de- 
Dăs;tâ asupra muncii politice ; mai 
intilnim afișate lozinci și che
mări abstracte, valabile ..oricind si 
oriunde" ; mai pot fi auzite con
vorbiri ale agitatorilor in care ar
gumentarea concretă, situația de 
faot si cerințele practice sint înă
bușite intr-un noian de vorbe, al 
căror caracter declamator nu poa
te masca lipsa de consistentă. In 
fond, asemenea manifestări se re
duc la un numitor comun — for
malismul — si firește că ele sint 
incapabile să exercite vreo inriu- 
rire asupra conștiințelor, generind

în județul Ialomița

NOI MAGAZINE ALE 
COOPERAȚIEI DE CONSUM

că indicele de mortalitate — • drept, 
aflat in continuă scădere — ar pu
tea fi și mai mic, dacă s-ar reducă 
simțitor mortalitatea infantilă. în 
acest sens, s-a cerut o mai mare 
preocupare și dăruire din partea’ ca
drelor medicale, o mai intensă muti
că de educare sanitară a părinților.

In scopul mai bunei soluționări a

PROBLEMELE DEMOGRA
FICE IN DEZBATEREA SESI
UNII CONSILIULUI POPU
LAR AL JUDEȚULUI ARGEȘ

unor astfel de probleme, sesiunea a 
adoptat un cuprinzător plan de mă
suri care să ducă, in continuare, la 
evoluția pozitivă a activității demo
grafice, La creșterea sporului natu
ral al populației in județul Argeș. 
Astfel, s-a prevăzut ca. pină la fi
nele anului 1975, consiliile populare 
(orășenești și comunale). unitățile 
industriale, cele ale cooperației de 
consum, unitățile agricole să con
struiască 3 440 locuri in creșe și gră
dinițe. S-a hotărit, de asemenea, ca 
pină la finele anului 1980 să se mai 
realizeze — atit în mediul urban, 
cit și in cel rural — alte 38 creșe, 
cu 3 485 locuri, 5 grădinițe cu 3 4u5

locuri. Sil săli de clasă. 816 locuri 
In internate, 16 săli de gimnastică, 
10 dispensare etc. Sesiunea și-a în
sușit recomandarea biroului jude
țean de partid ca organele admi- 

■ StâȚ; întreprinderile-’ in-
’’ (StfeiriălS” 'și , 'unitățile agricole să 

treacă la identificarea și amenaja
rea, cu mici cheltuieli, a diferite 
spații pentru creșe și grădinițe, că
mine și semicămine, cantine-restau- 
rant pentru elevi și școlari, cit și 
terenuri de joacă șj agrement pen
tru copii și tineret.

Pentru Îmbunătățirea aprovizionă
rii populației, in general, și pentru 
ușurarea efortului femeii, in special, 
se preconizează înființarea de ma
gazine și unități tip gospodina, ma
gazine industriale specializate pen
tru femei și copii.' Pe linie sanitară 
s-au luat măsuri pentru amplificarea 
asistenței medicale acordate ma
melor și copiilor, pentru asigurarea 
condițiilor optime de muncă fe
meilor gravide și cu copii mici, pen
tru organizarea și funcționarea ca
selor de naștere din mediul rural 
etc.

...Sînt, după cum' se vede, măsuri 
care se înscriu in preocuparea per
manentă a partidului și statului nos
tru față de evoluția demografică a 
țării.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scinteii-
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La ieșirea din orașul Țăndă- I 
rei. la intersecția șoselei Con- < 
stanța—Brăila. cooperația de ’ 
consum din județul Ialomița a | 
dat in folosință un magazin u- 
niversal. El oferă cumpărători- I 
lor din localitate sau oaspeților i 
in drum spre litoral o gamă - 
variată de mătftiri-, incălțâmintdv I 

erie. . 7.’.. .............
articole de sport și foto, elec
trotehnice, papetărie si altele. 
Magazinul dispune, de aseme
nea. de o expoziție de mobilă 
cu vinzare și un raion anume 
rezervat copiilor. în momentul 
de față, se lucrează la extin
derea complexului care, odată 
c i inceDerea sezonului turistic, 
iși va întregi gama de servicii 
cu o cofetărie și un cafă-bar. 
După cum am aflat de la to
varășul Simion Dionisie. pre
ședintele U.J.C.C., Ialomița, ace
eași atenție este acordată 
diversificării și modernizării 
rețelei comerciale in toate loca
litățile județului. Se află în 
stadiu avansat de construcție 
magazine universale cu etaj la 
Albești. Fâcăeni și Săveni care.

1 in spațiile de la parter. vor 
desface produse alimentare, iar 
la etaj mărfuri industriale, con
fecții. tricotaje. încălțăminte, 
articole do uz gospodăresc, chi
micale. parfumerie si altele.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

țesături, mercerie.

doar lipsă de interes, cheltuieli 
inutile de forte.

Orientarea spre sarcinile de ac
tualitate a dat naștere. In ultimul 
timo. unui mare număr de iniția
tive in munca politică de masă. 
Desigur, aceasta exprimă preocu
parea organizațiilor de partid pen
tru folosirea instrumentelor mun
cii politice de masă în sprijinul 
multiplelor sarcini practice. în a- 
celași timp, se Impune însă o 
preocupare susținută pentru selec
tarea acelor inițiative care răspund 
realmente cerințelor majore.

Autentica legătură cu viața, 
prin însăși natura ei. exclude 
o anumită rețetâ-tip sau schemă- 
sablon, impunind tocmai luarea in 
considerare a diversității condiții
lor de activitate și a sarcinilor 
specifice fiecărei organizații de 
partid din diferitele sfere ale 
vieții sociale. Evident, legătura cu 
viata in munca politică a organi
zațiilor de partid din industrie im
pune orientarea spre aspectele ma
jore privind îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen, creșterea 
producției și a productivității 
muncii, scoaterea la iveală a re
zerve1 'T interne, folosirea deplină 
a capacităților de producție și a 
timpului de lucru, red.cerea pre
țului de cost, valorificarea superi
oară a materiilor prime si mate
rialelor. înfăptuirea la timp și in

condiții optime a investițiilor, a- 
tingerea la termen a parametrilor 
proiectați.

Dar chiar și aceste obiective, cu 
valabilitate generală pe planul e- 
conomiei naționale, se cuvin tra
tate in mod diferențiat, acordin- 
du-se la fiecare loc de muncă prio-

la secție la secție ; firește că Îm
potriva acestor deficiente, locali
zate și nominalizate, se cuvine a 
fi îndreptat „tirul" muncii politice 
de masă.

In optica legăturii strînse cu via
ta. rolul muncii politice de masă 
este nu numai de a convinge oa-

MUNCA POLITICĂ DE MASĂ
ritate sarcinilor-cheie. problemelor 
directe de a căror rezolvare de
pinde hotăritor realizarea sarcini
lor de plan, popularizării in pri
mul rind a acelor experiențe îna
intate care se manifestă tocmai in 
domeniul acestor sarcini-chcie, 
care vin in concordanță cu nevoi
le majore. La fel. nu există lip
suri sau neajunsuri „in general". 
..in linii mari", ci numai carențe 
concrete — de organizare, de des
fășurare a procesului de produc
ție. de disciplină sau atitudine fată 
de muncă etc. — carențe cu parti
cularități specifice și cu pondere 
specifică nu numai de la între
prindere la Întreprindere, dar și de

menii de Însemnătatea unor mă
suri. de utilitatea îndeplinirii unor 
sarcini, ci si de a arăta ce trebuie 
întreprins efectiv la acel loc de 
muncă 6pre a atinge telul urmă
rit. ce metode și căi de acțiune 
practică sint mai eficiente. Oricit 
de „monumentală" sau de împodo
bită ar fl o gazetă de perete, ori
cit de frumos caligrafiate ar fi nu
mele unor fruntași în producție la 
panourile de onoare, oricite aplau
ze ar declanșa programul Unei bri
găzi artistice de agitație, efica
citatea lor practică va fi destul de 
redusă dacă totul se va limita doar 
Ia Îndemnuri de tipul : „Să comba

Omenirea chemată 
să ocrotească natura

(Urmare din pag. I)
ral al partidului, pre
ședintele Republicii 
Socialiste România, 
sublinia : „Este o da
torie de onoare a 
partidului, a întregu
lui nostru popor să 
fiică'lotul pentru •asi
gurarea'-’ cadrului -am
biant rprOpicc ocrotirii 
sănătății oamenilor, 
pentru păstrarea neal- 
terață a frumuseților 
patriei, pentru a trans
mite generațiilor vii
toare toate darurile 
cu care natura a hă
răzit România". In a- 
cest cadru se înscriu 
Legea pentru protec
ția mediului înconju
rător și Legea apelor, 
ale căror prevederi 
sint menite să pre- 
întimpine ix>luarea 
âpei și aerului, să 
asigure protecția pă
durilor. a lacurilor, 
riurilor, munților, a 
locurilor considerate 
monumente ale natu
rii. însăși propunerea 
făcută la O.N.U. de 
România. impreunâ 
cu alte țări, ca ziua 
de 5 iunie să fie de
clarată „Zi internațio
nală a mediului încon
jurător" ilustrează po
ziția activă a țârii noas
tre intr-o problemă
majoră ce confruntă
în prezent omenirea,
poziție ce decurge din 
preocupările partidului 
și statului nostru, pe 
plan intern, in privin
ța protejării mediului.

România, care depune 
eforturi susținute în 
vederea creșterii ni
velului său de dezvol
tare economică și so
cială, este direct inte
resată să participe ac
tiv la procesul de coo
perare internațională 
și să beneficieze, ca 
țară în curs de dez
voltare, de programele 
Organizației Națiuni
lor Unite in domeniul 
mediului înconjurător.' 
Animată de dorința 
unei cit mai largi co

laborări, România, ca 
membră a Consiliului 
de administrație al 
Programului Națiuni
lor Unite pentru me
diul înconjurător, ia 
parte intens la un nu
măr important de ac
țiuni in cadrul acestui 
prograrrf. . ..C^eac. fle-a 
doua ȘeS^Une.X Cohr 
siliului dfe Adminis
trație al Programului 
Națiunilor Unite pen
tru mediul înconju
rător, care și-a des
fășurat lucrările la 
Nairobi (Kenya) in 
perioada 11—22 mar
tie ac., a pus Încă o 
dată in evidență po
litica clară, activă a 
României in privința 
cooperării internațio
nale, pentru sprijini
rea țărilor in curs 
de dezvoltare, prin 
promovarea acțiunilor 
de protecție a mediu
lui înconjurător in 
contextul general al 
măsurilor de dezvol
tare economică și so
cială a acestor țări. 
Cu prilejul ceței de-a 
29-a sesiuni a C.E.E./ 
O.N.U., ale cărei lu
crări au avut loc la 
București între 18—29 
aprilie a.c., România 
a reafirmat poziția de 
promovare a cooperă
rii internaționale in 
Europa și în domeniul 
protecției mediului și 
de participare activă a 
sa la programul con
silierilor guvernamen
tali pentru mediul În
conjurător ai țărilor 
membre ale C.E.E./ 
O.N.U. în etapa ac
tuală a lucrărilor Con
ferinței pentru secu
ritate șl cooperare in 
Europa, reprezentanții 
țărilor participante, 
printre care se numă
ră și reprezentantul 
Consiliului național 
pentru protecția me
diului înconjurător din 
România, in cadrul 
subcomisiei pentru 
cooperare în pro
blemele mediului în
conjurător, au ajuns

Ia un acord preliminar 
asupra elementelor 
ce urmează sâ fie in
cluse in documentele 
finale privind prin
cipalele domenii și 
forme de cooperare 
pentru protejarea și 
ameliorare^ factorilor 
de.. mediu.,, Astfel, un 
depțki. acord, s-a înre
gistrat cu privire la j)- 
blcctivele fundamenta
le ale cooperării, care 
privesc latura științi
fică de abordare plu
ridisciplinară a proble
melor mediului, aspec
tele tehnice aplicative 
ș.a., inclusiv cele le- 
’gate de producția și 
perfectionarea echipa
mentelor de suprave
ghere și protecție a 
mediului, creșterea e- 
ficienței măsurilor in 
favoarea mediului pe 
plan național si inter
național. cît și studie
rea în vederea rezol
vării a acelor probleme 
care au prin natura lor 
un caracter multilate
ral, o importanță, sub- 
regională sau regio
nală.

Consecventă politicii 
neabătute de priete
nie, colaborare și coo
perare cu toate țările 
socialiste. România mi
litează pentru promo
varea programelor pri
vind protecția mediu
lui înconjurător, pe 
baza acordurilor bila
terale cit și in cadrul 
Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc. In 
baza principiilor res
pectării suveranității 
naționale și integrită
ții teritoriale, egalită
ții în drepturi, nea
mestecului in treburi
le Interne și avanta
jului reciproc. Româ
nia își extinde activi
tățile sale de coopera
re pe plan științific și 
tehnic și cu alte țări 
in domeniul protecției 
mediului înconjurător.

tem risipa !“, „Să urmăm exemplul 
fruntașilor !".

Firește că cerința desfășurării 
unei munci politice concrete, di
ferențiate se pune și in do
meniul vieții satelor, pentru oa
menii agriculturii socialiste. Ur
mărind traducerea in viață a pre
vederilor programului elaborat de 
partid pentru dezvoltarea multila
terală și intensivă a agriculturii, 
organizațiile de partid din agricul
tură au datoria să găsească verigile 
specifice ale activității fiecărei coo
perative agricole de producție, ale 
fiecărei I.Ă.S., ale fiecărei ferme — 
ți să dirijeze sistematic pirghiile 
muncii politice spre aces-te direcții.

La fel. in domeniul educativ, al 
procesului de formare a omului 
nou ; pot fi — și sint Intr-adevăr 
— utile expuneri sau convorbiri 
despre normele etice, despre prin
cipiile echității socialiste, dar 
valoarea acestora va crește cu atit 
mai mult cu cit ele vor porni de la 
problemele dominante ale locului 
de muncă respectiv. Comandamen
tul legării strînse de viață a mun
cii politice de masă nu poate- ad
mite ca acestea să se desfășoare a- 
semenea unor expuneri didactice, 
unor prezentări academice de pre
cepte morale — cind in cadrul co
lectivului respectiv s-au Înregistrat 
cazuri dc indisciplină, de frustrare 
a avutului obștesc, comportări

necorespunzătoare în familie și so
cietate.

Condiția esențială pentru a im
prima muncii politice un caracter 
concret și actual — „la zi și la 
obiect" — este Îndrumarea atentă 
și statornică din partea organelor 
și organizațiilor de partid, grija 
lor permanentă pentru ridicarea 
nivelului de pregătire politioo- 
ideologică al cadrelor ce activează 
în acest domeniu, al agitatorilor, al 
tuturor comuniștilor, înarmarea lor 
neîntreruptă cu cele mai noi pro
bleme ale politicii partidului și 
statului nostru.

Importantele obiective și anga
jamente prin care oamenii muncii 
își propun să sărbătorească glo
rioasele evenimente ale acestui an 
jubiliar — cea de-a XXX-a aniver
sare a eliberării patriei, cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român — presupun și o 
creștere a contribuției muncii poli
tice de masă la mobilizarea intensă 
a tuturor energiilor națiunii. Iar 
calea esențială, mijlocul cel mal si
gur de a se realiza această contri
buție sporită constă in întărirea 
continuă a legăturii muncii politice 
cu viața, cu realitățile, cu cerințele 
de maximă stringență ale infăp- 
tuirii politicii partidului In toate 
sferele edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate.
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ITINERAR PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII ALE TĂRII
—-—— ’ < » CONTRASTE

Jehnolon" din lași va produce cu 45 de zile înainte de termen De două ori eficiență

( 11 deplin teme) «e »pune câ punerea in funcțiune a unei noi cnpa- 
eit. ți de producție Industrială constituie un moment cu multiple sem- 
nilicalii Grnrrafia eMhoniirâ a țArli se inihosuțcșle cu un nou obicc- 
I.' se finallzcuzA. pe deplin, eforturile de investiții ale stalului ; cco- 
■'' ' ' >■»;'<.n.ila începe “-'i beneficiere de producția șl acumulările 
b.nrsii scontate. Din acest punct dc vedete, luna Iunie, ca si lunile 
nrmățoarc. <e anunță a fi deosebit de rodnica, zeci șl reci dc noi 
capvritați urmind sl fio conecta.c la circuitul producției materiale.

Trio rubrica pe care o deschide astăzi. „Scinlcia*1 lșl propune ca, 
pe baza unor investigații în perimetrul mal multor șantiere dc Inves
tiții . Ie țnrii. <» înfățișeze < uni te muncește la obiectivele ale căror 
t - c ,]P punere in funcțiune „bai la ușă*1. Este un itinerar care va
rvh ti> exemplul bun. inițiativele șl realizările valoroase ale con- 
s ........riior. ale beneficiarilor noilor investiții; totodată, va dezvălui
f 11 ' lp ' ■ generează anumite stări de lucruri negative, va releva 
problemele re se cer soluționate, pentru ca termenul de Intrare în 
liimliune a fiecărui obiectiv sâ fie respectai cu strictețe și chiar 
devansat.

OBIECTIVUL. Fe platforma In- 
d - rială a Isșului se nflă în con- 
a’.ru-' e una din cele mal moderne 
unități economice ale industriei 
construcțiilor dc mașinl-unclte șl 
electrotehnicii — întreprind rea 
..Tchnoton**. Dotată cu mașini și 
ut 1-v’c de cea mai înaltă tehnici
tate, noua întreprindere este profi- 
lată pe fabricarea de radiorecep
toare șt aparatură electronică.

TERMENUL. Potrivit prevede
rilor, noul obiectiv, a cărui reali
zare a fost încredințată Trustului 
de construcții industriale din Iași, 
urmează să fie pus in funcțiune la 
30 septembrie a.c.

STXDIIL ACTUAL. Pe șantier, 
atmosferă de muncă intensă, spe
cifică ultimelor luni dinaintea mo
mentului inaugural. Rind pe rind, 
constructorii eliberează noi spații 
de producție, oferind astfel bene
ficiarului posibilitatea de a începe, <________

Imediat, montajul utilajelor, în cea 
m ii mare parte sosite. în luna mai 
au fost predate efectiv secția de 
prelucrări mecanice in care au și 
f'^t montate utilajele — urmind 
ci in citrind, aici, să înceapă pro- 
b le rn cronic? — precum și hala 
de montaj destinată asamblării 
radioreceptoarelor. Practic, au mai 
rămas de executat o serie de lu
crări la secția de prelucrări chimica 
și la aceea de circuite imprimate. 
Sînt. așadar, create toate condițiile 
pentru ca termenul de punere In 
funcțiune prevăzut să fie respectat.

„Cu toții sini'm hotăriți — ne 
«nune tovarășul Slmion Tilavu, in- 
ginerul-șef al șantierului — ca, 
pină cel tîrziu la 15 august a.c., 
deci cu 45 dc zile mal devreme, 
„Tehnolon" să producă primele ra
dioreceptoare. Ritmul Intens, în 
core se muncește, întrajutorarea și 
colaborarea strlnsă pe care le avem

cu beneficiarul, buna organizare a 
■■ -:i itațll pe ș. îtter slnjt fot ațitia 
premise că angajamentul nostru va 
fi respect.,t“.

PREMISELE DEVANSĂRII, De- 
Darie de a constitui o simplă 
afirmație, hotftrirea luată are o 
deplină și concretă acoperire în 
fapte. Și ce argumente pot fi mai 
convingătoare docil secvențele de 
muncă desprinse dintr-o zi dc lu
cru pe șantier ?

...La secția do circuite Imprimate, 
mare concentrare de forțe. Se sapă 
fundații, se toarnă betoane, se 
montează timplăria metalică.

— Clnd vor fi gata lucrările ? — 
II întrebăm pe șeful dc echipă Ște
fan Juravlea.

— La jumătatea lunii Iunie, deși 
am fi putut să le terminăm mal 
d 'vrome, dacă primeam din timp 
proiectele de execuție.

...La secția de montaj, alături de 
constructorii in salopete albastre, 
vedem și foarte mulți tineri și ti
nere In halate albe.

— Sînt viitorii muncitori ai În
treprinderii — ne explică maistrul 
Florca Huțu — care au venit să 
dea o mină de ajutor la crearea 
condițiilor montării primei benzi 
de asamblare a radioreceptoarelor.

— în cit timp o veți pune In 
funcțiune ?

— Cel mult, în zece zile.
...Ritmul alert de muncă este 

specific șl atelierului de serie zero 
a producției. Aici, peste 40 de lă
cătuși și electricieni, sub directa 
conducere a Inginerului Lucian 
Soicatz, șeful secției mecano-ener-

gotice. lucrau la montarea benzilor 
de reglaj șl a cabinei de reglaj.

— Tot ce vedeți nici, toate in
stalațiile — ne spune șeful secției 
— sînt executate in exclusivitate 
cu forțe proprii in atelierul nostru 
de autodotare. Nu mal avem timp 
dc așteptat și nici bani dc chel
tuit, eșa că le-am realizat noi din 
pasiune și vă asigur că 6int de 
bună calitate.

Avansul de timp clștlgat la ma
joritatea obiectivelor, ritmul ac
celerat de muncă imprimat activi
tății de construcții, dar, mai ales, 
hotârirea fermă a comuniștilor, a 
tuturor color care participă La edi
ficarea acestei importante între
prinderi constituie cele mal grăi
toare dovezi că angajamentul luat 
va fi irttOcmal îndeplinit. Aceasta 
nu înseamnă Insă că. la ora actua
lă, practic, toate problemele nu 
fost soluționntc, că toiul merge „ca 
pe roate11. Mai sini o scrie de lu
cruri ce trebuit' puse la punct 
pentru a nu influența mersul po
zitiv de ansamblu al execuției in
vestiției. Este vorba. In principal, 
de sprijinul mal activ pe care ■be
neficiarul il solicită montorilor din 
cadrul Trustului de instalații și 
montaj Iași, In vederea intensifi
cării ritmului dc lucru la monta
jul instalațiilor de ventilație în ha
lele de producție, precum și la 
executarea instalațiilor de forță și 
de distribuție a aerului comprimat 
pe tavanul halelor. Sint, după cum 
se vede, lucrări de maximă impor
tanță. de care este practic condi
ționată punerea în funcțiune a în
treprinderii.

— în ceea cc ne privește — ne-a 
spus ing. Laurian Grădinarii, di
rectorul tehnic al întreprinderii — 
am stabilit, de comun acord cu 
conducerea întreprinderii „Elec
tronica" din București, un pro
gram concret privind transferarea, 
tn cit mai scurt timp, a producției 
de radioreceptoare, acordarea de 
asistență tehnică pentru montajul 
utilajelor și pe parcursul începerii 
activității noastre, specializarea 
unui număr de peste 300 dc mun
citori. Se poate afirma, ținind sOa- 
ma și de numărul mare de munci
tori pe care l-ani calificat noi, că 
sub aspectul pregătirii viitoarelor 
cadre ale Întreprinderii, pentru 
etapa I de punere în funcțiune, 
nu există nici o problemă.

Pină la termenul pe care con
structorii și beneficiarul șl l-au 
propus pentru a da in exploatare 
primele capacități de producție ale 
acestei noi întreprinderi au mai 
rămas două luni și 10 zile. ' timn 
suficient pentru ca problemele care 
au mai rămas de rezolvat să fie 
soluționate. Comuniștii, toți cel 
care niuncesb pe șantierul acestei 
întreprinderi sint ferm hotăriți 
să-și facă un titlu do onoare din a 
raporta. înainte de termenul plani
ficat, că la Iași s-au produs pri
mele radioreceptoare cu marca 
„Tehnoton". Este un succes pe care 
ei vor să-1 consacre celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei.

Constantin DUMITRU 
Manole CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

Un recent studiu de 
•lnlezâ, întocmit de 
organele dc resoit din 
Ministerul Economiei 
Forestiere șl Materia
lelor de Construcții, 
arată că circa 92 la 
sută din sporul pro
ducției din acest an 
se va realiza pe sea
ma mai bunel utili
zări a capacităților 
existente. între altele, 
se desprinde că prin 
utilarea corespunză
toare a spațiilor de 
producție disponibile,

totallzlnd circa 49 000 
mp, producția globală 
industrială va înregis
tra o creștere a pro
ducției de peste 6 la 
sulă față de anul tre
cut. Este de remarcat, 
totodată. orientarea 
fermă spre folosirea 
cu maximă chibzuință 
a fondurilor de inves
tiții alocate acestui 
sector in acest an. A- 
ceasfa lșl găsește ilus
trarea in reducerea 
ponderii cholluielllor

pentru clădiri șl hale 
industriale în totalul 
investițiilor de la 39,0 
la sută la 31.8 la sută, 
în schimb, se mărește 
ponderea fondurilor 
folosite pentru achi
ziționarea de mașini 
și utilaje destinate 
producției. Evident, șl 
lntr-un caz șl-n altul 
e vorba de eficiență, 
pentru că nu clădirile, 
cl mașinile constituie 
factorul hotăritor al 
creșterii producției.

Timpul trece, pagubele se adună
tractor S-l 300 

130 cal putere, 
de ce asemenea

Organizarea și disciplina 
garantează 

randamentul muncii
După primele cinci 

luni din acest an. co
lectivele de muncă 
din întreprinderile In
dustriale ale județului 
Teleorman au .con
semnat in jurnalul 
întrecerii socialiste 
desfășurate in iniim- 
pinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și 
Congresului al XI-lca 
al partidului un 
succes de prestigiu : 
depășirea planului la 
productia-marfă cu 
aproape 50 milioane 
lei. în rezultatele ob
ținute se1 '‘'fbgăsbst;- 
însumate. eforturile 
în muncă și de con
cepție ale colectivului 
de La întreprinderea 
mecanică de material 
rulant din Roșiorii de 
Vede, ale petroliștilor 
din schela Videle, ale 
constructorilor de pu
pitre și tablouri elec
trice din Alexandria 
ș.a. Un loc de frunte 
in această amplă și 
efervescentă „bătălie11 
pentru realizarea e- 
xemplară. in condiții 
de eficiență superioa
ră, a sarcinilor pe 
anul 1974. dețin și 
chimișlii din Tr. Mă
gurele. care, pină in 
prezent, au obținut 
substanțiale depășiri 
la toți indicatorii de 
plan. Astfel, planul la 
producția globală a 
fost depășit, in cinci 
luni, cu 10 mili
oane lei, s-au înre
gistrat însemnate e- 
cor.omil de energie e- 
lectrică fi gaz metan, 
iar beneficiile supli
mentare au însumat, 
în primul trimestru, 
peste 3.5 milioane lei. 
Dar ambițiile și do
rința de autodeoâșire 
ale acestui harnic co
lectiv nu se opresc 
aici. Recent, chimișlii 
de pe platforma Com
binatului chimic din 
Tr. Măgurele au ho- 
tărit să înalte și mai 
sus ștacheta angaja
mentelor pe acest an.

— Pe baza propune
rilor făcute de oame
nii munc;i — ne spu
nea ing. Tânase Zaha- 
rcscu, directorul com
binatului — au fost 
stabilite numeroase 
măsuri de ordin teh
nic si organizatoric 
menite să asigure per- 
feciionarea proceselor 
tehnologice, scurtarea 
termenelor si îmbună
tățirea calității lucră
rilor de revizie a in-

stal&țiilor. întărirea 
disciplinei de produc
ție. Toate acestea 
constituie suportul ho- 
tăririi chimiștilor 
noștri de a da tării 
in acest an, peste 
angajamentele iniția
le. o producție-marfă 
suplimentară in va
loare de 10 milioane 
Iei, concretizată intre 
altele in 800 tone urce 
si 4 200 tone azotat de 
amoniu și nitrocalcar. 
De asemenea, ne-ani 
propus să economisim, 
in plus, 19 milioane 
kWh energie electrică 
$i“55( minbăhe mc f&if 
metan.

Așadar, angajamente 
mobilizatoare, clădite 
cu realism pe rezulta
tele valoroase obținu
te in ultimul an. pe 
voința și dorința fer
mă a chimiștilor de 
a produce mai mult, 
mai bine sl mai ieftin.

...La cea mai mare 
dintre cele trei secții 
productive ale combi
natului — Azot II, 
toate fabricile, timp 
de o lună, au intrat, 
incepînd de la 19 a- 
priîie, in revizie gene
rală planificată. Pină 
la acea dată, colecti
vul secției realizase 
peste plan 4 200 tone 
de uree. Dacă lucru
rile s-ar fi desfășurat 
conform planificării, 
însemna ca, practic, 
depășirile să se menți
nă la acest nivel pină 
la data reintrării in 
funcțiune. Dacă, pen
tru că in realitate — 
a=a după cum aveam 
să aflăm de la ing. A- 
lexandru Pruteanu — 
colectivul secției a 
reușit să înceapă pro
ducția cu 4 zile mal 
devreme, ceea ce echi
valează cu un spor de 
producție de aproape 
5 milioane lei, con
vertite, între altele, 
în 3 700 tone uree. Alt
fel spus, aceasta este 
contribuția secției Azot 
II la realizarea planu
lui pe luna mai, cu 
două zile mai devre
me, de către colectivul 
combinatului.

Sînt fapte de mun
că obișnuite, desprin
se din activitatea unui 
colectiv in plină afir
mare, considerat pină 
nu de mult „cu pro
bleme** pentru secto
rul de îngrășăminte. 
Sint rezultatele unor 
acțiuni consecvente 
desfășurate de comu
niști pentru reevalua
rea concepției întregu

lui colectiv despre or
ganizarea producției șl 
a muncii, despre tot 
ce poate include cu- 
vintul disciplină. Fi
rește, un loc aparte 
in ansamblul acestor 
preocupări pentru re
dresarea activității a- 
cestui combinat il o- 
cupă îmbunătățirea 
reviziilor, acest im
portant moment de 
care depinde in bună 
parte producția unui 
întreg an. „Pregătirea 
reviziilor din acest an 
— ne spunea Nicolae 
Cegnescu.a, i.inginerul 
mecanic i.alwfabrioii ide 
amoniac —- a ineeput 
chiar de la terminarea 
celor din 1973, cu a- 
provizionarea tehnico- 
materială de la pie
sele de mare gabarit 
pină la cele mai mă
runte. Adăugați la a- 
cestea faptul că ală
turi de lăcătușii me
canici au lucrat cot la 
cot și operatorii chi- 
miști, că, în funcție 
de natura lucrărilor, 
la numeroase instala
ții s-a organizat mun
ca în acord global. 
Faptul că in prezent 
toate fabricile de pe 
această platformă au 
reintrat in producție 
cu 4 zile mal devreme 
trebuie legat de vred
nicia și răspunderea 
cu care au muncit și 
muncesc lăcătușii me
canici Ion Rusănescu, 
Dumitru Botin, Scar- 
lat Creangă, sudorul 
Ion Ionescu, operato
rii chimiști Constan
tin Buzatu, Domnu 
Ivancea și Radu Bei
zadea, șefii de echipă 
Nicolae Dragoș. Ion 
Mațoi, Alexandru 
Căpățină, maiștrii 
Gheorghe Tatu, Ro
land Scherer, Con
stantin Nedelcuță ?.a.“.

Cum se vede, la 
Combinatul chimic 
din Tr. Măgurele, un 
colectiv care și-a re- 
ciștigat Încrederea in 
forțele sale, isi conso
lidează lună de lună 
succesele, este anga
jat cu toate forțele, 
alături de celelalte co
lective de muncă din 
industria județului, la 
îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor 
luate în cinstea celor 
două mari evenimente 
din viața poporului 
nostru.

Alexandru BRAD 
corespondentul 
„Scînteii"

Un
are
Lată _
„herghelii11 sînt repar
tizate. in principal, pe 
șantierele trusturilor 
de construcții pentru 
îmbunătățiri funciare, 
unde sint de executat 
volume mari de tera- 
samente. După cum 
un cal care nu-i pus 
la ham nu aduce nici 
un folos, tot așa și cu 
tractorul. Pe șantiere
le respective, la trac
torul S-l .300 trebuie 
„înhămată" o lamă de 
buldozer. Or, la sta
țiile de Utilaj și trans
port ale T.C.I.F. 
București, Galați și

laînainte de a sosi 
Mangalia, trenul face 
un scurt popas in 
haita Neptun. Călător 
rul poate observa, 
de-a lungul liniei, o 
adevărată livadă de 
pomi. Au fost plan
tați cu ani în urmă de 
către C.F.R. O treabă 

• •‘bună. Livadă1 de la 
'Suprafață 

11'^e c'lFca if ha', a fost 
multă vreme o oază 
in mijlocul Dămîntu- 
lui dobrogean ars de 
soare. „Mă cuprinde

(Urmare din pag. D
reorganizarea si modernizarea pepi
nierelor. introducerea unor metode 
modeme, rapide. de producere a 
puietilor, «tudii de împădurire spri
jinite pe cartări staționale. scheme 
șl tehnologii de lucru îmbunătățite. 
Ca urmare a acestor eforturi, silvi
cultorii pot astăzi să raporteze cu 
legiiimă mindrie conducerii de par
tid și de stat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, realizarea in campania 
de primăvară din arest an a celui 
de-al 2-lra milion de hectare îm
pădurite. Este un succes pe care ei il 
consacră celei de-a XXX-a aniver
sări a eliberării patriei de sub jugul 
fascist și Congresului al Xl-lea al 
partidului. Prin aceasta se va înde
plini angajamentul asumat de către 
silvicultori de a realiza sarcinile 
actualului cincinal in patru ani și 
patru luni. $i incâ o înfăptuire deo
sebită. Prin ltnoăduririle din acești 
ani. s-a acumulat și exploatat un 
spor de creștere a volumului masei 
lemnoase de circa 2.2 milioane metri 
cubi, iar unele arborele din specii 
repede crescătoare, create în această 
perioadă, au intrat intr-un t:mn 
scurt, de 20—20 ani. In loc de circa 
100 ani. !n circuitul împăduririlor și 
exploatărilor.

Evident, în etapa actuală, cores
punzător indicațiilor primite din par
tea conducerii partidului, in fața sil
vicultorilor stau noi și importante 
sarcini. Dintre acestea, menționăm : 
asigurarea dezvoltării in ritm susți
nut sl cu eficiență economică maxi-

Prima instalația
românească pentru fire

din Săvinești s-a 
în finalizarea 

la un nou și 
obiectiv economic.

PIATRA NEAMȚ. (Corespon
dentul ..Scînteii", Ion Manea). 
Intensa activitate de cercetare 
si investiții care se desfășoară 
la Combinatul de fire și 
chimice 
cretlzat 
crărilor 
portant
Este vorba de obținerea prime
lor cantități de produse la cea 
dinții instalație din țara noastră 
pentru realizarea firelor de re- 
lon tip „covor tufting11. Tehno
logia fabricării acestui nou pro
dus a fost elaborată de către 
specialiștii combinatului. Prin 
obținerea acestui nou produs se 
asigură o valorificare superioa
ră a materiei prime și apar po
sibilitățile pentru diversificarea 
continuă a producției. Gradul 
înalt de automatizare a acestei 
prime instalații de fire relon 
tip „covor tufting'* din ( 
noastră permite realizarea, 
același timp, a unei game 
fire vopsite in 6 culori.

țara 
. in 
; de

rolului deosebit pe care il au pădu
rile in conservarea și protecția me
diului înconjurător.

De mare însemnătate este ridica
rea continuă a capacității de produc
ție a fondului forestier. în acest 
scop se va acorda o deosebită aten-

Craiova, de peste două 
luni, 68 de tractoare 
nou-nouțe ji-au miș
cat nici măcar un me
tru cub de 
deoarece

pămint, 
______  le lipsește 
echipamentul de bul
dozer. Cum s-a ajuns 
la această situație ? 
Tractoarele S-l 300 au 
fost contractate cu 
întreprinderea „Trac
torul" din Brașov, 
iar echipamentul de 
buldozer — cu între
prinderea ..Nicolina" 
din Iași, ambele apar
ținând de Ministerul 
Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, 
care nu a corelat ter
menele de producere

șl de livrare a tractoa
relor și echipamente
lor de buldozer. Dar 
pe măsură ce timpul 
trece, cresc și pagu
bele datorită neutiliză- 
rii tractoarelor. Pină 
acum, cu ajutorul lor 
se puteau execu
ta peste un mi
lion metri cubi tera- 
samente. La aceasta 
se adaugă cel aproa
pe un milion de lei 
plătiți de trusturile 
de construcții pentru 
amortizarea tractoare
lor. Deci, o necorelare 
care aduce pagube be
neficiarilor, 
miei 1

econo-

mihnirea ori de cite 
ori cobor din tren și 
văd ce a ajuns livada 
din gara Neptun — 
ne scrie Vasile Burlan 
de la l.A.S. Mangalia. 
Pomii neingrijiți 
fost năpădiți de 
caturi, nu sint __
piti niciodată, iar bu- 

a'u,P ’ ea,'tilnd-la circaclnar ia prifnele'^ra- j- 'A ',,„x
, mtiț-i. phiar șisb ,,„_x

pomii tac r&ade, ’dat ' 
nimeni nu are folos gospodar care să 
de ele, deoarece le 
culege cine vrea“. De

au 
us- 

stro-

ce a aluns în 
stare livada _  „
Neptun ? După ce a 
fost atribuită coope
rativei agricole Costi- 
nești n-a mai fost 
îngrijită. A fost tre
cută apoi la coope
rativa agricolă 23 Au
gust. N-o îngrijește nici,

această 
de la

- găsi pină la urmă- un- 
-o 

înfieze sau o așteaptă 
securea ?

în cimp. în grădinile de legume 
a început recoltarea mazării. unul 
dintre produsele alimentare cu un 
conținut ridicat de proteină, cu o 
pondere însemnată in alimentația 
populației. Ca rezultat al insămin- 
tărli suprafețelor planificate și al 
măsurilor luate pentru aplicarea 
tehnologiei acestei culturi, bazată 
pe folosirea largă a mijloace
lor mecanice, producția de boabe 
este bună, ceea ce asigură ce
rințele de materii prime ale 
fabricilor de conserve și con
sumul in stare proaspătă. După 
cum ne spunea ing. Gheorghe Vil- 
ceanu, director tehnic al Centralei 
pentru legume și fructe, pentru a- 
provizionarea ritmică cu cantitățile 
de mazăre prevăzute au fost Între
prinse măsuri pentru ridicarea gra
dului de mecanizare a lucrărilor 
de recoltare a acestei importante 
culturi, pentru preluarea operativă 
a producției din cimp și grădini, 
transportul operativ la centrele de 
batozare. la fabricile de conserve 
și pe piețe.

Campania de recoltare a început 
In unitățile agricole din județele 
Arad. Dolj. Galați. Ilfov. Tulcea și 
altele. Datorită preocupării organe
lor agricole județene și I.P.I.L.F.- 
urilor pentru declanșarea recoltării 
in funcție de stadiul de maturare 
a boabelor pe fiecare parcelă și la 
fiecare soi. pentru respectarea gra
ficelor de cules și de preluare, se 
asigură valorificarea producției la 
un nivel calitativ superior. Cu pri
lejul controalelor efectuate B-au

450 mii hectare la nivelul aceluiași 
an. în contextul acestor acțiuni, o 
grijă cu totul deosebită se va mani
festa, în continuare, față de ampla
sarea parchetelor de exploatare, in 
așa fel incit acestea să răsnundă 
mai bine nevoilor locale de protec-

împăduriri pe două milioune de hectare

mă a silviculturii : creșterea conti
nuă a producției și productivității 
pădurilor prin plantarea terenurilor 
ce se despăduresc : îmbunătățirea 
compoziției arbore'.elor prin extin
derea speciilor repede crescătoare și 
de valoare economică ridicată : apă
rarea și conservarea fondului fores
tier prin exercitarea controlului a- 
supra respectării legislației silvice și 
a celorlalte acte normative privind 
gospodărirea pădurilor : asigurarea 
complexului de măsuri pentru pre- 
intimpinarea și combaterea dăunăto
rilor pădurilor, pentru ocrotirea și 
paza fondului forestier ; creșterea

tie grăbirii ritmului de refacere a 
pădurilor slab productive, imnăduri- 
rii terenurilor complet degradate din 
afara fondului forestier. improprii 
pentru alte culturi, extinderii se
mănăturilor directe și aplicării mai 
intense a măsurilor care asigură re
generarea naturală a pădurilor — 
economisindu-se astfel importante 
fonduri. De asemenea, se vor ex
tinde rășinoasele — pentru ca aces
tea să reprezinte. In anul 2 009. cel 
puțin 40 In sută din suprafața fon
dului forestier — și se vor crea* cul
turi cu ciclu Scurt, irigate și fertili
zate. acestea urmind să ocupe circa

ție, să asigure înfăptuirea deplină a 
tuturor funcțiilor pădurilor. Tot
odată, concomitent cu satisfacerea 
nevoilor sporite (le lemn, se va pune 
accentul, incepînd cu anul 1975, pe 
restrîngerea exploatărilor, rccoltin- 
du-se o masă lemnoasă mai mică 
decît posibilitatea pădurilor, dar a- 
ceasta In condițiile valorificării in
tegrale șl superioare a lemnului, 
prelucrării industriale lntr-o tot mal 
mare măsură a celui de mici di
mensiuni. O șl mai mare atenție se 
va acorda protejării și gospodăririi 
pădurilor din jurul orașelor, locali-' 
tăților balneo-climaterice, traseelor

semnalat însă unele lntirzieri față 
de graficele de preluare. O ana
liză exigentă a desfășurării lucră
rilor a relevat că se pot ciștiga ore 
prețioase prin folosirea la întrea
ga capacitate a mașinilor de recol
tat. că este posibil să so scurteze 
durata dc timp în care boabele a- 
jung din cimp și grădini la fabri-

darlstice. Totodată, este necesară 
reverificarea. la perioade scurte, a 
graficelor de recoltare și de pre
luare. ținind seama de evoluția 
culturilor. Bună este inițiativa în
treprinderilor pentru industrializa
rea legumelor și fructelor din ju
dețele Arad, Ilfov și altele, de a 
analiza zilnic modul in care se rea-

O problemă: operativitate la toate lucrările
pentru ca mazărea să-și păstreze prospețimea

cile de conserve. Subliniem acest 
aspect deosebit de important de
oarece de rapiditatea cu care se 
execută fiecare operațiune depinde 
foarte mult păstrarea calității a- 
cestui produs perisabil.

Organizarea exemplară a recoltă
rii și preluării este impusă și de 
simultaneitatea apariției producți
ei. ca efect al temperaturilor mai 
scăzute din ultimul timp. In multe 
zone. dezvoltarea culturilor de ma
zăre nu marchează diferențierea pe 
soluri și pe zone conform eșalonă
rii prevăzute, ceea ce face nece
sară scurtarea termenelor de re
coltare. Iată de ce este important 
ca specialiștii să controleze perma
nent evoluția culturilor și să dea 
semnalul recoltatului in funcție de 
starea fiecărei parcele cu mazăre 
șl nu in funcție de datele calen-

lizează viteza de lucru prevăzută 
și funcționarea mașinilor de recol
tat.

Merită, de asemenea. relevate 
măsurile întreprinse in județul Ar
geș. unde s-au reparat și recep
ționat cu exigență mașinile de re
coltat. precum și batozele de la 
punctele de preluare din Siliște, 
Topoloveni. Popești, Rătești ș.a. 
Graficele de recoltare și preluare, 
precum și condițiile de calitate au 
fost stabilite împreună cu pre
ședinții cooperativelor agricole și 
șefii de ferme legumicole. Pentru 
aprovizionarea ritmică a fabricii 
de conserve din Topoloveni. spe
cialiștii au examinat pină acum 
peste 80 la sută din tarlalele cu 
mazăre, operațiune necesară pen
tru declanșarea recoltatului fără 
nici o Intirziere. Cu acest prilej

s-a stabilit, de pildă, ca In ziua de 
4 iunie să se recolteze mazărea la 
cooperativa agricolă Pădureți și la 
ferma legumicolă din Popești. Și 
in celelalte unități urmează să se 
stabilească cu 24 de ore înainte 
cind și cit să se recolteze pentru 
a menține prospețimea mazării 
din grădină și pină la fabrica de 
conserve.

Desigur, este firesc să ‘se acorde 
o deosebită atenție aprovizionării 
ritmice cu materie primă de cali
tate a fabricilor de conserve, că
rora le sînt destinate anul acesta 
peste 60 000 tone de mazăre. Dar 
aceeași grijă trebuie manifestată și 
pentru aprovizionarea curentă a 
populației cu boabe proaspete, de 
aceeași calitate cu a celor din 
cimp. în piețe, gospodinele găsesc 
aproape în exclusivitate numai 
Păstăi, deși există posibilități pen
tru a oferi cantități sporite de boa
be in condițiile menținerii nealte
rate a calității acestui produs pină 
in momentul- vînzării. în acest 
sens, amintim măsurile luate In ju
dețul Constanta pentru aprovizio
narea cu mazăre boabe a unități
lor de alimentație publică și a 
pieței.

Ținind seama de ponderea mare 
a mazării in structura producției 
de legume, de însemnătatea aces
tui produs in alimentația popu
lației. este necesar ca organele a- 
gricole județene și centrala de re
sort să acționeze energic, cu toată 
responsabilitatea, pentru recolta
rea. preluarea și industrializarea 
în cele mai bune condiții a între
gii producții din acest an.

C. BORDEIANU

turistice. In acest scop este creat 
cadrul juridic necesar și sint luate 
măsuri pentru ‘îmbunătățirea aces
tuia, corespunzător nevoilor actuale 
șl de perspectivă. Se impune să în
tărim exigența noastră și în ceea ce 
privește scoaterea unor terenuri din 
fondul forestier — cu sau fără ve
getație — și afectarea acestora altor 
sectoare economice. Va trebui ca, în 
viitor, aceste suprafețe să fie mini
me și, in orice caz, compensate cu 
terenuri degradate, neproductive, 
care să fie împădurite.

Să nu uităm nici o clipă că pă
durile trebuie ocrotite ca lumina 
ochilor, că acestea, prin importanta 
lor economică și socială, prin farme
cul natural ce-1 reprezintă oriunde 
6e află — farmec întregit prin va
rietatea și calitatea vlnatului nostru, 
cunoscut și recunoscut in țară și 
peste hotare — sînt strîns legate de 
existența noastră.

Pentru îndeplinirea tuturor aces
tor sarcini trasate de conducerea 
partidului, de tovarășul Nicolae 
Oaușescu, lucrătorii din silvicultură 
vor munci cu pasiune și răspundere, 
vor respecta cu strictețe legalitatea 
socialistă. In vederea protejării șl 
dezvoltării fondului forestier al țării.

Secția S.M.A. de la cooperativa agricola Clocirlia, județul Ilfov, a fost 
dotatd cu noi combine „Gloria", care sint gata pentru asaltul lanurilor
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— Vâ propun, colegi re- 

porieri, să răspundem )a 
întrebarea ..Ce înseamnă

■ ' • i •
fantele pe care le-am ru-
tre. Cine începe ?

Pe f.rul telefonic ce ne 
k-agâ de Baia Mare, co
respondentul nostru din 
Maramureș Gheorghc
Susa, răspunde :

— Am sâ vâ dau urmă- 
cut 13 mina din llba un 
tinâr miner pe nume Air- 
xandru Bclbc. L-am cu
noscut după ce, timp de 
două zile, el nu ieșise din
Era spre sfușllul schimbu
lui cind. din pricina struc
turii capricioase a rocilor, 
apăruse in tavanul abata

tărie morală, la curajul de 
care a dat dovadă.

— Sigur că a fl tinâr 
presupune o mare disponi
bilitate sufletească pentru 
acte eroice. Ieșite din co
mun. Si totuși, ocazii de 
acest fel nu se găsesc la 
tot pasul — intervine pe 
fir, dr la Constanți. Geor
ge Mlhăescu. Eu aș zice că 
mult mai des iniilnim la 
tineri înclinația către un

nu î s-a putut reproșa ni
mic acestui tinăr muncitor. 
Asta vorbește de la sine 
despre ambiția lui de a lu
cra fără greșeală, de a fi 
printre cei mai buni, de a 
se autodeoăși. E un atri
but dr preț al tinereții.

— Parcă ne-.ni mni vorbit 
despre acest Ion Popescu, 
cu vreo trei ani -in urmă...

— Da. insă acum nu mai 
este vorba despre același

loc de treizeci, o cale cu 
role și un pod rulant la 
combinatul de fire și fi
bre sintetice.

— Să fii tinâr cu ade
vărat mai înseamnă, după 
cum susții, s-o ici înain
tea timpului. să-l com
primi. să te grăbești spre 
viitor și să-l apropii...

— Sau, pur și simplu, 
timpul să nu... existe pen
tru tine.

jului o zonă nesigură. ceva 
care in limbaj mmlercsc 
se cheamă ..coptură". Din 
capa aceea abatajul a in
trai sub amenințarea unei 
prăbușiri. Alexandru Bcî- 
be. pui de oșan, nu și-a 
pierdut cumpătul. A dat 
fuga la telefonul de mină 
și l-a sunat pe inginerul 
de schimb. „Tovarășe in- 
girfer, ziua noastră de mun
că se va prelungi. Veni li 
repede câ se prăbușește a- 
batajul !“ Și a alergat ina- 
poi. le-a dat din curajul 
lui și ortacilor din brigadă, 
i-a mai chemat și pe alții 
in ajutor și s-a apucat de 
muncă fără nici o ezitare. 
Lupta, pentru câ a fost 
vorba despre o adevărata 

cu rocile desprinse 
din corul abatajului, a du
rat trei schimburi neîntre
rupte, adică douăzeci și 
patru de ore. Ce înseamnă 
să muncești in mină in 
condițiile unei asemenea 
tensiuni o știu doar mi
nerii 1

U mECOUFERINH K AZI. CORESPOHDENȚII „SClHTlII"

„Să fii tînăr înseamnă 
să crești / Ne-ncetat spre 
mai mult și mai bine..."

...să cucerești, ca tînârul de la llba, admirația bâtrînilor 
mineri

...să faci din eroism nume și numitor comun, ca vestitul 
constructor de nave din Constanța

...să fii primul la greu, asemeni sudorului din lași

...SĂ Fii MEREU IN PAS CU GENERAȚIA TA - COMUNIST, 
PATRIOT, REVOLUȚIONAR

— Cu puțin efort putem 
li noi să ne imaginăm...

— Cind. în sfirșit, pun
țile de rezistentă din aba
taj s-au restabilit și ame
nințarea prăbușirii a dis
părut. tinărul miner Belbe 
a ieșit la suprafață și a 
declarat că e puțin oste
nit. că simte nevoia unui 
duș fierbinte, dar că se 
simte fericit. „Ce înseam
nă să fii tinâr !“ — au excla
mat cu admirație bătrinii 
mineri. Ei s-au referit nu 
numai la rezistența fizică, 
ci și la impresionanta sa

alt fel de eroism, unul mai 
puțin spectaculos...

— Ai vreun exemplu ?
— E ușor de găsit, a în

ceput să devină un numitor 
comun. Intimplător și nu
mele celui despre care 
vreau să vorbesc e cel 
mai comun nume cu putin
ță : Ion Popescu.

— Aproape un simbol...
— Așadar, să fii tînăr în

seamnă in acest caz să ai 
douăzeci și patru de ani. 
să fii lăcătuș constructor 
naval, să fi lucrat în patru 
ani la construcția a 13 car
gouri din 14 cite s-au con
struit aici la Constanta și 
să începi cu pasiune mun
ca la mineralierul de 
55 000 de tone. Niciodată

Ion Popescu. Intre timp a 
devenit ajutorul șefului de 
echipă și a ajuns in clasa 
a Xl-a la liceul seral...

— Cunosc și eu un tînăr 
„Ion Popescu" — confirmă, 
de la Iași, corespondentul 
nostru Manole Corcaci. Atit 
doar că il cheamă... Cos- 
tache Vieru și e sudor pe 
un șantier de construcții, 
unde i se incredințează — 
fără teama că e „tinăr" — 
lucrări de cea mai mare 
finețe și precizie. ..Să fii 
tînăr — îmi spunea el — 
înseamnă să îndrăznești, 
să fii primul la greu". Asta 
și explică de ce Costache 
Vieru și alți cițiva sudori 
de o seamă cu el au reali
zat. în numai opt zile în

— Cum se poate așa 
ceva, Lorand Dcaki ?

— Cunosc un grup de ti
neri de la Combinatul chi
mic din Tirnăveni, de la 
cuptorul de carbid numă
rul șase...

— Pentru ei timpul nu 
există ?

— Judecați și singuri : de 
curind, cuptorul lor a fost 
oprit pentru reparații ca
pitale care urmau. după 
grafic, să dureze zece zile. 
Dar șase zile mai tîrziu, 
cuptorul, repus în func
țiune. evacua prima șarjă, 
în acele șase zile, pentru 
grupul de tineri despre 
care am vorbit. noțiunea 
de timp n-a existat. N-a 
existat zi sau noapte, n-a

existat program, a existat 
doar gindul că totul trebuie 
făcut cu maximum de ur
gență, cit mai bine. Au 
lucrat in condiții deosebii 
de grele, la o temperatură 
de 70—110 de grade, intr-un 
spațiu foarte restrins.

— Ar merita să le cităm 
numele.

— Nu e printre ei nici 
un Ion Popescu... Ei se 
numesc Gheorghc lira. 
Vasile Horvat, Nicolae Ar
sura, Gheorghc Prccup, 
loan Dolgoș, Eugen Mîț.

— Și totuși parcă, prin 
spirit. „Ion Popescu" e 
printre ei.

— Vă vorbesc de undeva 
mai de aproape, de la 
Ploiești — intervine Con
stantin Căpraru — $i vreau 
să adaug încă o trăsătură 
semnificativă la portretul 
tinărului de azi. Mă refer 
la Cornel Voicu, șef de 
echipă de la uzinele „1 
Mai" din Ploiești. Iată ce 
mi-a istorisit despre el 
maistrul Gavrilă Duma : 
„La sfirșitul anului trecut 
îmi ieșise la pensie un șef 
de echipa. Pe cine să pun 
in loc ? M-am gindit mai 
întii la doi dintre munci
torii mai virstnici. cu ex
periență mai îndelungată. 
Dar m-am oprit asupra lui 
Cornel Voicu. Ce dacă avea 
numai 23 de ani ? Avea in 
schimb o mare dragoste 
de meserie, ușurință in a 
deprinde toate amănuntele 
ei și un fel matur de a 
gindi. N-am greșit. Răs
punderea pe care i-am 
dat-o l-a făcut și mai di
namic. și mai perseverent.

— Ne-ar trebui desigur 
mult timp și multe coloane 
de ziar ca să definim, prin 
fapte de viață, ce înseam
nă să fii tinăr. Tinăr co
munist al zilelor noastre. 
Vă propun să încheiem te- 
leconferința noastră cu o 
frumoasă definiție poetică : 
„Să fii tinăr înseamnă să 
crești / Ne-ncetat spre mal 
mult și mai bine / Nc-nce- 
tat să pornească din tine / 
Către lume deschise fe
rești". Este tocmai ceea ce 
năzuiește și demonstrează 
Ion Popescu.

— Ion Popescu de la Con
stanța ?

— Ion Popescu simbolul, 
adică toți cei care 6e pot 
recunoaște in el.

Mihai CARANFIL

DIALOG
CU CITITORII

• „STRUȚUL". Am publicat cu 
cilva timp in urmă o nouă an
chetă despre lașitatea struțului, a 
celui care, pe stradă, in tramvai. 
In locuri publice, întoarce spatele 
unei situații conflictuale, fără să ia 
atitudine. Un prieten al cititorului 
Eugen Sfetcu s-a prezentat La din- 
sul cu ziarul in mină și i-a măr
turisit : „Simt că port pe umeri o 
povară. Sint unul dintre «infrin- 
tii» din fața Gării de Nord" (lo
cul unde se petrecea acțiunea de
scrisă). Și. in continuare, i-a măr
turisit rădăcinile „biografice" ale 
neamestecului său. Eg. S. ni le re
latează la rindu-i. E vorba de Îm
prejurări de încălcare a eticii și 
echității socialiste împotriva că
rora prietenul corespondentului s 
reacționat conform moralei noas
tre. suferind, apoi, repercusiuni. 
Punerile la punct țțr fi fost foarte 
subtile, niciodată nu i s-a repro
șat celui in cauză combativitatea, 
dar de fiecare dată s-a găsit 
cineva care să-i sufle la ureche că 
era mai bine să-și fi pus lacăt la 
gură. încercăm să desprindem ci- 
teva din ideile scrisorii :

Așa cum se afirmă din primele 
rinduri. abținerea de la promova
rea reacției morale sănătoase 
atrage regrete ulterioare ; ..povara 
de pe umeri" se dovedește tot atit 
de grea ca și remușcările pentru 
vinovăție directă ; e un argument 
in plus pentru luarea de atitudine 
atunci cind situațiile din jur o 
cer. Radiografia celor cinci trepte 
pe care „învinsul din fata gării" a 
coborit spre cochilia abținerii ilus
trează un adevăr valabil : forma
rea opiniei înaintate nu se reali
zează pe stradă ; educația în spi
ritul combativității, al intolerantei 
fată de încălcarea regulilor eticii 
și echității socialiste se face in 
climatul rodnic al locurilor de 
muncă, celelalte împrejurări fiind 
numai niște prelungiri ale modului 
de existentă morală cu care con
cetățeanul nostru se obișnuiește 
in mijlocul tovarășilor săi de zi

cu zi. In sfirșit. intransigenta etică, 
manifestarea atitudinii înaintate 
nu sint probleme nici ale. nici pe 
puterile unul singur om. Ele se 
constituie in climat, sint indispen
sabil legate de noțiunea de co
lectiv și ceea ce ne străduim să 
educăm — iar cititorul Eg. S. ne 
dăm seama că e de acord cu noi 
— este opinia dc masă. Nu lntim- 
plător se numește ea publică !

• SA FIE ÎNTREBAȚI. Cau
zele de domeniul educației obștești 
ale abaterilor unor tineri sint com
pletate de dr. Diamant Petrescu 
din București cu sugestii din te
ritoriul psihologiei și a1 științelor 
medicale. Un act de violență, spre 
exemplu, nu se comite din senin, 
e precedat de alte manifestări no
cive ș.a.m.d. Făcind aceste dis
tincții. corespondentul nostru se 
referă la rolul colectivelor : „Cred 
că in cazul comiterii unor fapte 
antisociale s-ar cuveni să fie în
trebați Părinții respectivilor tineri, 
profesorii, colegii și prietenii lor, 
dacă n-au observat cumva em
brioni ai greșelilor grave de mai 
tîrziu. iar dacă da — in ce mă
sură se simt responsabili pentru 
pasivitatea lor. Cei ce n-au luat 
atitudine de la primele abateri 
sint. după părerea mea, tot atit 
de vi novați ca și cei care le-au 
comis". Si după părerea noastră I
• O SECUNDA ! Constantin Țur- 

canu-Ploiești : Recitim mereu cu 
plăcere frumoasele dumneavoastră 
opinii despre publicistică. Gheor- 
ghe Chingălală-Pașcani : Eroul re
portajului la care vă referiți era 
strungar. Marin Adamescu-Bucu- 
rești : Scenele observate de dum
neavoastră in piața „Ilie Pintilie" 
sint redate cu multă culoare. Vom 
încerca să le surprindem și noi, 
acolo sau prin alte părți. Maria 
Roșu — corn. Ștefănești-Argeș : 
Ne bucură să vă mai amintiți, după 
doi ani, că ziarul v-a ajutat la re
stabilirea legalității.

Carnet 
cultural

„HERCULES 74"
începlnd de duminică. Băile 

Herculane este gazda. pentru 
toată luna iunie, a festivalului 
interjudețoan „Hercules *74**. 
Din multitudinea manifestări
lor pe care le include, amin
tim festivalul Lnterjudețean al 
filmului pe teme de etnologie 
și turism, un salon interjude- 
tean de fotografii artistice pe 
teme de turism și etnografie, 
expoziții de artă populară din 
Județele Caraș-Severin și Me
hedinți. expoziții de tablouri 
din timbre. consfătuiri ale 
cercurilor literare, recitaluri de 
poezie, expoziții de pictură, un 
tirg al olarilor, intilnirl cu 
realizatori de filme artistice și 
filme documentare, mai multe 
spectacole de teatru. (Nicolae 
Catană).

TABĂRA DE CREAȚIE
In cadrul festivalului „Pon

tica ’74". La Constanța s-a des
chis o tabără de creație in co
laborare cu Uniunea artiștilor 
plastici, la care au fost invitați 
să participe cei mal reprezen
tativi maeștri ai penelului ro
mânesc. Tabăra este organizată 
in două serii de cite o lună 
de zile. în seria din această 
lună participă pictorii Alexan
dru Ciucurencu, Eugen Popa, 
Vasile Celmare, Ion Mărginea- 
nu. Ion Pacea. Ion Blțan. Ion 
Sălișteanu. Spiru Chintilă și 
Alexandru Nedel. A doua serie 
va fi organizată in luna sep
tembrie. Lucrările realizate in 
cadrul taberei vor face obiec
tul unei expoziții. (George Mi- 
hâescu).

„PRIMĂVARA 
HARGHITEANĂ"

Desen de Adrian ANDRONIC

Desen de V. TIMOC

— Poate ați dori, totuși, un ter
mos. De import, se-nțelege.

— Mersi. Am primit luna tre
cută.

— Atunci, un stilou și un pix. 
Trusă completă.

— Nu duc lipsă. Ai uitat câ, in 
cealaltă lună ?...

— Dar o umbrelă pliantă ? Vine 
toamna...

Mercur, zeul comerțului, „în de- 
plasare ?“. Lăudabilă inițiativă de 

1 a mărfii lâ dbmfdnTOr'VSr
spune cititorul. Dar dacă ? ...Dar 
dacă omul cu lista nu-i nici vînză- 
tor ambulant, nici comis-voiajor, 
nici responsabil de magazin, ci... 
secretarul organizației de tineret 
dintr-o mare uzină bucureșteană ? 
Ne arde de glumă ?

Din* păcate, așa au stat lucrurile. 
Ofertantul nu era altcineva decit 
Cornel Bucur, fostul secretar al co
mitetului U.T.C. de la Uzina de 
mașini electrice din Capitală. Pe
riodic. il vizita pe fostul președinte 
de sindicat, pe fostul secretar de 
partid, pe fostul... Dar vom avea 
prilejul să facem cunoștință cu 
fiecare in parte. Așadar, pornea in 
turneu prin birouri și-i întreba pe 

. respectivii cu ce ar dori să mai tie 
premia-i. Se consfătuiau îndelung 
și conveneau asupra cuantumului 
primei ori a obiectelor. Oamenii 
aceștia, uitind cu totul pe ce lume 
se află, abuzind grav de răspunde
rile încredințate de colectivul din 
care făceau parte, n-au ezitat să 
considere funcția deținută drept si
nonimă cu privilegiul obținerii unor 
avantaje. Astfel, intr-un răstimp 
nu prea îndelungat, cci cițiva pro
fitori și-au împărțit — conform 
principiului : „îmi dai. iți dau !“ — 
primele, stimulentele in obiecte 
pentru activitatea depusă pe linie 
de sindicat. U.T.C.. sport, casa de 
ajutor reciproc, colectarea fierului 
vechi...

Cerneala refuză să se aștearnă 
pentru a înfățișa in amănunt prac
ticile ilicite, respingătoare, ale a- 
cestor cumularzi de prime, „sena
tori de drept" pe toate listele de 
stimulare. Ne vom opri doar asu
pra unui singur episod : cel privind

primele acordate pentru colectarea 
fierului vechi. Printr-o răstălmăcire 
a H.C.M. 151 din 1970, cei in cauză 
reușesc să smulgă din avutul ob
ștesc aproape 50 000 de lei. cuVeniți 
chipurile drept recompensă a efor
turilor depuse pentru colectarea 
fierului vechi. în consecință, ajung 
să fie premiați 42 de salariați. Să 
admitem, pentru o clipă, că suma 
/amintită ar fi fost obținută în con

va perora angelic Mihai Vasile, 
fostul șef al serviciului personal, 
unul dintre veșnicii „abonați" (...a- 
celași M. V. care și-a măsluit ac
tele „corespunzătoare" de studii — 
deși nu avea decit 4 (patru) clase 
primare — pentru a beneficia de 
o poziție de salarizare mai mult 
decit avantajoasă). ,.E drept, tova
răși — va face pe falsul pocăit 
Gheorghe Popa, fostul șef al servi

„Premiază-mă 
ca să te premiezi '

REPUDIEREA FERMĂ A UNUI CAZ DE FAVORITISM, DE 
GRAVĂ ÎNCĂLCARE A NORMELOR ETICII Șl ECHITĂȚII 

SOCIALISTE

diții de perfectă legalitate. Firesc 
ar fi fost ca pe lista de premiere 
să figureze salariați care prin mun
ca lor să fi contribuit direct, prac
tic, la economisirea metalului. 
Stupoare ! Din cei 42 de salariați 
premiați. doar 6 (șase) aveau 
funcții direct productive.

„La urma urmelor eu nici n-am 
semnat pentru primirea acestor 
sume" — va spune Alexandru Du
mitrescu, fostul secretar al comite
tului de partid. încercind să se es
chiveze de răspundere. „Știți, am 
crezut că merit banii primiți — se 
va lansa în speculații dibace, la ora 
socotelilor, fostul șef al oficiului 
juridic. Alexandru Gheorghiu — 
întrucit oficiul are legături cu toa
te compartimentele uzinei, inclusiv 
cu problema colectării fierului 
vechi"......Greșeala mea e că nu am
întrebat de unde vin acești bani" —

ciului de desfacere — greșeala mea 
e că am fost, poate, lipsit de ma
turitate politică și nu am avut su
ficient discernămint"...

Haida-de I „Nu știam de unde 
vin banii..." „N-am avut suficient 
discernămint..." Să fim clari : pe 
de o parte, colectivul de oameni har
nici ai uzinei, care a dat pinâ acum 
nenumărate probe de destoinicie ce 
i-au atras pe merit stima și pre
țuirea. muncește, se străduiește să 
gospodărească mai bine valorile 
materiale, să sporească necontenit 
avuția societății ; iar de partea cea
laltă. cițiva indivizi rătăciți parcă 
dintr-o altă lume, care, uzurpind 
încrederea firesc manifestată față 
de funcțiile ce le-au fost încredin
țate, au călcat în picioare cele mai 
elementare principii ale cinstei și 
corectitudinii. Indivizi cărora nu 
le-a tremurat mina să-și împartă

între ei — metodic și sistematic, ca 
pe o pradă îndelung adulmecată — 
rodul unor recompense cuvenite 
tocmai celor a căror încredere au 
înșclat-o cu premeditare.

Semnificativ pentru această men
talitate e și următorul fapt — con
semnat in stenograma adunării ac
tivului de partid (in care s-au dez
bătut neregulile săvîrșite). ca ur
mare a anchetei întreprinse de co
mitatul municipal de partid : „A-
prokimativ TO de oameni ■din uzină 
au solicitat repartizarea unei gar
soniere. Unii, de mai multă vreme. 
Ați dat insă o garsonieră ginerelui 
dv„ la numai două luni de la an
gajare. De ce ați procedat astfel ?" 
„Am urmărit să fac o faptă bună"
— a răsnuns laconic, fără să cli
pească, Gh. Barbu, fostul președintt 
al comitetului de sindicat.

Iată pină la ce aberații poate 
duce dereglarea busolei moralității 
în cimpul magnetic al favoritismu
lui, al complicității de tarabă ! 
I-am întrebat pe cițiva dintre cei 
în cauză : „Erați oameni învestiți 
cu încrederea oamenilor. N-ați 
avut niciodată o tresărire de con
știință câ vâ însușiți ceea ce nu,vi 
se cuvenea ?“ Atunci cind n-au 
fost brutale, răspunsurile au eșuat 
în lungi divagații absolut fără nici 
o legătură cu faptele concrete.

Ceea ce întărește o dată in plus 
convingerea — dacă mai era nevoie!
— că măsurile severe și legale se 
impuneau cu fermitate. Vinovății 
au fost destituiți, sancționați pe li
nie (le partid, puși să restituie pri
mele ncmeritatc, unora desfăcin- 
du-li-se și contractul de muncă. 
Condițiile care au favorizat însă 
aceste deturnări — nu numai strict 
materiale, deloc neglijabile și a- 
cestea !, ci. în primul rind, morale
— oferă. în continuare, un motiv 
de meditație și de acțiune concre
tă pentru întregul colectiv al uzi
nei de mașini electrice, hotărit să 
întărească climatul exigent de 
muncă întemeiat pe normele eticii 
și echității socialiste.

44 de formații, peste 2 000 de 
artiști amatori din județul Har
ghita au evoluat pe scena in 
aer liber din amfiteatrul na
tural Jigodin de lingă Miercu
rea Ciuc in cadrul ediției din 
acest an a tradiționalei mani
festări culturale „Primăvara 
harghiteană". Peste 10 000 de 
spectatori au aplaudat progra
mul deosebit de bogat cuprin- 
zind montaje literar-muzicale 
și coregrafice pe teme patrio
tice, precum și o mare varie
tate de dansuri și cîntece 
populare alese din folclorul ro
mânesc și secuiesc din această 
parte a tării. în sala mică a 
casei de cultură din Miercurea 
Ciuc s-a deschis, cu această 
ocazie, o expoziție a artei 
populare în cadrul căreia sint 
prezentate cioplituri în lemn, 
țesături, ceramică populară ș.a. 
(Bariunek Istvan).

SĂRBĂTOAREA 
CINTECULUI CORAL
Dragostea timișenilor pentru 

muzica corală are tradiții în
delungate. La Chizătău. Timi
șoara. Sinnicolau Mare. Igriș, 
Nădrag și în alte localități ru
rale sau urbane activează co
ruri centenare ori semicente
nare. Recent, municipiul de pe 
Bega a găzduit „Sărbătoarea 
clntecului coral". Coruri din 
24 de orașe și comune reunind 
peste 1 000 de artiști amatori 
români. germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități au 
dat glas unui amplu reperto
riu cuprinzînd cîntece patrio
tice. revoluționare, de masă, 
prelucrări fololorice. (Cezar 
Ioana).

SALON LITERAR
Un colectiv al secției ma

ghiare a Teatrului de Nord 
Satu-Mare a prezentat în ca
drul „Salonului literar" versiu
nea prescurtată a „Cuvintului 
de apărare a lui Socrate" după 
„Dialogurile lui Platon". în tra
ducerea lui Deveeseri Gâbor. 
Regia este semnată de Gy6n- 
gydsi Gabor. (Octav Grumeza),

Iile TANASACHE t V

Am regăsit in -pîn- 
zeie lui Brăduț Cova- 
liu expuse in sălile 
Dalles' limbajul cu
noscut al picturii sale 
— limbaj in care vi
ziunea. uneori cu 
prospețimi patriarhale, 
este asociată stării 
meditative.

Ca un omagiu adus 
celor 50 de ani. îm
pliniți de curind de 
pictor, această expo
ziție il dezvăluie, încă 
o dată pe realizatorul 
ei nu ca pe un evoca
tor. ci ca ne un făurar 
de inefabile lumi su- 
Cetești,

Pictura realizată de 
artist a căDătat, ' de-a 
lungul anilor, un sens 
a! echilibrului, o ple
nitudine interioară.

Organizată la nu
mai cițiva ani dună o 
altă expoziție perso
nală (București 1970. 
sala Dalles) actuala 
manifestare isi pro- 
pune să facă cunoscu
te rezultate artistice 
dintre cele mai re
cente. Deși grupată in 
cicluri tematice, cu 
titluri distincte, lu
crările expuse acum 
sint reunite prin u- 
nitatea de fond, de 
factură, de atmosferă. 
A dezghioca realul și 
a pleca de la el pen
tru a atinge o altă 
reali‘ale. de ordin ar
tistic. pare unul din

tre primele imperati
ve ale acestei picturi. 
Pornind de la aspec
tele cele mai obișnui
te vieții cotidiene a 
satului românesc. Bră
duț Covaliu transfor
mă lutul lucrurilor 
terestre prin magia 
limbajului plastic in

care este. în același 
timp, un act elibera
tor.

Simplitatea unui 
peisaj înseamnă pen
tru Brăduț Covaiiu, 
așa după cum de
monstrează lucrările 
expoziției, mai ales 
unitate. Fără efecte 
surprinzătoare, echili-

imprimei acestor o- 
biecte. prin interme
diul culorii, o secretă 
vibrație pentru a face 
ductil și suplu acest 
real care, topit in 
creuzetul pînzei, de
vine el însuși capabil 
să provoace emoția 
artistică.

EXPOZIȚIA
BRĂDUȚ COVALIU

realitate artistică. In 
natură el află elemen
tele prime, materia 
de care spiritul său 
are nevoie. Fără a fi 
generatoare de artă, 
această realitate a 
peisajului nu a făcut 
decit să suscite emo
ția. Căci, de la fuziu
nea simpatetică cu a- 
cest peisaj al cărui e- 
cou încearcă să fie. 
pictorul se ridică spre 
actul creator propriu- 
zis prin care știe să-și 
afirme luarea in stă- 
pinire a lucrurilor, si

brul armonios al com
poziției surprinde par
că echilibrul natural 
al priveliștilor, al co
loritului. armonia cal
dă a naturii. Covaliu 
posedă. parcă. in
tr-un grad superior 
facultatea de a sur
prinde raporturi noi 
și necunoscute intre 
lucruri pe care are 
puterea de a le orga
niza conform unei 
voințe de artă, afir- 
mindu-și. implicit, e- 
senta dinamică de 
creator. El știe să

Realizate cu calmul 
si siguranța meșteșu
gului care l-au im
pus atenției unanime, 
lucrările ciclului ..Li
vada" sau „Satul" 
captează deopotrivă 
înfiorarea în fata unul 
pom înflorit. senti
mentul coroziv al 
crepusculului („Liva
da ruginește") sau 
calmul liniștitor al 
nopții („Noapte al
bastră". „Nopțile som
nului").

Rc-marcabll. atit din 
punctul de vedere al 
ideii, cit și al reali

zării propriu-zis ar
tistice. in cadrul în
tregii expoziții este 
ciclul „Avint". Imagi
nea cailor dezlănțuit! 
in aprige cavalcade, 
galopind intr-un elan 
de nobilă încordare, 
avintindu-se frenetic 
spre soare, dincolo de 
frumusețea și elegan
ta atitudinilor, a pu
nerii in pagină, meta
forizează parcă ener
gii creatoare latente, 
un dinamism univer
sal. Fără a se con
centra predilect in ju
rul unor Imagini caro 
să revină obsesiv, lu
crările de acum, am
plu diversificate te
matic. formează un 
fel de reacție in lanț 
in care fiecare ima
gine se naște si dis
pare in cealaltă. Ceea 
ce unifică elementele 
acestor pinze. fiecare 
nefiind altceva decit 
modelul unor secțiuni 
ale vieții naturale și 
nu doar descrierea u- 
nei simple experiențe 
de viată a pictorului, 
este atmosfera care e- 
mană din această a- 
lăturare a imaginilor. 
O atmosferă impreg
nată de sensibilitatea 
pictorului : o atmosfe
ră in care regăsim^. vi- 
brind încă, emoția în 
fata unor Imagini ale 
satului românesc.

Marina PREUTU

Ghid pentru marea 
călătorie a petrolului

(Urmare din pag. I)
traseelor joacă rolul unor 
inimi puse să împingă 
continuu pe arterele de 
oțel .pingele" rafinăriilor 
și al petrochimiei. Sint sta
ții izolate, deservite une
ori numai de cițiva „pre
da tori" ; alteori, ele sint 
adevărate baze cu instala
țiile automatizate care pot 
împinge cu o forță de a- 
proape 70 de atmosfere 
uriașe cantități de țiței pe 
conducte ce pot atinge 
grosimea unui om. Cei ce 
lucrează In astfel de stații 
sint oameni pe care mun
ca i-a obligat la o adevă
rată policalificare dar, in 
plus fată de meseriile în
sușite pentru a-și exercita 
cu succes misiunile, ei sint 
obligați să facă din promp
titudine esența muncii lor, 
iar din spiritul de echipă 
o sfidare la adresa distan
țelor care ii despart.

Așa l-am văzut, lingă 
bătrânele lui pompe din 
stația Bâicoi, pe „vetera
nul" acestui sistem arte

rial — Nicolae Voicu, care 
de 33 de ani lucrează in 
același loc. secretarul or
ganizației de bază a co
muniștilor din secțiile de 
pompare Mislea-Băicoi. Ca 
el sint mulți, deși n-au 
toți o vechime atit de 
mare in branșă — auto- 
matizatorul Aurel Panca, 
maistrul L»azăr Glonț, me
canicul Ion Călinoiu — 
oameni care dau spiritului 
de echipă rațiunea mersu
lui „in pas", într-o perfec
tă sincronizare a tuturor 
acțiunilor lor. în viata lor 
de fiecare zi există o con
tinuă „stare de veghe", 
gata oricind să intervină 
acolo unde este nevoie 
pentru a asigura zi și 
noapte, pe viscole și arșiță, 
pe ploi și geruri, pulsația 
neîntreruptă a energiei au
rului negru.

Sint 2 000 de oameni îm- 
prăștiați pe la stațiile de 
pompare și rampele de În
cărcare a țițeiului din 19 
județe ale țării, dar, pentru 
a comunica fizic intre ci, 
este nevoie să se străbată

teritoriul a 34 de județe — 
și atunci spiritul de soli
daritate și de sincronizare 
perfectă a acțiunilor lor se 
realizează prin legăturile 
radio și telefonice. Sint 
oameni care lucrează „îm
preună". adică la zeci de 
kilometri depărtare unii 
de alții și nu s-au văzut 
niciodată la ochi, dar se 
cunosc ca membrii unei 
uriașe familii pentru care 
nu există bariera distanțe
lor.

Conductele lor străbat 
văile, încalecă munții, trec 
riurl și saltă peste rîpe, 
colectind în rețeaua de 
oțel țițeiul din 23 de schele 
petroliere și transpor- 
tindu-1 la 11 mari rafină
rii. Căutam să comparăm 
cu ceva cit mai sugestiv 
munca acestor « oameni, 
căutam expresia capabilă 

-să le sintetizeze mai preg
nant universul : 6 inimă 
care n-are voie să se o- 
prească niciodată, o inimă 
de oțel formată din 2 000 
de inimi omenești.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba engleză. ~
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Vîrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
11.55 Legile țării — legile noastre.
12,05 Pagini din Albumul dumi

nical.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 — 17,00 Curs de limba fran

ceză. .
17.30 Telex.
17,35 steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profe
sională.

17.55 Scena — emisiune de actuali
tate și critică teatrală.

18.15 Cum vorbim ?
18.30 Film serial pentru copil j 

„George".
18.55 Tragerea Pronoexpres.
19,05 Tribuna TV.

-19,20 1001 de seri : Prietenii lui 
Bugs Bunny.

19.30 Telejurnal « La cotele anu
lui XXX.

20,00 Teleobiectiv.
20,20 Teleclnemateca. Ciclul },Ve- 

/ dete de neuitat". „Grand Ho
tel". Premieră pe țară. Cu : 
Greta Garbo, Joan Crawford, 
John și Lionel Barrymore, 
Wallace Berry.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : Ce Vrăji a 
mal făcut nevastă-mea T

20,25 Universitatea TV.
21,00 Telex.
21,05 „Vă rog să ne-acordațl...“. 

Emisiune muzical-distractivft 
cu Stela Popescu șl Stefan 
Bănică.

22,03 Din lirica universală : Oraș 
la Ocean. Recită actorii : 
Silviu Stăncuiescu șl Mircea 
Anghelescu.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general nl Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialutr România

Vfi exprim cele rr»»i profunde mulțumiri, drugă tovarășe Cenușescu, 
pentru felicitările cordiale si bunele urări pe care ml le-ați adresat cu 
prilejul /-lei mele de naștere Am convingerea că întilnlnle șl Convor
birile noastre rontrlhule mult la întărirea prieteniei sincere care leagă 
popoarele noastre și la colaborarea multilateral A dintre partidele si țările 
noasU'e.

IOSIP BROZ TITO

Sosirea secretarului general 
al Ligii Arabe, Mahmud Riad

Marți seara a sosit in Capi
tală s> cr clarul general al Ligii A- 
rabe. Mahmud Riad, cu solia, care, 
la invitația ministrului afacerilor 
extr-me. George Macovescu. face o 
vizi ti oficiali d? prietenie in țara 
noastră ca oaspete al guvernului ro
mân.

La »oslre. pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de ministrul 
afacerilor externe. George Maco
vescu. cu soția. Nicolae Ghenea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. funcționari superiori din 
M.A.K. alte persoane oficiale.

Colectivul Fabricii de confecții 
din Botoșani a îndeplinit 
sarcinile cincinalului

La 4 iunie, muncitorii, tehnicienii 
si inginerii întreprinderii de confec
ții din Botoșani au îndeplinit inte
gral. cu 570 de zile înainte de ter
men. sarcinile inițiale ale planului 
cincinal.

în telegrama adresată cu acest 
or.. i C.C. a| P.C.R.. tovarășului 
Nicolae Ceausescu se spune, printre 
al:ele : Din adincul Inimilor, vă ru- 
câm. iubite conducător. să conside
rau acest rezultat al muncii si stră
daniei noastre ca un act do adincă 
si vie recunoștință pentru grija 
nestrămutată pe care personal o 
Durtati fată de dssa noastră munci- 
toane, de nivelul său de viată mate
rial si spiritual, o modestă contribu
ție la tezaurul faptelor d? muncă cu 
oare comuniștii tării. întregul popor 
intimoină cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării și cel de-al Xl-lea Con- 
gres al Partidului Comunist Român.

Ne-am călăuzit in permanență 
după strălucitul exemplu de dăruire 
patriotică și dirzenie in înfruntarea 
oricăror greutăți oferit de primul 
dintre comuniștii și bărbații de stat

r 
i 
t 
t 
i
i
t 
t
i 
t i.

CRAIOVA. (Corespondentul 
..Sr.nteii". Nisior Tuicu). De la 
începutul anului pină in pre
zent. peste 2(TM»0’ cetățeni au 

excursii in țăcăni străi
nătate. și-au petrecut concediul 
de odihnă sau și-au îngrijit să
nătatea folosindu-se de serviciile 
O.J.T. Dolj, care a luat o 
serie de măsuri pentru a-și 
extinde baza materială. Astfel, 
la 17 km de Craiova, in comu
na Almăj. a fost amenajat un
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FOTBAL: Astăseară, la Rotterdam ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ROMÂNIA

Echipa noastră susține astăseară. 
pe stadionul „Feyenoord" din Rotter
dam. un meci amical cu selecționata 
Olandei, una dintre cele 16 partici- 

i an? ; la turneul final al camnionatu- 
’lui mondial. Pentru fotbaliștii olan
dezi acesta este, de altfel, ultimul 
meci dinaintea ..mondialelor". Lotul 
nostru, alcătuit din 16 jucători, a so
sit la Haga. unde este găzduit in 
vederea partidei de azi (stadionul 
..Fevenoord" se află foarte aproape). 
Față de meciul cu Grecia, formația 
României anare puțin schimbată. 
Deși cițiva dintre titulari se resimt

DIN AGENDA FEDERAȚIILOR
CICLISM : „Cupa Steaua” — 
preludiu la „Turul României”

Apropiatul start in cel de-al 
XX-lea Tur ciclist al României de
termină pe concurenți sâ-și Jntensi- 
fice pregătirile, mai ales că antre
norii trebuie să definitiveze forma
țiile cu care vor participa in marea 
competiție. O ultimă verificare a 
forțelor cicliștilor noștri se va face 
cu ocazia „Cupei Steaua", întrecere 
de trei etape. ieri, pe ruta București— 
Tlrgoviște $i retur (135 km) ; azi, 
București—Alexandria și retur (120 
km) : miine, circuit in Capitală (60 
km. in cartierul Drumul Taberei).

Organizatorii „Turului României" 
au încheiat ieri lista de concurs. In 
întrecere vor fi prezenți 75 de aler
gători — 5 echipe de peste hotare 
(din Algeria. Cehoslovacia, Franța, 
Maroc și Polonia) și 10 echipe româ
nești. Echipa reprezentativă va avea 
aceeași alcătuire (să sperăm că nu 
și aceeași comportare...) ca In „Cursa 
păcii". Alt- două selecționate vor fi 
alcătuite din tinerii componenți ai 
lotului olimpic, cluburile Dinamo. 
Steaua, Olimpia. Voința București, 
Metalul Plopeni, Cibo Br?ș »v vor fi, 
de asemenea, reprezentate de ci
cliștii cei mai valoroși.

După cum am mai anunțat. „Turul 
României" începe luni 10 și se încheie 
duminică 23 iunie, strâbătind un 
traseu de peste 1 900 km. de la 
București, prin Buzău, Bacău, Iași, 
Suceava. Bistrița, Nâsăud. Baia Marc, 
Dej. Cluj. Oradea, Arad. Timișoara, 
Lugoj. Drobeta Turnu-Severin, Cra
iova, Slatina, Pitești fi, din nou, 
Eucurești.

RUGBI: Duminică, finala 
campionatului de juniori

Echipele bucureștene Sco-la spor
tivă nr. 2 și Clubul sportiv școlar 
s-au calificat din nou in finala cam-

A fost de față Osman Assal. am
basadorul Republicii Arabe Egipt In 
București. Erau prezanți șefii misiu
nilor diplomatice «îl Republicii Alge
riene Democratice și Populare. 
Marocului. Republicii Irak. Regatu
lui Hașcmit al Iordaniei. Republicii 
Democratice Sudan și Republicii A- 
r.ibe Siriene. Pe aeroport se aflau, 
de asemenea, reprezentantul perma
nent al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei și directorul Cen
trului de informare al O.N.U.

(Agerpres)

ai țării, in care națiunea întreagă 
vă recunoaște pe dumneavoastră, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. Am 
urmat Întocmai prețioasele indicații 
pe care nt le-ați dat direct, atunci 
cind ne-ați vizitat fabrica, am ac
ționat neabătut sub deviza „mai iu
te. mai bine, mai eficient". în toți 
acești ani. am străbătut, asemenea 
întregii țâri, un drum de victorii. 
Am construit și am montat utilaje 
„din mers", ne-am format ca mun
citori și oameni de acțiune la marea 
școală a producției.

Acum, cind facem acest bilanț 
al activității noastre de 25 de ani 
si am început realizarea primelor 
produse de confecții in contul anu
lui 1976 — se arată în încheiere — 
vă înconjurăm cu toată dragostea 
și căldura. asigurindu-vă de cea 
mai înaltă prețuire, scumpe condu
cător al destinului românesc, bin- 
tem ferm hotăriți să urmăm întoc
mai și să împlinim fără șovăire 
sarcinile ce ne revin din politica 
partidului de înălțare a României 
socialiste, de zidire a viitorului ei 
comunist.

motel modern. La Bratovolești, 
pe drumul sore Bechet, pe ma
lul lacului Victoria, s-a amena
jat o plajă cți: aproape.

răcoritoare. Tot aici s-au ame
najat spatii verzi pe care s-au 
plantat mai bine de 20 000 pomi 
si arbuști ornamentali. Lacul 
constituie și un punct de atrac
ție pentru pescari.
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-OLANDA
de pe urma unor recente accidentări, 
antrenorul Valentin Stăncscu a anun
țat alinierea, la început, a următo
rilor : Râducanu — Cheran, Sandu 
Gabriel. Antonescu. Anghelini — Du
mitru. Dinu. Iordănescu — Lucescu. 
Dumitrache. Kun. Este posibilă, to
tuși. și folosirea rezervelor (Iorgu- 
1 .seu. Hajnal. Sameș, Beldeanu, 
Troi). mai ales dacă accidentații nu 
vor fi recuperați.

Meciul România — Olanda va fi 
transmis in direct de posturile noas
tre d° radio, cu incenere din jurul 
orei 21,30. pe programul I.

piona tulul de rugbi al juniorilor. Ti
tlul la această oră il dețin juniorii 
de la S.S. 2. în semifinale, ei au în
trecut cu 30—4 echipa Șoimii Sibiu. 
Formația Clubului sportiv școlar s-a 
calificat in dauna echipei Farul Con
stanța, pe care a invins-o cu 6—0. 
Finala juniorilor va avea loc dumi
nică dimineață, de la ora 10.30. pe 
stadionul Giulești din Capitală. în 
deschidere, un alt meci decisiv : fi
nala campionatului de rugbi al șco
lilor și liceelor din cadrul Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor.

Tot un cuplaj intre echipe de ju
niori este programat duminică, de la 
ora 9. pe terenul Parcul Copilului : 
meciurile pentru locurile 3—4 ale 
campionatului național (intre Farul 
Constanta si Șoimii Sibiu) și ale cam
pionatului M.T.T.

In divizia A. astăzi au loc meciurile 
etapei a XXI-a : Grivița roșie — 
C.S.M. Sibiu (ora 17. in Parcul Copi
lului), Vulcan — Sportul studențesc 
(teren Vulcan,' ora 17). Politehnica 
Iași — Farul, Universitatea Timi- 
ș >ara — Rulmentul, Știința Petro
șani — Dinamo, Chimia Năvodari — 
Gloria.

TIR : Primii oaspeți 
pentru marele concurs 

de la Tunari

în organizarea federației noastre 
de specialitate, intre 9 și 12 iunie se 
vor desfășura pe poligonul Tunari 
două mari concursuri internaționale 
de tir. Ieri, secretarul general al 
F.R.T.. prof. S. Barani. ne-a infor
mat că se contează pe participarea a 
peste 240 de concurenți și concurente 
din 17 țâri. Dar nu numai prin nu
măr. ci și prin valoarea recunoscută 
a celor mai multi d’ntre particioanti 
(campioni sau medaliați mondiali, o- 
limnici sau europeni), campionatele 
internaționale de tir ale României si 
„Marele Premiu Carpați" (trofeu re-

Ședința guvernului 
Republicii Socialiste România

în ziua de 4 iunie 1974 n avut loc 
ș dința guvernului Republicii Socia
liste România.

Guvernul a examinat îndeplinirea 
planului pe primele 5 luni din acest 
an șl n stabilit măsurile ce trebuie 
întreprinse de ministere, centrale șl 
Întreprinderi pentru realizarea in 
bune condiții a sarcinilor de pro
ducție și export, accelerarea execu
ției lucrărilor de construcții șl mon
tai pe șantiere și punerea in func
țiune la termenele stabilite a noilor 
obiective de investiții, precum și 
efectuarea la timp a lucrftrilor.de 
întreținere și recoltare a culturilor 
agricole. De asemenea, guvernul a

Primire la Consiliul de Stat
Tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre

ședinte al Consiliului de Stat, pre
ședintele Comitetului național român 
pentru pregătirea Conferinței mon
diale a populației, a primit, marți, 
pe secretarul general al Conferinței 
mondiale a populației, Antonio Ca
rillo Flores, șl pe adjunctul sau, 
Ralph Townley, care fac o vizită in

VIZITELE DELEGAȚIEI
Delegația Partidului Comunist San- 

marinez, formată din tovarășii Um
berto Barulli, secretar ' general al 
P.C.S.M.. și Vincenzo Pedlni, mem
bru al Secretariatului, președinte al 
grupului comunist din Marele Consi
liu General al Republicii San Ma
rino, care se află in țara noastră, la 
invitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, s-a întîlnit, 
in cursul zilei de marți, cu tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

VI/IIA MINISTRULUI Dl STAT Al DEPARTAMENTUIUI 
EDUCAȚIEI Șl ȘIIINIEI M MAREA BRITANII

Marti, tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil. viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul educației și invătămin- 
tului. a primit pe Gerald Fowler, 
ministru de stat la Departamentul 
Educației și Științei din Marea Bri- 
tanie, și pe sir William Harpham. di
rectorul Centrului Marea Britanie — 
Europa de est.

în timnul Întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R. vremea
Marți dimineața, tovarășul Mihai 

Dalca. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit pe partici- 
panții la cursul pentru activiști ai 
organizațiilor sindicale din țări ale

BOX. — Marți seara, la Kiev, in 
cea de-a patra gală a campionatelor 
europene pentru tineret. pugilistul 
român de categorie mijlocie Pavel 
Istrate l-a învins prin KO tehnic 
in prima repriză pe englezul Peter 
Winston. In limitele categoriei pană, 
Titi Tudor a ciș.igat la puncte in 
fața austriacului Ferdinand Specht, 
în schimb, unul din favoriții echipei 
noastre, Nițâ Robu (categoria mus
că) a pierdut la puncte (decizie 
4—1) meciul cu Viktor Ribakov 
(U.R.S.S.).

ATLETISM. — Francezul Guy 
Drut a egalat, la Paris, recordul eu
ropean in proba de 110 m garduri cu 

zervat trăgătorilor la talere) se în
scriu — ca și in anii precedent — in 
nodul competițiilor de prim rang in 
tirul mondial. Primii oaspeți au în
ceput să sosească. Aseară tirziu. la 
aeroportul București — Otopeni, erau 
aș.e-ptați sportivii cubanezi.

Tirul românesc va fi reprezentat 
de un lot de circa 60 de sportivi și 
sportive, seniori si juniori. pentru 
majoritatea dintre ei aceste con
cursuri constituind teste semnifica
tive înaintea participării la campio
natele europene și mondiale.

SAU : Echipa României, 
ia Olimpiada de la Nisa

Nisa va fi. timp de aproape o lună, 
„capitala mondială" a șahului, cu o- 
cazia celei de-a 21-a Olimpiade șa- 
hiște care va reuni, începind de mii- 
n-, selecționatele a peste 80 de țări. 
Timn de doi ani. Federația franceză 
de specialitate, Împreună cu munici
palitatea oragului de pe Coasta de 
Azur au pregătit in cele mai mici a- 
mănunte acest eveniment sportiv. 
Printre țările participante se numără 
și echipa României, care, la actuala 
ediție, aliniază următorii șase șa- 
h'5‘i ; Florin Gheorghiu. Victor Cio- 
ciltea. Theodor Ghitescu. Dumitru 
Ghizdavu, Carol Partoș. Mircea 
Pavlov.

Favorita principală a Olimpiade] 
este echipa U.R.S.S. : ea deține, fără 
întrerupere din anul 1952. tradițio
nala cună ..Hamilton Russell", atri
buita celei mai bune echipe de șah 
din lume. Si de data aceasta forma
ția U R.S.S. — cuprinzind trei fnșli 
campioni mondiali : Soas^ki. Petro
sian. Tal. și ne cel doi finaliști ai 
turneului candidați! or. Karnov și 
Korcinoi — are mari șanse de reu
șită. FchiDp nuternice prezintă. de a- 
semenea. Ungaria. Iugoslavia și 
S.v.-X.. deș< din lotul acesteia din 
urmă va linși nrohabil campionul 
mondial Robert Fischer. 

stabilit măsuri pentru intensificarea 
acțiunilor In vederea pregătirii te
meinice a planului pe anul 1975 in 
toate domeniile de activitate.

Totodată, au fost definitivate mă
surile pentru a.sigurarca pieselor do 
schimb necesare mașinilor, utilajelor 
și bunurilor de consum de folosință 
îndelungată. Au fost examinate in 
același timp propunerile privind îm
bunătățirea activității de ’ transpor
turi auto, creșterea eficienței econo
mice a acesteia și satisfacerea in con
diții corespunzătoare a nevoilor de 
transporturi.

Tn continuare, guvernul a rezol
vat unele probleme curente.

țara noastră in legătură cu pregă
tirea lucrărilor conferinței.

Au fost de față Mircea Mal ița, 
ministru secretar de stat la Consiliul 
de Stat. Ion Datcu, ambasador, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U.

Tovarășul Emil Bodnaraș a oferit 
un dejun in cinstea oaspeților.

P. C. SANMARINEZ
prim-secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R. Oaspeții au 
fost informați despre activitatea și ’ 
preocupările actuale ale organizației 
municipale de partid.

In aceeași zi, delegația P.C. San- 
marinez a făcut o vizită la acade
mia „Ștefan Gheorghiu", unde s-a' 
intilnit cu tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. președinte al Consi
liului de conducere și rector al aca
demiei.

a fost exprimată satisfacția pentru 
rezultatele celui de-al patrulea Co
locviu româno-britanic cu tema 
„Cercetarea științifică in învățămin- 
tul superior'”, care a avut loc în 
aceste zile la București.

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

(Agerpres)

Asiei și din Australia, organizat la 
București de Uniunea Generală a 
Sindicatelor din România, in perioa
da 6 mai—3 iunie a.c.

performanța de 13”2/10. Recordul eu
ropean al probei aparține din anul 
1958 vest-germanului Martin Lauer, 
iar cel mondial este deținut de ame
ricanul Rod Milburn cu 13**1/10. o în 
ultima zi a concursului international 
de la Ostrava, atleta cehoslovacă He
lena Fibingerova a stabilit un nou 
record național la aruncarea greută
ții : 21,03 m. ,

MOTOCICLISM. — Cursa desfășu
rată la Stockholm, a 14-a in cadrul 
campionatului mondial de motocros 
la clasa 125 cmc, a fost ciștigafă de 
belgianul Andre Malherbe („Zun- 
dan‘‘). care conduce in clasamentul 
campionatului mondial.

FOTBAL. — Peste 45 000 de spec
tatori au urmărit la Basel meciul 
dintre F.C. Basel și selecționata Bra
ziliei. După o primă repriză echili
brată. campionii mondiali au preluat 
Inițiativa, obținind in final o victo
rie clară cu scorul de 5—2 (2—2). Cel 
mai bun jucător de pe teren a fost 
Riveliho. care a înscris trei goluri. 
• Alte meciuri de verificare ale e- 
chioelor calificate in turneul final al 
C.M. : la Cracovia. Polonia — S.C. 
Anderlecht 2—0 ; la Miinchen. Ar
gentina — T.S.V. 1—0 ; la Copenha
ga, Suedia — Danemarca 2—0.

ȘAH. _ Cea de-a patra partidă a 
meciului de șah dintre maestrele so
vietice Valentina Kozlovskaia și Iri
na Levitina, care-și dispută la Kislo
vodsk una din semifinalele turneului 
candidatelor la titlul mondial, s-a in
cheiat remiză la mutarea a 22-a. In 
prezent, scorul meciului este egal : 
2—2.

© Tn campionatul mondial de auto
mobilism (F. 1). dună șase elape con
duce brazilianul Emerson Fittipaldi. 
Clasamentul — publicat in extenso 
in nr. 6 Huna Iunie) al revistei 
„Autoturism" — arată însă că Fitti
paldi este „talonat" îndeaproape de 
elvețianul Clay Regazzoni și de ti- 
nărul austriac Niki Lauda. De alt
fel. pină acum punctajul lui Lauda 
este cel mai valoros : 22 p din 3 
curs« (o victorie și două locuri se
cunde). Fittipaldi are 24 do puncte 
din 4 curse (două victorii), iar Re
gazzoni 22 p din 5 curse.

PRONOSPORT
ciștigurile la concursul din 2 iunie 

1974

Categoria I : (13 rezultate) 26 va
riante 10 la sută a 3 585 lei.

Categoria a TI-a : (12 rezultate)
141.25 variante a 792 lei.

Categoria a III-a : (11 rezultate)
1 436,75 variante a 117 lei.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. George 

Macovwwu, a primit In ziua de 4 
iunie pe domnul Antonio Carillo 
Flores, secretar general al Conferin
ței mondiale a populației. Au fost 
discutate probleme privind organi
zarea Conferinței mondiale a popu
lației. caro urmează a avea loc la 
București în perioada 10—30 au
gust a.c.

♦
Marți dupft-amiază s-a Întors In 

Capitală delegația Comitetului jude
țean Constanța al Partidului Co
munist Român, condusă de tovarășul 
Gheorghe Cnșovan, secretar hI co
mitetului Județean, caro, la invita
ția Comitetului guvemoratulul Uniu
nii Socialisto Arabe din Alexandria, 
a făcut o vizită pentru schimb de 
experiență.

In timpul vizitei, delegația a fost 
primită de Salah Gharib, locțiitor nl 
primului secretar al C.C. al Uniunii 
Socialiste Arabe, ministrul muncii, 
în cadrul întrevederii caro h avut 
loc cu aceastfi ocazie a fost expri
mată deplina satisfacția în legătura 
cu evoluția ascendentă a relațiilor 
de prietenie și colaborare româno- 
egiptene.

♦
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii, ne-a vizitat 
țara, intre 30 mai și 4 iunie, Bernart 
C’odo, președintele Ligii de priete
nie și solidaritate cu potxxirele Da
homey. In timpul șederii in Româ
nia, oaspetele a fost primit la sec
ția de relații externe a C.C. al P.C.R., 
a avut convorbiri la Comitetul Na
țional pentru Apărarea Păcii și la 
Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, a vizitat 
obiective economice și social-cullu- 
rale din Capitală și județele Argeș și 
Prahova.

*
Marți. 4 iunie a.c.. a părăsit defi

nitiv țara noastră Dustan Wesțon 
Kamana, ambasadorul Republicii 
Zambia in Republica Socialistă Ro
mânia.

*
La București a fost semnat marți 

un contract de cooperare intre între
prinderea românească de comerț ex
terior ..Universal-Tractor" șl firma 
italiană Fiat din Torino, care prevede, 
pentru perioada 1975—1985, o serie de 
acțiuni de cooperare și schimb de 
produse intre industria noastră con
structoare de mașini grele șl firma 
italiană.

în aceeași zi. între „Universal- 
Tractor* 1-București și Fiat-Torino au 
mai fost încheiate un contract de 
vinzare-cumpărare și un contract de 
import de mașini și utilaje industriale 
necesare dezvoltării capacităților de 
fabricație a motoarelor și cutiilor de 
viteză de către întreprinderea „Trac- 
torul“-Brașov.

Timpul probabil pentru zilele (le 
6. 7 și 8 iunie. In țară : Vreme rela
tiv frumoasă, cu cer variabil. Izolat
vor cădea ploi in cursul după-amie- 
zii. Vint slab pină la potrivit pre- 
dominind din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 7,și 17 grade, iar cele maxime 
intre 19 și 29 de grade. In Bucu
rești : Vreme relativ frumoasă. Ce
rul va prezenta innorări in cursul 
după-amiezilor. Vint slab pină la 
potrivit. Temperatura aerului in 
creștere ușoară.

— A plouat? — il întreb pe amabi
lul coleg cipriot venit in intimpinare 
la aeroportul din Nicosia. Fata i se 
luminează ca la o întrebare (și un 
răspuns) care-i fac o mare plăcere.

— A plouat. Citeva zile a plouat. 
Și ce ploaie strașnică a fost ! Anul 
trecut am avut o secetă cum n-a 
mai fost la noi de 100 de ani...

După citeva zile de ședere in Ci
pru, răstimp in care am cutreierat 
insula in lung și-n lat, aveam să în
țeleg mai bine de ce in condițiile 
unui fundal politic foarte complex și, 
in ultimul timp, din nou Încărcat, pe 
plan economic problema apei este 
socotită aici, deopotrivă' de către 
autorități și populație. ca vitala. 
Insula, ochi de pămint răsărit in 
mijlocul unui... „deșert marin", re
simte in mod acut lipsa apei ; am 
spus „deșert marin" pentru că din
colo de culoarea ireală, un colorit 
splendid ce amintește de atît de cu
noscutul albastru de Voroneț care 
Incintă ochiul, Mediterana, cu ape- 
le-i sărate. împresoară insula, iar 
Infiltrările sale, prin pinze subtera
ne, ard orice fel de vegetație. Să 
adăugăm la aceasta faptul că în 
interiorul insulei rar, foarte rar 
poate fi intilnit cile un Izvor firav 
de apă dulce.

Stinci, stinci și iarăși stînci. Pia
tră seacă. Ca și cind in compensa
ția precipitațiilor ar fi plouat cu 
piatră. Te miri cum de stau în pi
cioare. pe ce se reazemă și de un- 
de-și trag seva butucii de vie intîl- 
niți in zonele cele mai sterpe ale 
Insulei ; parcă s-ar fi forat In cal
car și așa au fost implantați.

Iarna noi spunem : crapă pie
trele de ger. Aici, aproape in tot 
cursul anului crapă de arșiță. în 
panorama insulei, locurile cu pă
mint arid, sărăcăcios, alternează 
insă cu ținuturile din Morfu ori 
Limassol, unde întinse și foarte în
grijite livezi te îmbată cu parfum 
de portocali. Iămîi, mandarine.

Cipriotelor cu care am stat de vor
bă despre apă — temă de actuali
tate... milenară — le făcea o mare 
plăcere să suprapună Imaginilor din 
anul trecut, cind totul a fost pîrjo- 
lit de secetă, verdele lanurilor de 
griu frumos crescut după ploaie.

în Cipru a plouat ! Ciprioții — de 
origine greacă sau turcă — se bucu
ră. deopotrivă. Și pornesc să cîș- 
tige pămintul palmă cu palmă. 
Pantele abrupte ale dealurilor spre 
Munții Troodos sint tăiate in trep

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista 

PROBLEME ALE PĂCII
Șl SOCIALISMULUI

nr. 4/1974

în mijlocul „deșertului marin"
— o oază înfloritoare

IN regiunile eliberate ALE VIETNAMULUI DE SUD:

Imaginile noi ale muncii 
pașnice de reconstrucție
Războiul a lăsat rfinl 

profunde pe p.âmintul 
Vietnamului de sud. în 
provincia Quang Trl, 
aproape 400 de sate 
au fost complet nimi
cite, mii de locuințe 
au dispărut, ogoare 
odinioară înfloritoare 
s-nu transformat in 
cratere. Un district 
întreg — Trleu Phong 
— a rftmas complet 
despuiat de orice ve
getație. Canalele de 
irigație și stațiile de 
pompare a apei au 
fost scoase din func
țiune. Dintr-o co
mună cu 2 000 de 
locuitori, la Înche
ierea păcii rămăseseră 
doar două persoane.

După ani îndelungați 
de război pustiitor, 
viata se normalizează 
acum treptat. Verdele 
orezului și al legume
lor acoperă mare parte 
din regiunea elibera
tă a provinciei Quang 
Tri, de la litoral pină 
la frontiera cu Lao- 
sul. Autoritățile re
voluționare au creat 
brigăzi speciale pen
tru recuperarea su
prafețelor intelenite. 
lansind totodată o 
largă campanie de 
repopulare a zonelor 
părăsite, de defrișare 
a noi terenuri in 
scopul extinderii su
prafețelor cultivate. 
Tineri și bătrini au 
revenit la munca paș
nică. de reconstruc
ție. Cu același eroism 
cu care și-au apărat 
patria, dreptul la li
bertate și o viată mai 
bună, trudesc acum 
pentru reclădirea și 
dezvoltarea ei. Fostele 
cîmpuri de luptă au 
fost dominate, crate
rele adinei — astupa
te, țarinile — arate. 
Au fost intărite digu
rile și curățate cana
lele de irigații. Pă
mânturile repuse in

valoare au revenit 
cu titlu de proprieta
te țăranilor, care pri
mesc din partea auto
rităților locale credi
te. unelte agricole, 
semințe și vite. Căsu
țele lor, adunate lao
laltă. punctează din 
nou întinderile de 
orez, animalele au re
apărut in ogrăzi, se 
practicii din nou 
pescuitul, sute de ki
lometri de drumuri 
au fost redate circu
lației.

Puterea populară 
revoluționară mani
festă o deosebită pre
ocupare pentru ocro
tirea sănătății și dez
voltarea Invăt&mintu- 
lui. Nu intimpl&tor 
primele clădiri recon
struite sau construite 
din temelii in orașul 
Dong Ha au fost o 
cantină. o librărie, 
citeva școli, o farma
cie și un spital. A 
luat ființă o largă re
țea sanitară in în
treaga provincie, ce 
cuprinde o stație sani- 
tar-cpldemlcă. punc
te de vaccinare, o 
stație antimalarică, 
avind filiale in fie
care district. Toate 
comunele dispun de 
puncte de prlm-aju- 
tor. învătămintului 
i se acordă o atenție 
deosebită. în întrea
ga provincie au fost 
înființate sute de școli 
primare, medii și se
rale. 6-au organizat 
'cursuri de lichidare a 
analfabetismului, moș
tenire grea a trecutu
lui, care afecta 88 la 
sută din populație. 
30 000 de copii frec
ventează în prezent 
cursurile școlilor de 
diferite grade. In șco
lile serale, tineri și 
bătrini iși consacră 
timpul liber deprin
derii tainelor scrisu
lui și cititului. In fe
lul acesta, 18 000 de

CU PRIlEIUt CELEI DE-A CINCEA ANIVERSARI A CONSTIfUIRII
W P. Al REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

„Marile victorii ale Republicii Viet
namului de Sud sub steagul glorios 
al Guvernului Revoluționar Provizo
riu" este titlul expoziției de fotografii 
care s-a deschis, marți la amiază,-la 
Ateneul Român, sub auspiciile Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. Expoziția marchează aniver
sarea a cinci ani de la constituirea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud. 
Sint prezentate imagini din lupta și 
munca populației sud-vietnameze, 
realizările obținute sub conducerea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
in reconstrucția pașnică, aspecte ale 
solidarității popoarelor lumii cu 
lupta poporului vietnamez.

La festivitate au luat cuvintul cri
ticul de artă Mircea Deac, directorul 
oficiului de expoziții, și Lam Van 
Luu, ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud la București.

In asistență se aflau loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 

te. in terase. De la mari distanțe, 
din albiile văilor, cu o tenacitate și 
ambiție demne de toată admirația, 
oamenii duc cu spinarea» găleată cu 
găleată, pămint roditor care așezat 
pe stincă să poată îngădui rădăci
nilor de pomi fructiferi sa facă cit 
de cit „priză".

Pămintul este foarte scump In Ci
pru. Prețul fiecărei parcele s-a du
blat și triplat intr-un răstimp .scurt. 
Dar pentru întreaga comunitate lu
crul cel mai prețios răminfe apa. Cit 
valorează un pahar de „nero", adi
că un pahar de apă de izvor ? 
Uneori, cit un pahar din vinurile 
cele mai bune, alteori, chiar mai 
mult. Ni s-a vorbit de faptul că a- 
nul trecut, in timpul secetei, unii, ne- 
maiavind apă pentru continuarea 
lucrărilor de construcție, și-au pre-

ÎNSEMNĂRI
DE CĂLĂTORIE DIN CIPRU

parat mortarul cu... vin. Ce miresme 
pot răspîndi oare pereții legați cu 
suc de strugure dulce ?

Calea oricărui plrîiaș sau fi
ricel de apă este zăgăzuită de 
baraje, cum sint cele Intîlnite 
la Mavrocolibos și .Germascia, 
cele din Troodos. de unde apa 
este distribuită zglrcit. parcă de la ro
binet, cu picătura, pentru irigații. în 
decursul celor trei planuri cincinale 
de dezvoltare economică cite au tre
cut de la 16 august 1960, cind Ciprul 
a devenit, pe baza acordurilor de la 
Londra si ZUrich, republică indepen
dentă. s-au construit prin investițiile 
statului 23 de baraje mari și circa 
100 de baraje mai mici, menite să 
asigure irigarea citorva zeci de mii 
de hectare de teren.

Discuția avută cu Rogiros Mihal- 
lides, director general in Ministe
rul Agriculturii, ne-a clarifi
cat multe din problemele legate de 
proiectele guvernamentale privind 
soluționarea crizei de apă șl a e- 
fectelor acesteia. Prin numeroase fo
raje s-a ajuns astăzi să se obțină o 
imagine clară a ceea ce nu se vede 
cu ochiul liber : se știe acum pre
cis unde și cit de bogate sint rezer

oameni au absolvit 
prima etapă a școlii 
de alfabetizare. La 
Cien Fong funcțio
nează o școală specia
lă pentru pregătirea 
membrilor comite
telor revoluționare. 
Majoritatea cursanti- 
lor sint foști parti
zani, pe care locuito
rii satelor i-au ales 
să-i reprezinte In or
ganele locale ale pu
terii populare.

Paralel cu Activita
tea de producție, de 
ocrotire a sănătății fi 
de dezvoltare a Invâ- 
tâmintulul și culturii, 
puterea populară re
voluționară din Viet
namul de sud con
sacră eforturi sus
ținute apărării șl 
consolidării zonelor 
eliberate, ocrotirii lo
cuitorilor Împotriva 
atacurilor lansate de 
forțele salgoneze. Este 
cit se poate de sim
bolică imaginea de pe 
afișele des lntllnite in 
aceste zile pe zidurile 
caselor din zonele 
controlate de Guver
nul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud : 
o femeie tinără ține 
într-o mină o copie a 
Acordului de pace de 
la Paris, iar în cea
laltă — o pușcă. Am 
cucerit pacea și sin- 
tem oricind gata să 
ne-o apărăm cu arma 
in mină — sugerează 
această imagine. Orice 
provocare armată va 
întilni riposta eroici
lor apărători ai cuce
ririlor revoluționare 
ale populației din 
Vietnamul de sud. in 
numele ocrotirii mun
cii pașnice, construc
tive. a vieții noi din 
regiunile eliberate, In 
numele idealurilor re- 
unificării pașnice a 
patriei.

G. BONDOC

Externe, reprezentanți ai Comitetu
lui național de solidaritate cu lupta 
poporului vietnamez.

Au fost de față șefi de misiuni 
diplomatice acreditat!* în țara noasti”ăo 
și aRi membri ai corpului diplomatic."

★
Marti seara a fost prezentată în 

Capitală o gală de filme documen
tare vietnameze.

înainte de spectacol, Aristide Mol
dovan. directorul Studioului cine
matografic „Alexandru Sahia", a 
rostit o alocuțiune.

Au participat Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației'Socialiste, și funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

Au luat parte, de asemenea. Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, 
alți șefi de misiuni diplomatice a- 
creditati in țara noastră, membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

vele din pinza de apă subterană șl, 
in raport cu aceasta, se caută solu
ția pentru „trasferul" ei din zonele 
mai bogate in cele unde i se simte 
acut lipsa. Este și aceasta una din 
căile de dezvoltare regională echili
brată, de ajutorare a zonelor răma
se in urmă — obiectiv prioritar al 
celui de-al treilea plan cincinal de 
dezvoltare economică.

Lupta pentru apă este lupta pen
tru Drogres. Cu eforturi proprii con
siderabile, beneficiind totodată de 
sprijinul unor organisme internațio
nale — intre care și F.A.O. — se în
treprinde un complex de măsuri care 
să asigure o rezolvare durabilă pro
blemei apei : se pune în aplicare un 
olan de perspectivă, care prevede ca 
pină in 1980 să fie construită prima 
fabrică de desalinizare pentru obți
nerea apei potabile ; este stu
diată folosirea apelor semisărate, 
curățirea și redarea lor agricultu
rii ; specialiștii au întreprins expe
riențe pentru bdmbardarea norilor 
cu un sistem de proiectile speciale, în 
vederea declanșării ploilor ; se află 
in curs de aplicare un program de 
pregătire a cadrelor de specialiști 
ciprioți în vederea aplicării vaste
lor și atit de necesarelor proiecte 
care urmăresc, in folosul comunită
ții, să scoată apă pină și din „piatră 
seacă". Nici un efort nu este socotit 
prea mare atunci cind este vorba ca 
Ciprul să apară în mijlocul „deșer
tului marin" ca o oază înfloritoare, 
iar oamenii lui să-și asigure, cu forțe 
proprii, o viață demnă, prosperă.

...în dimineața cind avionul de
cola spre București, pista aeroportu
lui din Nicosia lucea din nou, stro
pită de ploaie. Același coleg care 
m-a intimpinat la sosire. Yapanas 
Charilaos, spunindu-mi că poate, de 
această dată, barajele iși vor face 
„plinul", că pînzele subterane de apă 
vor fi și ele saturate și astfel Ci
prul va avea o recoltă bogată în 
'74, mi-a dăruit, la despărțire, un ram 
înflorit de mandarin și o legătură 
de portocale cu frunze verzi. „Duceți 
din ținuturile noastre calde acest 
simbol al căldurii sentimentelor prie
tenești pentru concetățenii dumnea
voastră, pentru prietenii noștri ro
mâni".

$1 păstrez acel ram într-o glastră 
cu apă vie. astfel ca floarea lui să 
rodească în toate anotimpurile 
fructele prieteniei statornice.

Constantin MORARU

lucrftrilor.de
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co prilejui împlinirii »30 de mi de u crearea

UNIUNII DEMOCRATICE 1 POPOIM FINLANDEZ

Mesajul adresat de Consiliul National si 
de președintele Frontului llnitatii Socialiste, 

tovarășul Nicolae Ceausescu

„Portugalia s-a angajat intr-un proces 
ireversibil de decolonizare"

— declara Mario Soares

TOKIO

Delegația Marii Adunări Naționale a fost 
primită de primul ministru al Japoniei

DE PRETUTINDENI

HELSINKI 4 (Agerprc*). — în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
Împlinirea a 30 de ani de la crearesa 
Uniunii Democratice a Toporului 
Finlandez (S.K.D.L.), in parcul Kai- 
s-xiniemei din Helsinki a avut loc o 
mare adunare populară. Au luat 
parte circa 35 000 de persoane, pre
cum si o seric de dcleeații străine. 
Au rostit cuvintâri Ele Alenius, pre- 
S dintele S.K.D.L., si Viile Pcssi, 
rrcs'dinte de onoare al P. C. Fin-

Ludovik Fazekas. membru al 
C.C. al P.C.R.. președintele Consiliu
lui iudețean Harghita al Frontului 
Unității Socialiste, a transmis Uniu
nii Democratice a Poporului Fin
landez (S.K.D.L.) mesajul adresat de 
Consiliul National al F.U.S. și de 
președintele Frontului Unității Socia
liste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu 
prilejul împlinirii a 30 de ani de la 
crearea S.K.D.L.

După ce se exprimă aprecieri în 
legătură cu activitatea desfășurată de 
S.K.D.L. pentru asigurarea unei largi 
participări a forțelor populare fin
landeze la activitatea destinată pro
pășirii $i prosperității poporului fin
landez. unui viitor de pace, securita
te și colaborare internațională, in 
mesaj se arată :

Recent a avut loc primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste, larg 
organism democratic de unire a tu

turor organizațiilor politice, obștești, 
culturale, a eforturilor maselor largi 
populare. In frunte cu clasa munci
toare. sub conducerea partidului co
munist. pentru realizarea programului 
de construcție n societăți» socialiste 
multilateral dezvoltate in România. 
Congresul a avut loc intr-o perioadă 
cind poporul român se afla angajat 
plenar in opera istorică de dezvolta
re economîco-socială a țârii, de ri
dicare a nivelului de viată, civilizație 
și cultură. In întreaga tară are loc 
un puternic avint, determinat de cele 
două mari evenimente politice de 
mare însemnătate in viata poporului 
nostru care vor avea loc in acest an 
— a XX X-a aniversare a eliberării 
țârii de sub dominația fascistă și 
cel de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Susținind ne deplin politica exter
nă de pace și colaborare promovată 
de România. Frontul Unității Socia
liste militează pentru stringerea re
lațiilor de prietenie si colaborare cu 
partide și organizații democratice și 
progresiste din Europa, extinde ra
porturile cu mișcările de eliberare 
națională.

în acest context — se spune în me- 
sai — am dori să exprimăm satis
facția pentru relațiile dintre Frontul 
Unității Socialiste și Uniunea De
mocratică a Poporului Finlandez și 
dorința de a dezvolta aceste relații, in 
folosul țărilor și popoarelor noastre.

Azi vor fi semnate documentele
privind acordul siriano-israelian 

de dezangajare militară
GENEVA 4 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-a des
fășurat. marți. • cea de-a patra reu
niune a grupului de lucru militar 
din cadrul Conferinței de pace asu
pra Orientului Apropiat. însărcinat 
cu stabilirea detaliilor tehnice ale a- 
plicării Acordului de dezangajare mi

litară și separare a forțelor armate ale 
Siriei și Israelului. Comunicatul pu
blicat 13 încheierea reuniunii men
ționează că participant»! au defini
tivat toate aspectele legate de sem
narea documentelor privind acordul 
de dezangajare, eveniment ce va 
avea loc miercuri, 5 iunie, la ora 
09,00 G.M.T.

Parlamentul sirian a aprobat acordul de separare 
a forțelor militare pe Înălțimile Golan

DAMASC 4 (Agerpres). — Consi
liul Poporului din Siria (parlamen
tul), reunit in sesiune la Damasc, a 
aprobat acordul de separare a 1 for
țelor militare siriene șl'israelferie 
pe frontul de pe înălțimile Golan. 
In comunicatul difuzat la încheierea

dezbaterilor se subliniază că „acor
dul intervenit nu este un tratat de 
pace, ci un alt pas pe calea luotei 
politice, care va fi îmbinată cu lupta 
pentru reconstrucția economică a 
tării" și reafirmă hotărîrea Siriei de 
a continua să acorde sprijin cauzei 
palestinene.

K. WALDHEIM : „Șansele păcii sînt mai bune ca oricînd"

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a examinat marți cu 
ministrul sirian de externe situația 
creată după semnarea acordului de 
dezangajare dintre Siria și Israel. El 
a vizitat, in cursul aceleiași zile, po
zițiile siriano-israeliene de pe înăl
țimile Golan.

într-o declarație transmisă de a- 
genția siriană de știri S.A.N.A., 
K. Waldheim a menționat că „acor
dul de dezangajare a forțelor înche
iat intre Siria și Israel reprezintă 
un pas important" spre realizarea 
păcii in regiune. „Dezangajarea for

țelor este o acțiune importantă pen
tru angajarea negocierilor. Ia Gene
va. in vederea unei soluții globale 
a problemei Orientului Apropiat". 
Secretarul general al O.N.U. a apre
ciat că, „după acordul dc dezanga
jare, a cărui punere in practică a și 
inceput, șansele de realizare a păcii 
sint mai bune ca oricind".

în ceea ce privește prezenta pa- 
lestineană la conferința de la Ge
neva pentru pace in Orientul Apro
piat. Kurt Waldheim a arătat că 
„aceasta este o hotărire pe care tre
buie să o ia palestinenii înșiși".

LISABONA 4 (Agerpres). — ..So
luționarea problemelor de peste mări 
depinde in marc măsură «Ic norma
lizarea relațiilor Torlugallci cu tarile 
africane, de deschiderea către statele 
arabe și normalizarea relațiilor diplo
matice cu toate țările socialiste" — 
a declărat ministrul de externe Ma
rio Soares. înainte de a pleca spre 
Lusaka. El a relevat apoi : ..întreaga 
lume trebuie să fie convinsă că Por
tugalia este in mod efectiv o tară 
nouă, nouă pentru că s-au creat in
stituții democratico care trebuie con
solidate. șl nouă pentru că s-a an

gajat Intr-un proces ireversibil dc 
decolonizare".

♦
LISABONA 4 (Agerpres). — în 

Portugalia a fost constituită comisia 
însărcinată cu elaborarea, pină la 15 
noiembrie, a noii legi electorale. A- 
ceastft lege va trebui să asigure tu
turor portughezilor, fără discriminare 
do rasă, convingeri religioase, ideo
logic politică sau categorie socială, 
exercitarea deplină a drepturilor lor 
electoralo. Legea va trebui aprobată 
de coi 21 de membri ai Consiliului 
dc^Stat al Portugaliei.

TOKIO 4 (Corespondentă de la 
P. Diaconul. — Primul ministru al 
Japoniei. Kakuci Tanaka, a primit, 
marii, delegația Marii Adunări Na
ționale condusă de tovarășul Mlron 
Constantlncscu. președintele M.A.N., 
care efectuează o vizită in Japonia.

Premierul japonez șl conducătorul 
delegației parlamentare române au 
efectuat un schimb de păreri asupra 
necesității dezbaterii, intr-un cadru

interparlamentar, a problemelor re
lațiilor economice intre state, pre
cum și asupra necesității dezvoltării 
raportorilor multilaterale româno- 
japoneze.Seara, speakerul Camerei Repre
zentanților a Dietei Japoniei, Shigc- 
saburo Maeo, șl președintele Camerei 
Consilierilor, Kenzo Kono, au oferit 
o recepție în onoarea delegației 
parlamentare romăne.

„Autodeterminarea înseamnă 
independență totală și completă44
- declarația conducătorului delegației P.A.I.G.C. 

la negocierile de la Londra

încheierea Congresului 
Partidului Elvețian al Muncii

Tovarășul Jean Vincent ales președinte al partidului

ALGER 4 (Agerpres). — Prima 
rundă de negocieri de la Londra in
tre delegația Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
și reprezentanți ai guvernului portu
ghez a fost utilă, ea oferind posibi
litatea de a cunoaște ambele poziții, 
a declarat Pedro Pircs, conducăto
rul delegației din Guineea-Bissau la 
convorbiri, intr-un interviu acordat 
cotidianului nigerian „El Moudjahid".

□ H E3 Q El H

El a arătat că „există uncie dificul
tăți. intrucit o situație care a durat 
dc mai multi ani nu poate fi solu
ționată într-o zi sau două... Sintem 
gata să continuăm negocierile pină 
se va ajunge la o soluție". „Pentru 
noi, autodeterminarea. in 1974, in con
dițiile concrete ale tării noastre, nu 
poate avea decît o singură semnifi
cație : independenta națională totală 
și completă" — a declarat Pires.

B B H Q B B

agențiile de presă

1 GENEVA 4 (Corespondență de la 
C. Vlad). — La Basel s-a încheiat 
col de-al X-lca Congres al Partidului 
Elvețian al Muncii. în' ultima zi a 
lucrărilor, participant au adoptat 
rezoluția privitoare la sarcinile vii
toare ale partidului și au ales Comi
tetul Contrai și Comisia de Revizie, 

întrunit in ședință plenară, noul 
Comitet Central a ales Biroul Po
litic și Secretariatul partidului. In 
funcția de președinte al partidului a 
fost ales tovarășul Jean Vincent.

1 Conducerea partidului a oferit o 
masă în cinstea delegațiilor partide
lor comuniste și muncitorești pre
zente la congres.

Q B B El B B B

transmit:
Primai Congres al Miș

cării Populare pentru Eli
berarea Angolei se va .desH- 
șura in cursul acestei luni, a anun
țat reprezentanța din Dar cs Salaam 
a M.P.L.A. — relatează agenția Tan- 
iug. Congresul are loc după 13 ani 
de luptă armată de eliberare națio
nală și la 18 ani de la fondarea 
Mișcării Populare pentru Eliberarea 
Angolei. Congresul va analiza acti
vitatea M.P.L.A. și va pune bazele 
unei activități care sâ conducă la

irak Vast proiect 
de dezvoltare 

a regiunilor rurale
Guvernul irakian a hotărit să 

aloce 200 milioane dinari pentru 
realizarea in două etape, in ur
mătorii 10—15 ani. a unui vast 
proiect de electrificare și apro
vizionare cu apă a localităților 
din mediul rural — informează 
presa din Bagdad. In prima 
etapă — 1974—1976 — este pre
văzută construirea a 55 de 
obiective centrale pentru apro
vizionarea cu apă, in primul 
rind turnuri și stații de filtrare 
a apei. Aceste obiective vor fi 
construite, mai ales, in regiunile 
rurale cu cea mai densă popu
lație.

In aceeași perioadă, vor fi 
electrificate, cu ajutorul fonduri
lor de stat, peste 1900 de sate, 
avind fiecare o populație de 
peste 500 de locuitori, iar alte 
2000 de localități vor fi electrifi
cate din fondurile provenite de 
la cooperativele sătești șl din 
bugetele organelor locale.

preluarea puterii de către M.P.L.A. 
intr-un viitor apropiat pe întreg te
ritoriul Angolei.

Relații diplomatice la ni- 
vel de ambasadă au convenit să 
stabilească Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud și Guvernul Republicii Gui
neea-Bissau.

Acord sovieto-japonez.1 a 
Moscova a fost semnat acordul ge
neral de colaborare sovieto-nipon 
privind dezvoltarea industriei carbo
nifere in Siberia de răsărit. încheiat 
pe termen de 20 de ani. U.R.S.S. va 
livra Japoniei cărbune din zăcămin
tele din Iakuția de sud și va primi, 
în schimb, mașini și instalații pen
tru exoloatarea zăcămintelor resDec- 
tive. Partea ninonă acordă U.R.S.S. 
un credit de 450 milioane dolari. Li
vrările anuale de cărbune sovietic 
spre Japonia vor fi de 5 milioane 
tone.

Dezbaterile din Camera 
Comunelor. Primul ministru 
britanic, Harold Wilson. a re
afirmat necesitatea împărțirii pu
terii în Irlanda de Nord intre cele 
două comunități — protestantă și 
catolică — ale provinciei. „Aceasta 
rămîne singura speranță de soluțio
nare a crizei din Ulster" — a subli
niat el.

Compania turcă de trans
porturi aeriene 8 lnaintal 0 
acțiune in justiție împotriva fir
mei constructoare de avioane „Mc
Donnell Douglas", reclamind achi
tarea unor despăgubiri in valoare de 
35 milioane dolari, plus cheltuielile 
de judecată. Firma americană a 
construit avionul „Dc-10u, aparținînd 
companiei turce, care s-a prăbușit 
la 3 martie în apropiere de Paris, 
accident in care și-au pierdut viața 
346 de persoane.

0 declarație a M.A.E. al 
G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud reafirmă dreptul 
sacru și inviolabil de proprietate al 
populației sudrvietnameze asupra 
tuturor resurselor naturale ale Viet
namului de sud. Declarația sublinia
ză că doar un organism ales cu a- 
sentimentul celor două părți sud- 
vietnameze va avea dreptul și cali
tatea de a administra și utiliza re
sursele naturale ale Vietnamului de 
sud, toate documentele semnate de 
Administrația Thieu cu societăți și 
întreprinderi străine privind explora
rea și exploatarea bogățiilor naturale 
ale Vietnamului de sud fiind ilegale 
și lipsite de valabilitate.

La Ciudad de Panama s a 
anunțat constituirea Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii, în care 
vor fi reprezentate principalele trei 
centrale muncitorești progresiste din 
Republica Panama — Federația Sin
dicală a Muncitorilor, Comitetul In- 
tersindical și Sindicatul tipografilor 
— precum și o serie de alte orga
nizații sindicale independente.

Populația R.F.G. nun^F5’ in 
prezent, 61,7 milioane locuitori, arată 
cifrele oficiale date publicității la 
Bonn. Din anul 1950, populația vest- 
germană a sporit cu peste 13 mili
oane.

0 încercare de revoltă ,a
Cochabamba, al doilea oraș ca mă
rime din Bolivia, a fost reprimată 
de armată.

Turneul președintelui 
S.U.A. în Orientul Apropiat 
va incepe la 12 iunie. Etapa ini
țială o reprezintă Egiptul, după care 
urmează Arabia Saudită, Siria, Is
rael și Iordania. Președintele va fi 
însoțit de secretarul de stat, H. Kis
singer.

Delegația C.C. al P.C.R. care a 
participat la lucrările congresului, 
alcătuită din tovarășii Mihal Telescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R., și Ghizcla Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., a avut o întîlnire cu 
tovarășii Jean Vincent, președintele 
Partidului Elvețian al Muncii, Ar
mand Magnin, membru al Biroului 
Politic și al Secretariatului P.E.M., 
și Andre Hediger, membru al Birou
lui Politic al P.E.M.

Cu acest prilej, din partea secre
tarului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au fost transmise tova
rășului Jean Vincent felicitări cu 
ocazia alegerii sale în funcția de 
președinte al Partidului Elvețian al 
Muncii, precum și urări de caldă 
prietenie, sănătate și noi succese in 
realizarea sarcinilor stabilite de con
gres.

Mulțumind, tovarășul Jean Vincent 
a adresat, la rindul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald mesaj de 
prietenie, sănătate și noi succese.

Reunificarea independentă 
și pașnică a țării—deziderat 

fundamental 
al poporului coreean 

Interviul tovarășului 
Kim Ir Sen

PHENIAN 4 (Agerpres). — tntr-un 
interviu acordat publicației sudaneze 
„El Sahafa" și reluat de A.C.T.C., 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din . Coreea, 
președintele R.P.D. Coreene, a ară
tat că Partidul Muncii din Coreea a 
aderat ferm la principiul revoluțio
nar al soluționării tuturor probleme
lor ce se ridică in construcția econo
mică socialistă prin efortul propriu
lui popor. Partidul Muncii din Co
reea — a reliefat Kim Ir Sen — a 
stabilit progrârnuf edificării unei pa
trii bogate și puternice prin eforturi 
proprii și resursele interne, opunin- 
du-se dependenței față de alții, și a 
organizat și mobilizat cu energie ma
sele populare pentru transpunerea 
in viață a acestui obiectiv.

Răspunzind la o întrebare în le
gătură cu propunerea privind primi
rea simultană in O.N.U. a „două 
Corei", Kim Ir Sen a arătat că a- 
ceastă propunere nu poate fi accep
tată de R.P.D. Coreeană. In același 
timp. el a declarat că guvernul R.P.D. 
Coreene va întări și in viitor solida-, 
ritatea cu țările socialiste, țările 
lumii a treia și celelalte popoare 
progresiste și va duce o luptă neo
bosită pentru împlinirea dezidera
tului fundamental al poporului co
reean de reunificare independentă și 
pașnică a țării cu sprijinul și 
încurajarea lor activă.

• distilarea... ști- 
RILOR Cum P0316 fi recu
perată cel mal rentabil imen
sa cantitate de maculatură ? 
Un răspuns spectaculos a oferi 
la această întrebare chimistul 
american Charles R. Wilke, care, 
in laboratorul său. a reușit să 
găsească un procedeu ieftin de 
transformare in alcool, pe cale 
biochimică, a materialelor ce 
conțin celuloză ; aparatul în
ghite știri și articole, pre
cum și diferite reziduuri 
pe bază de celuloză, ru
meguș, paie etc., și in scurt 
timp din robinetul său începe 
să curgă etanol. „Distilarea* 
deșeurilor Se face cu ajutorul 
ciupercii numite „Trichodcrma 
viride", care secretă o cnzimă 
naturală ; aceasta, la rindul ci, 
în anume condiții, transformă 
materialele mai sus-amintile in 
glucoza. în continuare, aceasta 
fermentează cu ajutorul droj
diei obișnuite, obținindu-se pro
dusul final, elanolul.

• RECONSTRUCȚIA 
BABILONULUI. In Irak a 
fast elaborat un proiect de re
construcție a anticului Babilon. 
în cadrul programului, pentru a 
căruț realizare se vor aloca 12 
milioane dinari, se prevede re
construirea parțială a grădinilor 
suspendate ale Semiramidei, 
„una din cele șapte minuni ale 
lumii", a diverselor cartiere, 
portalelor caselor, templelor, 
palatelor șl a altor monumente 
aparținînd unor epoci diferite. 
Au fost refăcute, pină in pre
zent, un amfiteatru și un tem
plu. ,

• CONCERNELE PE
TROLIERE PE BANCA 
ACUZĂRII. După trei luni 
de investigații făcute de 500 de 
funcționari ai Ministerului Jus
tiției și Ministerului Lucră
rilor Publice din Japonia, 12 
mari societăți petroliere au 
fost acuzate de acțiuni ilici
te in scopul majorăi*ii pre
țului carburanților. Cele 12 
societăți, care controlează 90 
la siită din piața niponă de 
produse petroliere, s-au întru
nit de mai multe ori anul tre
cut pentru a se înțelege asupra 
reducerii artificiale a produc
ției, sporirii prețurilor și înlă
turării concurenței. Manevrele 
lor s-au dovedit rentabile, du- 
cind la triplarea profiturilor 
industriei petroliere în 1973, 
comparativ cu 1972. Se consi
deră că aceste manevre au con
tribuit în mod apreciabil la 
creșterea accelerată a spiralei 
prețurilor. Opinia publică japo
neză, după cum arată presa din 
Tokio, cere pedepsirea exem
plară a celor vinovați.

• ELECTRONICA SI 
STIMULATORUL CAR
DIAC. . Aparatul „pace-ma- 
ker", după denumirea sa en
glezească, este un fel de 
„mică culie neagră", pe care 
bolnavul de inimă o poar
tă asupra lui spre a sti
mula, la caz de nevoie, activi
tatea cardiacă. Vreo 60 000 de 
asemenea aparate au fost puse 
pină acum la dispoziția pacien- 
ților in diferite țări ale globu
lui. In R.F.G., de pildă, ar 
exista circa 100 „pace-makers" 
la un milion de locuitori, 
față de numai 80 în urmă 
cu trei ani. Cea mai mare 
parte a acestor aparate func
ționează cu o pilă cu mercur, 
care are, firește, o dura
tă limitată. La Universitatea 
tehnică din Miinchen s-a elabo
rat un sistem de supraveghere 
electronică pentru pilele aces
tor „stimulatori cardiaci".

------------------ DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI DIN AMERICA LATINĂ

BUENOS AIRES

Un document caracteristic 
evoluțiilor pozitive 

de pe continent
Vizita făcută In Peru, la sfirșitul 

săptăminii trecute, de ministrul de 
externe argentinean, Alberto J. 
Vignes, convorbirile cu omologul 
său, Miguel Angel de la Fior, pri
lejuiesc observatorilor politici din 
Buenos Aires constatări semnifica
tive asupra noului curs al relații
lor interamericane. Vizita șefului 
diplomației argentinene la Lima 
constituie încă o mărturie a modu
lui in care intilnirile cu caracter 
bilateral pot stimula procesele pro
gresiste care se manifestă la scara 
întregului continent.

Se cuvine a menționa, în acest 
sens, importanța deosebită acordată, 
in cadrul Declarației comune, prin
cipiilor noi ale relațiilor dintre sta
te, menționindu-se astfel de noime 
cum ar fi respectul reciproc și ne
amestecul in treburile interne ale 
statelor, cooperarea internațională 
și buna credință in îndeplinirea 
obligațiilor asumate, respectul pen
tru drepturile omului, pluralismul 
ideologic (termen care, in limba
jul diplomatic latino-american, în
seamnă coexistență pașnică a sta
telor cu sisteme politice și social- 
economice diferite), soluționarea 
pașnică a controverselor interna
ționale. interzicerea recurgerii, in 
relațiile dintre state, la amenința
rea cu forța sau folosirea ei, la 
egresiunea economică și financiară, 
dreptul popoarelor la autodetermi
nare.

Reafirmarea unor asemenea prin
cipii. in favoarea cărora militează 
cu hotărire, după gum ee știe, 
România socialistă, alte țări ale lu
mii, arată ce largi audiențe au do- 
bîndit ele astăzi pretutindeni pe 
glob, cit de puternică a devenit 
conștiința că numai pe baza lor se 
pot asigura înflorirea fiecărei na
țiuni, statornicirea unei cooperări

internaționale egale in drepturi, 
progresul general.

Se impune totodată atenției sub
linierea in Declarația comună a ro
lului ce revine organismelor de 
consultare și coordonare latino-a- 
mericană, evidențiindu-se necesi
tatea ca sistemul interamerican să 
fie restructurat, in scopul adaptă
rii sale la noua situație politică și

economică de pe continent. In acest 
spirit, Declarația reafirmă dreptul 
fiecărei țări latino-americane de 
a-și exercita suveranitatea perma
nentă asupra resurselor naturale.

Subliniind necesitatea ca pe con
tinent să acționeze deplin destin
derea. Declarația cere „să înceteze 
situațiile de izolare a oricărei na
țiuni latino-americane", conside
red că „nu se poate concepe uni
tatea continentală fără participarea 
Republicii Cuba în cadrul relațiilor 
interamericane".

Prin ideile și aprecierile pe care 
le cuprinde, Declarația comună a 
reprezentanților a două dintre țările 
latino-americane, unde procesele 
pozitive, înnoitoare se manifestă 
cel mai pregnant, dobindește sem
nificația mai largă a unui docu
ment internațional caracteristic 
noilor evoluții de pe continent.

E. POP

RIO DE JANEIRO

În sprijinul industriei 
naționale

Recent, după cum s-a anunțat, 
guvernul brazilian a hotărit, prin 
intermediul Consiliului de dezvol
tare economică, prezidat de pre
ședintele Ernesto Geisel, crearea 
a trei mecanisme financiare, cu 
scopul de a contribui, prin inves
tiții ale Băncii naționale de dez
voltare economică (B.N.D.E.). la1 
dezvoltarea industriei naționale. A- 
ceste mecanisme sint : 1) „Investi
țiile braziliene" (IBRASA), prin 
care guvernul iși propune să sus
țină din punct de vedere finan
ciar întreprinderile viabile cu ca
pital național particular și sâ cre
eze altele noi : 2) „Mecanica bra
ziliană" (EMBRAMEC), chemată să 
impulsioneze dezvoltarea industriei 
naționale a construcțiilor de mașini 
și echipamente, sector deficitar da
torită unei politici a importurilor 
considerată prea liberală în acest 
domeniu ; 3) „Compania braziliană

a produselor de bază", pentru In
vestiții destinate creșterii produc
ției unui șir de materii prime, in 
special metale neferoase și îngră
șăminte. Fiecare din aceste enti
tăți, care va avea un capital inițial 
de 200 de milioane de cruzeiros 
(aproximativ 33 de milioane de do
lari), iși va începe activitatea in 
cursul lunii iulie.

Potrivit observatorilor vieții e- 
conomice braziliene, mecanismele 
anunțate sint concepute ca o 
soluție pentru problemele surveni
te in economia țârii. în prezent, 
ansamblul economiei se caracteri
zează printr-o dezvoltare spectacu
loasă a sectorului de stat și a ce
lui in care acționează societățile 
străine multinaționale, lnregistrin- 
du-se insă o relativă stagnare a in
dustriei naționale particulare — 
fapt care a dus la diminuarea ca
pacității de producție a acesteia,

limitată Îndeosebi la ramurile 
„producției ușoare" (textilă, îmbră
căminte și alimentară) — concomi
tent cu dezvoltarea unui, proces de 
„absorbție" : neputînd rezista con
curenței marilor societăți multina
ționale, unele dintre întreprinderile 
cu capital particular național, în 
special din rindul celor mici și 
mijlocii, au fost înghițite de aces
tea, prin „asociere" sau prin cum
părarea de acțiuni.

Unul din membrii Consiliului de 
administrație al noului organism 
IBRASA, Paulo Vclinho, președin
tele federației industriașilor din 
Rio Grande do Sul, a salutat crea
rea „Investițiilor braziliene" ca un 
instrument capabil să sprijine în
treprinderile private naționale și 
„prin această formă să oprească 
procesul trecerii lor în miini stră
ine". Comentind măsurile luate, 
„JORNAL DO BRASIL" aprecia 
că ele „marchează fixarea unui re
gim de relații intre stat, societățile 
străine multinaționale și sectorul 
național particular", considerind că 
aceasta va contribui la „cristaliza
rea unui nou echilibru inlre cele 
trei sectoare și la o dezvoltare ar
monioasă a economiei țării".

Pe de altă parte, noile măsuri 
deschid perspectivele dezvoltării u- 
nor sectoare-cheie in economia ță
rii : industria construcțiilor de ma
șini și echipamente, producția de 
materii prime, in special metalele 
neferoase, și îngrășăminte. Acest 
aspect al programului este apreciat 
ca o opțiune a noului guvern bra
zilian, in cadrul unei viziuni mai 
largi, prin care se urmărește ca, 
prin crearea unei tehnologii pro
prii și a fructificării plenare a 
resurselor naturale, să fie dimi
nuată dependența de piețele exter
ne, micșorindu-se totodată cheltu
ielile crescinde legate de impor
turi. Totodată, aceste măsuri — 
este o opinie/ împărtășită de nu
meroși observatori — semnifică 
sfirșitul politicii prioritare a con
sumului, adoptată în ultimii zece 
ani, și orientarea cu precădere de 
acum înainte spre investiții, stimu- 
lindu-se crearea unei largi infra
structuri industriale proprii, esen
țială pentru consolidarea procesului 
de dezvoltare economică în care 
se află angajată Brazilia.

V. PAUNESCU

Tratative pentru independența 
Surinamului

După cum s-a anunțat intr-un co
municat de presă, primii miniștri al 
„celor trei părți ale Regatului Țărilor 
de Jos" s-au întrunit la Haga pen
tru a discuta problema independenței 
Surinamului și a unui grup de insule 
antileze, aflate in prezent sub domi
nația olandeză. Cum se știe. în pre
zent Olanda nu mai păstrează din 
fostele sale colonii decit două teri
torii. situate in perimetru} Americii 
de Sud. Este vorba de Surinam, te
ritoriu continental, făcind parte din 
grupul Guyanelor, și de. cîteva mici 
insule din arhipelagul Ăntilelor, în
tre care cea mai mare este Curacao. 
Sub aspect juridic, aceste teritorii au 
rămas legate de Olanda prin statut 
de „partener" — in componența 
„Regatului Țărilor de Jos" — cu o 
anumită autonomie și guvern local. 
Olandei îi revine responsabilitatea in 
domeniile apărării și politicii externe.

Surinamul, cu o suprafață de patru 
ori mai mare decit a Olandei, dis
pune de bogate zăcăminte de bauxită, 
de vaste resurse forestiere și este un 
mare exportator de fructe exotice. 
Valorificarea acestor avuții a rămas 
însă departe de cerințele unei dez
voltări moderne a economiei națio
nale. Șomajul afectează 20 la sută 
din populația aptă de muncă ; din

cei 400 000 locuitori ai țării, circa 
80 000 se află ca imigranți în Olanda, 
unde sint folosiți la muncile cele mai 
prost plătite.

In ceea ce privește Antilele neer- 
landeze, aspectele generale ale statu
tului de teritoriu „partener" sint si
milare cu ale Surinamului. Cele șase 
insule au o populație de mai puțin 
de 200 000 de oameni și se află in 
imediata vecinătate a continentului, 
într-o zonă unde frontierele nu sint 
incă definitiv reglementate. Dispu- 
nind de bogate rezerve de petrol, a- 
ceste insule au atras tot mai mult, 
in ultima vreme, interesul marilor 
firme petroliere.

Cu Surinamul. Olanda a căzut de 
acord asupra unui protocol care pre
vede acordarea independenței aces
tui teritoriu pîhă la finele anului 
1975. Antilele neerlandeze și-au ex
primat opțiunea pentru menținerea 
actualului statut pină la începutul 
deceniului următor. Ca atare, moda
lități diferite, potrivit unor particu
larități specifice. Aspirația funda
mentală și comună a celor doi par
teneri ai Olandei la tratativele de Ia 
Haga continuă să rămînă insă a- 
ceeași — independenta.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Bruxelles .
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• „PASĂREA ALBAS
TRĂ" - PE ECRAN. Ra-

în coproducție cu S.U.A. a unui 
film muzical de lung metraj 
după cunoscuta piesă-feerie a 
lui Maeterlinck, „Pasărea al
bastră". Filmul va fi turnat în 
două versiuni, rusă și engleză. 
La realizarea sa își vor da 
concursul echipa de balet a 
Teatrului de operă și balet 
„Kirov" și Orchestra simfonică 
din Leningrad.

• INSULA MARGA
RETA FĂRĂ AUTOMO
BILE. După ce, acum cîtva 
timp, Vaci-utca — una din 
principalele străzi comerciale 
ale Budapestei — a fost decla
rată zonă interzisă pentru cir
culația automobilelor, zilele a- 
cestea s-a aplicat și cunoscutei 
insule Margareta un regim 
parțial de interzicere a circu
lației autovehiculelor. Această 
importantă zonă de agrement 
din capitala ungară este astfel 
apărată de una din principalele 
surse de poluare a atmosferei 
— gazele de eșapament.

Puternică demonstrație 
antilonnolistă la Pnom Penh 
• Poliția militară a intrat în acțiune • Incidente tragice, soldate 

cu morji și răniți
PNOM PENH 4 (Agerpres). — 

Peste o mie de studenți și elevi din 
Pnom Penh au organizat, marți, in 
fața sediului ministerului lonnolist 
al „educației naționale", o puternică 
demonstrație de protest, cerînd eli
berarea din închisoare a profesori
lor și studenților întemnițați pentru 
opoziția față de regimul antipopular, 
în urma refuzului de a li se satis
face cererea, demonstranții au pă
truns cu forța in biroul ministrului

de resort, colonelul Keo Sangkim, pe 
care l-au luat ca ostatic împreună 
cu fostul ministru al educației, 
Tchah Chla, consilier al „guvernu
lui". Poliția militară a atacat clădi
rea în care se aflau ostaticii și apro
ximativ 1 500 de studenți și elevi. In 
timpul luptelor, cele două oficialități 
ale regimului de la Pnom Penh și-au 
pierdut viața. Totodată, au fost uciși 
și răniți cițiva studenți, iar mulțl 
alții au fost arestați.
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