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Șantierele micilor investiții în
confruntare cu probleme mari

9f d<

în

Ploiești șl

8
POÎ

a stării 
râmase

perioada t
pe multe s.mtlrre mici activita

tea constructorilor si a montorilor, 
b ue orsanixaU. pe de o parte, per
manent și îndeaproape sprijinită de 
beneficiarii ia cauză, pe de alta, s-a 
încadrat cu precizie, tonă de luni. 
In graficele coordonatoare de exe-

In planul de Investiții și, 
a lor la termen In function 
d unor cerințe concrete ■ 

lined) a ie alr economiei naționale.

jaranția 
ia termen. 
a bunului 

icllvitfițll pe astfel de șan- 
nim de la considerentul efi 
de timp imediat următoare 

înți pentru șantierele miel 
isebit do incărcatâ, Intrucit pină 

at capitol, prevede- 
lnvestlțil n-au fost 
al. în primul rlnd, 
iților mici finall- 

cu mult sub cel 
In al doilea rlnd. res- 
•menelor do dare In ex- 

astfel de investiții, 
„bate la ușă", este 
ă stadiului necon- 
o serie do lucrări 

și numeroaselor 
erezolvate încă, dar ho- 
rntru asigurarea condi- 
are punerii lor in func- 

Intr-o atare situație se află, 
pildă, noile capacități de la în
tinderea de hirtie din Bușteni, 
rica de sintetizare a dolomitei 
Galați. Rafinăria din

î 
F

Grupul Industrial petrochimic Ploiești. Aspect din camera de comandd

mon’trcxzA că respectarea termene
lor de punere In funcflune a obiec
tivelor respective este condiționată, 
in cel mai marc grad, do organiza
rea temeinică, pină in cele mai mici 
amănunte, a muncii, de concentra
rea forțelor umane șl tehnice in 
vederea executării rapide a lucrări
lor de bază. Principalul aste să se 
creeze fronturile necesare intensifi
cării vitezei de montaj tehnologic 
și lichidării stocurilor de mașini și 
echipamente acumulate în lunile 
anterioare. Evident, in asigurarea a- 
cestor condiții șl, in general, in re
dresarea mersului unor lucrări, un 
rol holăritor II au beneficiarii res
pectivi. Pină acum, lipsa lor de 
fermitate In abordarea frontală a 
problemelor ivite pe șantiere, pre
cum și In aplicarea măsurilor teh- 
nico-organlzatorice stabilite a cinlă- 
ril greu In balanța răminerilor în 
urmă. Ne referim, concret, la ma
niera nesatisfăcătoare in care a 
fost urmărită livrarea utilajelor, la 
acceptarea tacită a deselor abateri 
d« la disciplina contractuală a unor 
furnizori, precum și la practica con
cesivă de a înregistra doar randa
mentul sub posibilități al unor 
constructori. Este momentul ca orga
nizațiile de partid de pe șantiere șl 
întreprinderile beneficiare să inter
vină prompt și energic pentru in
troducerea ordinii și disciplinei în 
întreaga activitate : de aceasta de
pinde, nemijlocit, intrarea rapidă in 
funcțiune a noilor capacități, efor
turile ce vor fi depuse in perioadele 
următoare fiind hotăritoare pentru 
terminarea acestor lucrări. Scurtarea 
duratei de execuție, respectarea ter
menelor înseamnă eficiență, indife
rent dacă este vorba da investiții 
mari sau mici.

Șantierul naval Galați evoluează en 
rapiditate. In avan» față dc graficele 
de execuție, nu departe, la con- 

Centralel electrice de ter- 
, activitatea constructorilor

și montorilor s-a situat multă vre
me. prin rezultatele înregistrate, sub 
așteptări. Cazul nu este singular. 
Deseori, invocindu-se pretextul ce
rințelor ridicate dc platformele im
portante de investiții, de pe șantie
rele mici «e retrag însemnate efec
tive dc muncitori, aprovizionarea cu 
materiale, ca și asigurarea unor uti
laje de construcții sc fac după cri
terii arbitraro, preferențiale, iar 
stadiul lucrărilor, diferitele probleme 
care apar nu sint tratate cu atenția 
cuvenită. Justificările aduse de 
constructori și beneficiari, de orice 
fel ar fi ele. nu rezistă unei analize 
mai serioase. De pildă, una din 
scuzele aduse cel mai des in discu
ție, in cazul lucrărilor de dezvol
tare a anumitor secții de producție 
existente 
ieșteană 
se referă ------ ----------------
lucru, provocate de inevitabila „în
crucișare" dintre activitatea de pe 
șantier și cea de producție pro- 
priu-zisă. Acesta este un palid argu
ment, iar exemplul șantierului Fa
bricii dc produse refractare din Dej 
il infirmă in totalitate. Aici, pe 
baza unei organizări și sincronizări 
aproape perfecte a eforturilor, au 
fost evitate complet efectele, nega
tive ale amintitelor „încrucișări" și, 
mai mult, la terminarea cu succes a 
lucrărilor de investiții, întreprinde
rea a raportat o apreciabilă depășire 
a sarcinilor de producție, avansul 
ei in realizarea cincinalului sporind 
acum la circa 200 zile.

Asemenea experiențe pozitive, 
precum și învățămintele desprinse 
din activitatea șantierelor mici de-

la
de ___
la condițiile dificile do

Întreprinderea plo- 
utilaj chimic ș.a.

de lucruri 
Jn urmă 

«junsurile sint comune : 
un ritm lent dc execuție, restanțe 
serioase in contractarea, precum și 
in livrarea unor utilaje tehnologico 
principale. Cauza ? Este vorba in 
mod evident de subaprecierea im
portanței acestor obiective de in
vestiții, atit de către unii furnizori 
de ut.laic, cit și de anumite unități 
de construcții-montr.j. care, de multe 
or:, privesc sarcinile ce le revin ca 
pe niște obligații secundare, lăsin- 
du-le pe planul al doilea al pre
ocupărilor. lată un exemplu edifi
cator: în timp ce lucrările

O CONCLUZIE PRIVIND CONLUCRAREA DINTRE COMBINATUL’prinderea de utilaj 
iraș, noile hale ale 

sirrpel" din Cimpia 
de polimeri de Ia 

hi mică din Rișnov, 
că de termoficare 
târâș, au Început să 
• condiții. Pe șan- 

— cum sint 
la din Brașov,
tierea minieră ..Dobrogeni 
>rinderea integrată de lină 
tanța. Fabrica de zahăr din 

lucrările de con-

di n Fă. 
in bun
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Creșterea producției de masă ver

de pe cele peste 170 000 ha pajiști 
naturale din județul Sibiu — supra
față ce reprezintă 54 la sută din to- 
te^ul terenurilor agricole — consti
tuie un obiectiv primordial al activi
tății pentru dezvoltarea zootehniei. 
Vestitele comune de oieri de la Jina. 
Rășinari. Tilișca, Riul Sadului, Po- 
ruinbacu de SUs. Poiana Sibiului 
oferă o prețioasă experiență in uti
lizarea pășunilor. Cum este fo
losită această experiență, ce se în
treprinde pentru a crește mai multe 
a-..male ș: a le furaja corespunzător 
cerințelor ? In ultimul timp, din ini
țiativa comitetului județean de par
tid. ia sate au fost organizate acțiuni 
de masă pentru curățirea, fertiliza
rea și amenajarea pajiștilor. Peste 
22 000 ha pășuni ale cooperativelor 
agricole și consiliilor populare au 
fost fertilizate, iar pe 5 300 ha i-au 
executat lucrări de defrișare 
arboreț fi mârăcinișuri. 
munca cetățenilor de la sate au fost 
curățate 35 000 ha de pășuni: în co
munele Arpr.șu ue Jos și Bazna s-au 
redat pășunatului. prin defrișare, 
cile 320 ha. Ia Birghiș — 30ti ha. iar 
la cooperativa agricolă Mediaș — 250 
ha.

Un amplu program de lucrări se 
află in curs de înfăptuire pe pășu
nile aparținind întreprinderilor agri
cole de stat Mediaș. Dealul Ocnei, 
Apoldu de Sus și altele ; pe mari su
prafețe au fost create pășuni unde 
astăzi cirezile de vaci „înoată" in 
iarbă, influențind pozitiv producția 
de lapte. „Odată cu scoaterea ani
malelor la pășune — ne spunea ing. 
Chicea Daniel, directorul trustului 
I.A.S. Sibiu — producția-marfă de 
lapte a crescut de la 45 000 1 pe zi 
la 80 000 1. Este un rezultat al apli
cării cu prioritate a lucrărilor cu 
efect maxim pentru creșterea pro
ducției de masă verde și mărirea 
ponderii ierburilor valoroase. Acțio
năm, concomitent, prin fertilizarea 
cu cantități mari de îngrășăminte, 
cit și prin lnsămintarea sau suprain- 
sămințarea cu semințe de graminee 
și leguminoase perene. Ne preocupa. 
In mod deosebit, ameliorarea pășu
nilor de munte. La Crint. de exem- 
niu. la peste I 200 m altitudine, se 
obțin dte 30 tone de masă verde la 
hectar — producție superioară multor 
izlazuri din zona de fes. Aici vor pă
șuna peste 3 000 de juninci de prâ- 
silâ. din mai multe întreprinderi a- 
gricole de stal".

Cheltuielile făcute pentru mărirea 
producțic-i la hectar devin eficiente 
doar in condițiile cind sint corelate 
cu măsuri pentru exploatarea rațio
nală a pășunilor fi înlăturarea ori
cărei risipe de masă verde. In acest 
scop, o serie de unități agricole au 
tarlalizat pășunile și au asigurat adă
pători pentru a înlătura circulația 
inutilă a animalelor, călcarea și de
gradarea ierburilor. Dar pentru a 
face garduri de sirmă Intre tarlale 
ar fi necesari sute de mii de stilpi 
de beton sau de lemn — acțiune, 
desigur, costisitoare. De aceea, pre
zintă interes modul in care s-au re
zolvat aceste probleme la I.A.S. 
Apoldu de Sus. Aici, între stilpii 
gardurilor pentru delimitarea tarla
lelor. pe circa doi km. s-au plantat 
plopi care, in cițiva ani, vor înlocui 
stilpii de beton, urmind ca aceștia 
să fie refolosiți in altă parte. Totoda
tă, fără a dăuna creșterii ierburilor, 
se asigură o prețioasă sursă de masă 
lemnoasă.

„Vom continua plantarea plopilor, 
specie repede crescătoare, pentru ca, 
in cițiva ani, să economisim mii de 
stilpi de beton — ne spune ing. Ion 
Truță, directorul întreprinderii. în
treaga pășune de 124 ha am impar-

țit-o In 4 unități de exploatare, Iar 
acestea in cile 6 parcele, aproxima
tiv egale. Aceasta ne-a dat putința 
să organizăm pășunatul prin rotație, 
cele 400 vaci revenind pe aceecși 
parcelă după o lună de zile, timp 
suficient pentru refacerea vegetației. 
Datorită faptului că am aplicat cite 
50 tone gunoi la hectar, producția 
medie de masă verde se estimează,

PREOCUPĂRI, INITIATIVE, 
EXPERIENȚE IN JUDEȚUL 

SIBIU

DE CAUCIUC DIN PITEȘTI ȘI CENTRALA DE RESORT

PRODUCTIVITATEA MUNCII
este invers proporțională
cu discuțiile interminabile

de
Prin

In acest an. la 40 tone.. După fiecare 
ciclu de pășunat, administrăm 80— 
100 kg azotat de amoniu la hectar".

Intr-adevăr, la Apoldu de Sus pă
șunea este o mare sursă de nutreț 
ieftin. Pe o parcelă care mai Înainte 
a fost pășunată, iarba este acum 
bună de cosit. Prin recoltarea și in- 
silozarea surplusului de masă verde 
se creează rezerve de nutreț pentru 
iarnă.

Pe ansamblul județului însă, pro
ducția de masă verde — in medie de 
circa 7 tone la hectar — nu asigură 
decit jumătate din cantitatea de nu
treț verde necesară pentru bovine și 
ovine. Iată de ce e nevoie ca expe
riența pozitivă acumulată pe plan 
local să fie larg extinsă, ca organele 
agricole și consiliile populare să in
tensifice aplicarea măsurilor pentru 
dublarea producției de masă verde 
pe întreaga suprafață de pajiști. Un 
calcul făcut de specialiștii direcției 
agricole județene arată că. pe aceas-

ti cale, «-ar putea obține o produc
ție echivalentă cu peste un milion 
hl lapte. Accentul trebuie pus pe 
fertilizare, intrucit în acest an pre
vederile la această lucrare au fost 
realizate in proporție redusă. Este 
adevărat, unele consilii popu
lare — printre care Alțina, Ocna Si
biului, Avrig. Axente Sever ș.a. — 
nu s-au mulțumit să aștepte ingră- 
șâmintele chimice și au luat măsuri 
energice pentru a fertiliza sute de 
hectare de izlaz, cu gunoi de grajd, 
in bună parte provenit din curțile 
țăranilor cooperatori. Dar în alte 
comune — Săliște, Nocrich, Marpod, 
Cirța, Valea Viilor — consiliile popu
lare nu au întreprins mai nimic 
pentru a se utiliza gunoiul de grajd 
la fertilizarea izlazurilor. Or, nu se 
pot tergiversa acțiunile de fertili
zare pină cind vor fi suficiente în
grășăminte chimice. In perioada pâ- 
șunatului este necesară organizarea 
fertilizării prin tirlire — muțind lo
cul de odihnă a animalelor La cite
va zile. Astfel se pot fertiliza peste 
5 000 ha, ceea ce echivalează cu fo
losirea de îngrășăminte chimice in 
valoare de peste 4 milioane lei. 
Este un ciștig posibil de realizat, cu 
condiția instruirii temeinice a în
grijitorilor, stimulării lor pe calea 
acordului global, repartizării pășu
nilor, pe sate și unități agricole, pe 
mai multi ani consecutiv.

Se desprinde, deci, că acțiunile 
inițiate pentru ameliorarea și folo
sirea rațională a pajiștilor trebuie 
intensificate și extinse în toate co
munele și satele județului. Mina bu
nului gospodar trebuie să se facă 
puternic simțită pe întreaga supra
față de pajiști.

C. BORDEIANU

0 zi de muncă
Anul- trecut, la întreprinderea 

metalurgică din Aiud au intrat 
in funcțiune, înainte de termen, 
noi capacități de producție : o 
turnătorie de oțel, o hală de 
construcții metalice «și o nouă 

• hală de prelucrări mecanice. în 
scurt timp, aceste capacități de 
producție s-au integrat pe de
plin în fluxul productiv al uni
tății. Citeva imagini fotografice 
au surprins „pulsul" unei zile 
de muncă. La un strung para
lel, strungarul Egyed loan (fo
tografia nr. 1) execută o osie de 
motor pentru Combinatul side
rurgic din Hunedoara. O altă co
mandă pentru combinatul hu- 
nedorean — boghiurile pentru 
vagoneți. Execuția lor cere pre
cizie și calitate. Maistrul Vasile 
Coc și strungarul Gheorghe Re
pede (fotografia nr. 2) verifică 
parametrii de calitate la un nou 
lot de boghiuri. In hala de con
fecții metalice, echipa de su
dori condusă de Simion Drago- 
mir (fotografia nr. 3) execută 
ultimele suduri la un tub de 
mare dimensiune, parte compo
nentă a unor instalații de eva
cuare a gazelor. Beneficiar : în
treprinderea de oțeluri aliate 
Tirgoviște.

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteil" 
Foto : E. Dichiseanu

Ce Înfățișează, după cinci luni din 
acest an, bilanțul activității Combi
natului de articole tehnice de cauciuc 
din Pitești ? Mari resurse nevalorifi
cate pentru realizarea planului la 
producția-marfă, precum și la pro
ducția fizică, importante rezerve po
tențiale de creștere a productivității 
muncii — sarcina prevăzută fiind 
îndeplinită in proporție de 88,5 la 
sută. Care este opinia factorilor de 
decizie de aici despre nerealizările 
existente șl ce se Întreprinde pentru 
recuperarea grabnică a restanțelor ?

Discutăm mai întii cu Ing. Du
mitru Anghel, directorul întreprin
derii.

— Cauza principală a rămînerii In 
urmă constă in neacoperirea cu 
comenzi de desfacere La nivelul 
planului de producție. Consecința ? 
Unele din secții (secțiile 3 și 4, în 
care se realizează furtunuri de înaltă 
presiune, furtunuri de frină. garnituri 
profilate buretoase, plăci termice 
normale ș.a.) lpcrează sub capacitate.

— Cine se face răspunzător pen
tru această stare de lucruri ?

— în primul rlnd, Centrala Indus
trială a cauciucului și maselor plas
tice.

— Cum ați acționat dumneavoastră 
pentru ieșirea din această situație ?

— Am solicitat, nu o dată, cen
tralei să ne sprijine și, de fiecare 
dată, am primit asigurări că 
se vor lua măsuri.

Cu,alte cuvinte, a fost un schimb 
de adrese, de telefoane ș.a. Este 
lesne de înțeles că o asemenea ma
nieră de conlucrare nu poate duce 
la rezolvarea problemelor. Neavînd 
desfacere ’ 
produse, 
duce Ia 
care 
tea muncii este diminuată. Evident, 
in primul rînd, centrala este res
ponsabilă de situația care s-a creat 
la C.A.T.C.-Pitești, dar nici condu
cerea combinatului nu poate fi ab
solvită de răspundere. Comitetul oa
menilor muncii de aici trebuie să 
la inițiativa pentru rezolvarea pro
blemelor. să ia legătura direct 
cu beneficiarii săi, pentru a găsi 
posibilități do desfacere a producției. 
Aceeași intervenție este necesară și 
în alte privințe. Și, in primul rînd, 
în domeniul organizării producției 
și a muncii, unde se mențin destule 
neajunsuri.

— Se Irosește mult, foarte 
timp datorită aprovizionării 
mice a locurilor de muncă — ne-a 
spus maistrul Ion Ionescu, de Ia sec
ția furtunuri. Și acest lucru va conti
nua atita vreme cît nu se vor lua 
măsurile cuvenite pentru îmbunătăți
rea transportului intern, prin reor
ganizarea fluxurilor de producție șl 
asigurarea cu mijloace adecvate de 
transport.

In sprijinul acestei aprecieri fine

ți următorul aspect. La un moment 
dat. observăm că muncitoarele Ioana 
Cotonac și Valentina Codreanu. din 
secția nr. 4 (garnituri și piese), nu 
lucrau la mașină.

— De ce nu lucrați 7 — le-am în
trebat.

— Așteptăm să primim semifabri
cate...

Transportorii, pe undeva, prin 
secții, s-au lăsat așteptați nu mai 
puțin de 10—15 minute, in timp ce 
maistrul Dumitru Natoliu, care avea 
datoria să supravegheze buna desfă
șurare a procesului de producție. n.u 
a fost de găsit. Dacă la această 
mașină 
aflat, i 
schimb 
este alimentată se pierd în medie 10 
minute clin cele 480, înseamnă că 80 
de minute se irosesc in zadar. 
Și dacă la aceste pierderi de 
timpi productivi mai adăugăm și 
cele 59 000 ore/om absențe ne
motivate consemnate în 5 luni 
din acest an avem o imagine mai 
completă asupra cauzelor nerealiză- 
rilor combinatului.

Cum acționează comitetul oameni
lor muncii, organizația de partid de 
aici pentru depășirea acestei stări de 
lucruri ? Din discuția cu tovarășul

— care, după cum am 
este încărcată de 8 ori pe 

i — de fiecare dată cind

Gh. Ivan, secretarul comitetului dt 
partid din intreprindere. am desprins 
o scrie de măsuri tehnico-organiza- 
iorice și politico-educative care s« 
vor aplica imediat. Iată citeva din
tre acestea. După fiecare schimb, 
organizațiile de partid din secții vor 
analiza rezultatele obținute și mă
surile ce se impun pentru obținerea 
unor realizări mai bune ; organiza
țiile de partid. U.T.C. și sindicatul vor 
analiza decadal rezultatele activității 
combinatului și vor interveni opera
tiv acolo unde este nevoie ; se va 
extinde acordul global la nivelul În
tregului combinat, incepînd din a- 
ceastă lună : s-au luat măsuri pen
tru îmbunătățirea tehnologiilor 
secția furtunuri și asigurarea 
SDV-urile necesare. Nimic de 
toate aceste acțiuni sînt bune.
asta nu înseamnă ca centrala indus
trială de resort să lase in continuare, 
în suspensie, problema asigurării cu 
comenzi. Orice tărăgănare poate 
amplifica restanțele. „Dacă va fi so
luționată șl această problemă — ne 
spunea secretarul comitetului de 
partid — vom fi In măsură să ra
portăm la sfîrșitul trimestrului II • 
îmbunătățire a situației".

in 
cu

Adrian POPESCU

CONTRASTE

(Urmare din pag. I)

datorește unei alte cauze : dotare» 
exagerată cu mașini și utilaje, pes
te ceea ce ar fi necesar in condi
țiile cind s-ar asigura o încărcare 
optimă a acestora. Prin urmare, 
este vorba de o supradotare cu 
mijloace tehnice în unele unități, 
in timp ce in alte sectoare de ac
tivitate este realmente nevoie de 
aceste utilaje. Au calculat, oare, 
conducerile unităților respective 
cită producție se poate ciștiga prin 
utilizarea la parametrii superiori a 
întregii dotări tehnice de care dis
pun ? Sau. dacă nu mai au nevoie 
de unele din mijloacele tehnice, de 
ce nu le pun la dispoziția altor în
treprinderi, pentru ca acestea să 
intre in circuitul productiv ?

O justificare destul de frecvent 
Invocată de anumite conduceri de 
întreprinderi și centrale, ori de 
cite ori sint întrebate despre cau
zele utilizării cu indici mai scăzuțl 
a capacităților de producție, constă 
în „numărul insuficient de munci
tori calificați". Se uită însă că uni
tățile înseși și forurile de resort ale 
acestora trebuie să pregătească, prin 
școli profesionale și cursuri de 
scurtă durată, cadrele necesare. In 
loc să se înțeleagă bine imperati
vul calificării prin forțe proprii a 
muncitorilor și să se acționeze 
energic in acest sens, se practică 
adesea racolarea muncitorilor de la 
o intreprindere la alta sau se ad
mite o mare fluctuație a forței de 
muncă, cu toate consecințele ce 
decurg de aici. De pildă, la „Pro
gresul" din Brăila intr-un trimes
tru s-a putut acoperi prin angajări 
doar un sfert din deficitul de forță 
de muncă. Or. fără oameni califi-

cati. capacitatea utilajelor nu poate 
fi folosită in întregime, fondurile 
fixe productive nu pot fi exploa
tate si întreținute în mod cores
punzător si. in final, nu se reali
zează nici producția la nivelul do
tării tehnice. Experiența dovedește 
că si atunci cind unitățile dispun 
de forța de muncă bine pregă-

asemenea cerințe s-au convină 
practic conducerile și colectivele 
de la întreprinderea mecanică din 
Mirșa. ,.Electromotor“-Timișoara, 
întreprinderea metalurgică din 
Iași, întreprinderea textilă „Tîr- 
nava“ Mediaș și altele care, în 
acest an, au ținut seama întru 
totul de planurile de intreți-

Randamentul
mașinilor și utilajelor

tită. numai prin organizarea ra
țională a producției și a muncii, 
prin ordine si disciplină, aceasta 
este folosită eficient, iar „zestrea" 
lor tehnică dă rezultatele așteptate. 
Lată de ce, concomitent cu efortu
rile pentru asigurarea oamenilor 
calificați, pentru ridicarea nivelului 
de pregătire tehnico-profesionalâ, 
trebuie luate măsuri energice pen
tru întronarea disciplinei in exploa
tarea mașinilor și utilajelor, de na
tură să favorizeze creșterea ran
damentului acestora, sâ prevină 
orice neajunsuri in funcționarea 
lor.

Pentru ca o mașină, un utilaj să 
funcționeze in condiții optime de 
siguranță. cu un randament tot mai 
înalt, important este să sc respec
te cu strictețe prescripțiile tehnice 
de exploatare, Întreținere și repa
rare a acestora. De avantajele e- 
conomice certe ale realizării unei

nere șl reparații și care — 
in consecință — nu au Înregistrat 
decit foarte puține întreruperi ac
cidentale in funcționarea utilaje
lor. Poate că aceste experiențe po
zitive. dovezi elocvente ale spiri
tului de bun gospodar al fondu
rilor fixe ale statului, vor fi pre
luate și de conducerea întreprin
derii de șuruburi din Tirgu-Secu- 
iesc — unde întreruperile pentru 
efectuarea unor reparații acciden
tale au consumat 7,5 la sută din 
fondul de timp disponibil. Șl Încă 
o precizare cu valabilitate mal ge
nerală : se impune o grijă sporită 
față dc procurarea materialelor și 
pieselor de schimb necesare exe
cutării reparațiilor, față de or
ganizarea corespunzătoare a ac
tivității compartimentelor de între
ținere și reparații. în caz contrar 
se ajunge la situații ca aceea de la 
..Tehnofrig" din Cluj unde, dato-

asigurată la anumite 
întreprinderea nu pro- 
nivelul potențialului de 

dispune, deci și productivită
Planificare după...

buletinul meteorologic ?

mult 
nerit-

Am luat cunoștință 
cu satisfacție de faptul 
că întreprinderea de 
materiale de construc
ții din Turda și-a de
pășit sarcinile de plan 
atit la producția glo
bală, cit Și la cea fi
zică. Amărăciunea a 
Început atunci cind 
am văzut că in curtea 
întreprinderii, 
suprafață de 
hectare, sînt 
mari cantități de tu
buri de presiune.

— De ce aici șl nu 
la beneficiar ? — îl
întrebăm pe tovarășul 
Emil Stadler, directo
rul întreprinderii.

pe o 
ci te va 

stivuite

— Păi, să vedeți, 
le-am fabricat, dar 
nu avem cui le vinde. 
Ele, de fapt, sint 
destinate investițiilor 
pentru sistemele de 
irigații. Or, Departa
mentul de îmbunătă
țiri funciare din ca
drul M.A.I.A.A. cind 
le cere, cind renunță 
la ele. Probabil, după 
mersul vremii: plouă 
— n-au nevoie de tu
buri ; nu plouă — au 
nevoie ! Altfel nu ne 
putem explica de ce 
emit- repartiții, ca 
după aceea să renun
țe la ele, așa cum a 
fost cazul cu reparti-

ția nr. 3510, pentru 86 
m tuburi de presiune 
emisă in martie și 
anulată in aprilie.

— Concret, ce can
tități aveți in stoc ?

— Acum avem 3 000 
tuburi a cite 5 m lun
gime, adică circa 15 
km de tub. Dar stocul 
va ajunge in acest an 
pină la circa 45 la 
sută din totalul pro
ducției, intrucit planul 
întreprinderii noastre!, 
mai ales la acest sor
timent, nu a fost co
relat cu necesitățile 
de investiții din acest 
sector.

„Sistemul budanelor"
rită organizării defectuoase a lu
crărilor de reparații și a unui nu
măr mare de întreruperi acciden
tale. la 7 mașini-unelte s-a depă
șit cu nu mai puțin de 170 de zile 
durata stabilită prin plan pentru 
efectuarea reparațiilor.

Utilizarea rațională, cit mal efi
cientă, a capacităților de producție 
este in interesul fiecărui colectiv de 
întreprindere, al tuturor oamenilor 
muncii, 
tehnica 
noastre, 
prin eforturile __  ____
por. avem obligația s-o folosim cit 
mal bine, pentru a obține maxi
mum de producție cu fondurile fixe 
existente. Iată de ce. această pro
blemă trebuie să stea permanent 
în atenția fiecărui colectiv de în
treprindere — de la director la 
muncitor —. a centralelor și mi
nisterelor. Problemă ce nu poate fi 
soluționată decit prin organizare, 
ordine și disciplină, prin creșterea 
răspunderii fiecăruia și a tuturor 
față de modul cum sint utilizate 
mijloacele tehnice. Un rol hotărîtor 
in intărirea spiritului gospodăresc 
față de fondurile fixe productive 
existente in întreprinderi il au, fără 
îndoială, dezvoltarea conștiinței 
muncitorești, atitudinea exigentă a 
comuniștilor, a organizațiilor de 
partid. Măsurile tehnico-organizalo
rice trebuie împletite strins cu ac
țiunile politico-educative, pentru ca 
pretutindeni și tot timpul să se asi
gure folosirea judicioasă a capaci
tăților de producție — sarcină de 
deosebită Însemnătate și actualitate, 
Drin înfăptuirea căreia are de cîști- 
gat economia națională, avem de 
cistlgat noi toți.

Dacă ne mindrim cu 
modernă a industriei 
asigurată din banii și 

întregului po

și pîinea de Doicești
De aproape un an, 

un „Bucegi" face 
două-trei curse pe zi 
— 80 km — transpor
tând apa în două bu- 
dane, din Tirgoviște 
la Fabrica de . niine 
din Doicești. Sistemul 
„budanelor" încarcă 
cheltuielile pe kilo
gramul de piine fabri
cată cu 0.30 lei ; a- 
ceastă operație imobi
lizează un autocamion 
de mare tonaj. un

conducător auto și alți 
cițiva lucrători. A- 
dunate, cheltuielile
concretizate in com
bustibil, amortizări 
șa. (zilnic 250 lei) a- 
jungeau să se foreze, 
în incinta unității, nu 
un puț, ci mai multe.

După cile am a- 
flat, la proiectare, 
Fabricii de piine din 
Doicești nu i s-a pre
văzut și o sursă de

apă. Se alimenta, pină 
anul trecut, 
termocentrala 
cești. Dar aceasta, ex- 
tinzindu-se, nu mai 
dă apă și întreprin
derii. Fabrica are de 
trei ani un proiect 
pentru forarea unui 
puț. dar, fiind — se 
spune — costisitor, nu 
l-a aplicat In schimb, 
irosește zilnic 250 de 
lei...

Dar funcționarul „distrat"

ce mai face?
Procesul 

176, din 4 
întocmit _  ____
Inspectoratul județean 
Neamț pentru contro
lul calității produse
lor, stă mărturie asu
pra unei crase negli
jențe de serviciu. Dar 
despre ce este vorba ? 
încă din toamna anu
lui trecut, uzinele „Se
mănătoarea" din Bucu
rești trebuiau să tri
mită la Craiova o 
semănătoare în valoare 
de 22 200 lei. Un func-

verbal nr. 
iunie 1974, 
de către

ționar distrat de aici a 
scris insă pe actul de 
expediție : Piatra
Neamț. Și, astfel, 'ma
șina cu bucluc a ajuns 
in orașul de pe valea 
Bistriței. Pină s-au 
clarificat lucrurile au 
mai trecut citeva luni 
bune. Apoi a urmat 
returul către adevăra
tul beneficiar, la Cra
iova, unde semănătoa
rea a fost transportată 
cu camionul 21 NT- 
2(568. După această 
odisee se constată că

ambalajul, care a cos
tat peste 6 000 lei. este 
deteriorat, iar semă
nătoarea prezintă im
perfecțiuni calitative. 
Se pune întrebarea : 
cine va suporta toate 
cheltuielile suplimen
tare ? Așteptăm răs
punsul de La „Semănă
toarea “ din București, 
unde s-a semnat .ac
tul de naștere" al 
acestei încurcături ce 
a durat luni de zile. 
Apropo : Ce mai tace 
funcționarul distrat ?
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Prevederi menite sâ întărească
legătura învățămîntului

ROSTIȚI ACESTE 
VERSURI

Carnet cultural

Recent, pr!n decret si Consiliului de St-at. au fost aprobate noul no
menclator al profilurilor și specializărilor din invățămintul superior, 
p-r. :-- <■ Instituțiile și facultățile din sistemul Ministerului Educației 
și tnvâtăminiulul. In cv-nsonanțâ cu perfecționarea întregii noastre vieți 
social-economice $i cultural-educative. cu Îmbunătățirea continuă a 
sistemului invățărnintului superior pe baza indicațiilor secretarului ge
neral al pa-tidului. tovarășul Nicolae Ceaușcscu. a hotăririlor Plenarei 
C.C. al P.C.R. din iunie 197.1, au fost elaborate măsuri menite să asi
gure pregâ’-.rea unor cadre cu profil mai larg, capabile să se adapteze 
mai bine la transformările rapide ale științei șl tehnicii, la cerințele 
practic.i sociale. în legătură cu principalele prevederi ale noului no
menclator ș.. pe baza acestuia. cu modul cum se va desfășura in acest 
• n concursul de admitere in unitățile de invățămint superior, ații adre- 
s • .? - •? întrebări tovarășului dr. mg. Dumitru Fellcian
I AZĂRO1U, d rec oral Direcției învățămîntului superior și a ccrce- 
tăr i științifice din Ministerul Educației și Invățămintului.

— Concepția noului nomenclator 
de oreflăiire a specialiștilor cu studii 
superioare are in vedere. potrivit 
hotâririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
luni? 1973, organizarea invățămint u- 
1 i pe profiluri de bază : profilul de 
baza este astfel conceput incit să 

activitate, care necesită o pregătire 
profilurile stabilite corespund, in 
mare. principalelor ramuri de știin
ță. cultură si din economia națio-

— Ce structură comportă un ade
menea profil, cite specializări cu- 
pr.nde el ?

— în cadrai unui profil de bază, 
ca. de exemplu, profilurile mecanic, 
electric, de chimic, de construc
ții. agricol. economic etc., se 
grupează mai multe specializări, 
potrivit activităților specifice acelu
iași domeniu. Planurile de invătă- 
mint pentru specializările cuprinse 
intr-un profil de bază vor fi astfel 
alcătuite incit să asigure o pregătire 
comună in primii ani de studii, 
a cărei durată și structură se vor sta
bili diferențiat pe forme de invăță
mint și in funcție de specificul fie
cărui profil. După pregătirea de 
bază comună, fiecare specializare 
componentă a unui profil se reali
zează, in continuare, prin discipline 
de specialitate, corespunzător exerci
tării profesiunii respective. Pentru 
specializările la care este necesară 
o aprofundare a cunoștințelor in 
unele domenii se vor prevedea ia

cu practica

planurile de invățămint discipline 
opționale și se vor orienta in mod 
corespunzător programul practicii in 
producție și temele lucrărilor sau 
proiectelor de diplomă.

— Cile profiluri de bază si cite 
specializări include noul nomencla
tor ?

— 35 de profiluri de bază cu 89 de 
specializări, in locul celor 155 dc 
specialități existente in nomencla
torul in vigoare azi pentru In- 
vatâmintul superior cu durata dc 
4—6 ani ; in mod corespunzător

prezintă situația și Ia for
mele de pregătire cu scurtă du- 
rată (3 ani). Noul nomenclator va 
fi aplicat incepind cu anul I de 
s udii al anului universitar 1974— 
1975.

— Potrivit aceluiași decret, ce 
componentă ai'e rețeaua instituțiilor 
de invățămint superior ?

— Se prevede ca incepind cu anul 
universitar 1974—1975 să funcționeze 
un număr de 42 de instituții cu 137 
de facultăți, printr-o concentrare mai 
adecvată a bazei materiale și a e- 
fectivelor de studenți. Lista fa
cultăților a fost comunicată in
stituțiilor de invățămint superior, 
care vor pune la dispoziția celor 
interesați informații detaliate.

— Cum și cind se va organiza în 
acest an concursul de admitere în 
invățămintul superior ?

— In anul 1974, concursul de ad
mitere va avea loc de regulă in 
același mod și cu aceleași probe, ca 
in anul precedent. Concursul de 

admitere pentru toate formele de 
invătămlnt (zl. seral, fără frecven
tă) va incepe la data de 10 Iulie 
1974 ; )a spccializărte la care con
cursul de admitere constă din două 
clape, ca. de exemplu, la Arhitectu
ră, Artă teatrală etc,, etapa I va în
cepe Ia 4 iulie. Candidațli se inscriu, 
in cadrul facultăților, la specializă
rile prevăzute in decretul amintit 
mai sus.

Incepind cu anul 1974. concursul 
do admitere in invățămintul supe
rior tehnic va consta numai din 
probe scrise (3 probe la Invățămin- 
tul de ingineri și 2 probe la invăță
mintul dc subingincri). La invăță
mintul superior agronomic se înfiin
țează invățămintul fără frecvență, 
cu aceleași probe de concurs ca și la 
specializările de la învățăm intui de 
zi. Candidați! au dreptul do a 
opta, acolo undo această posibilita+e 
este prevăzută, pentru disciplina de 
specialitate la alegere cu o disci
plină generală de concurs, prevăzută 
in programa de concurs a profilului 
sau specializării respective. De ase
menea. ci mai pot opta intre două 
sau mai multe discipline, conform 
condițiilor de organizare a concursu
lui de admitere, caro se vor afișa, 
in zilelb următoare, la sediul fiecă
rei instituții de invățămint superior 
și facultăți. Așa cum prevede Legea 
privind apărarea Republicii Socia
liste România, studenții care reu- 
ș?sc la concursul de admitere și ur
mează a fi incorporați pentru satis
facerea serviciului militar vor fi de
clarați admiși pentru anul viitor. 
Candidați! neincorporabili, cei care 
au satisfăcut serviciul militar și fe
tele vor participa la concurs împreu
nă cu ceilalți candidați, urmind să 
ocupe, in ordinea mediilor, locurile 
disponibile pentru acest an.

Informații despre toate aceste as
pecte. ca și despre altele referitoare 
la concursul de admitere in invăță
mintul superior, pot fi obținute la 
secretariatele tuturor facultăților 
din invățămintul superior.

ltilhaî IORDĂNESCU

zit acum vreo patru 
ani la Porțile de Fier, 
la o serbare, șl mi-au 
rd mas in minte". 
„Le-a scris un poet 
din acești mun|i : 
Gheorghe Nlstor Un- 
gurcanu". „Mulțumesc 
cd mi-ațl spus. Dacă-l 
cunoașteți, povestlțl-i 
Intimplarea".

...Ceea ce am și fă
cut In rindurlle de 
față.

S-ar cuveni o înche
iere teoretică ? E sim
plu : un cioban din virf 
de munte se simte 
„furnicat cu haruri", 
cum spune Arghezi, fi 
iși încredințează ghi
dările șl emoțiile filei 
de hîrtie, cu osirdia 
cinstită, de zi cu zi, 
cu care Iși împlinește 
răspunderea păsto
rească. Iar faptul, din
colo de considerațiile 
estetice — care, desi
gur, se cuvin a fi fă
cute dc specialiști — 
capătă exemplară va
loare civică. Pentru 
că. deși trăitor mai 
toate deceniile și zi
lele vieții sale In sin
gurătate, „sus la 
munte, în brădet", 
poetul-cioban trăieș
te răspunderea de a 
lc vorbi semenilor căi 
despre ginduri șl sen
timente care sint ale 
prezentului și ale În
tregii obști a tării. . , 

Iar faptul cd Versu
rile sale trec generos' 
— șl anonim — din 
loc in loc, din gură-n 
gură, din inimă in 
inimă nu este oare 
dovada cea mai grăi
toare că harurile poe
tice ale păstorului 
Gheorghe Nistor Ungu
reanu sint autentice ?

Rostiți cu glas tare 
versurile memorate de 
minerul din munți și 
veți simți de îndată 
răspunsul.

Petre DRAGU

„...Asta v-a «pune
ciobanu1 

Gheorghe Nlstor
Ungurfcanu, 

De la munte, din 
brădet, 

Unde șatle-acest poet".
Acest poet chiar la 

munte șade. De aproa
pe șase decenți. Dc pe 
vremea cind. băictan 
finals de sărăcie dc 
la „adăpătoarca lumi
nată a cărții" — cum 
va scrie el Intr-o au
tobiografie rimată — 
ured an de an cu oile 
din Mușeteștli Gorju- 
Itit către pripoarele 
verzi luminate dc ză
pada din creștetul Pa- 
ringuluț. De aproape 
șaizeci dc ani. cind 
coboară la iernat, adu
ce cu sine „Oi grase 
și lăptoase / $1 lină 
in saci / Pentru baci 
de la Novaci". Dor 
aduce In săcăfeul de 
dimie (un fel de mapă 
a păstorului) și file
le umplute îndesat cu 
versuri. Versuri pe 
care i le spun vintul 
și amintirea, foșnetul 
ierbii șl freamătul ca 
de za al brădetului, 
falanga tremurată pes
te liniștea turmei $1 
înfiorarea aerului, bă- 
lut de paletele elicop
terului... Și. deopotri
vă, aduce versuri pe 
care i le isca vești
le din țară și de mai 
departe, ascultate la 
tranzistor sau cerce
tate in fila ziarului 
adus de cite un dru
meț.

Astfel, Gheorghe 
Nistor Ungureanu a 
scris prin ani o „Po
veste a vieții cioba
nului" și o „Istorie a 
neamului", urcată pe 
vers de la străvechi- 
mea dacă pină in anii 
ctitoriei socialiste ; o 
„închinare învățătu
rii" ; un ciclu de im
nuri dedicate indus
trializării Gorjului,

doine ?i clntece de 
dragoste, strigături... 
Unele dintre ele — 
puține — i-au fost 
publicata ; altele s-au 
transcris pe banda 
magnetică o cercetă
torilor de folclor.

Cele mai multe insă 
s-au spus, se spun pe 
scenă. Pe zecile șl su
tele de scene ale ar
tei amatoare : la ser
bări școlare șt cim- 
penești, la festivaluri 
și la momente aniver
sare, la concursuri și 
la „dialoguri". Sint 
recitate, cel mal ade
sea, fără ca prezenta
torii să spună șl cui 
aparțin. Pentru că, cel 
'mai adesea, prezen
tatorii nici nu știu... 
Folclor ? După formu
la clasică, in nici un 
caz. Dar nu formule
le ne interesează aici.

...Deunăzi, la Lunca 
Largă. pe șantierul 
hidrotehnic Cerna- 
Motru-Tismana, dis- 
cutind la comitetul 
de partid cu un mi
ner. cind a venit vor
ba despre forța de or
ganizare a comuniști
lor in acești creieri de 
munte, am avut, reve
lația să-mi aud inter
locutorul cum iși întă
rește demonstrația cu 
argumentul unor ver
suri. Mi-a spus : „Nu 

‘există greutate să n-o 
putem învinge, nici 
munte să nu-l putem 
supune ; nu știți dum
neavoastră vorba :
Eu sint ’nalt, Paringu-i 

’nalt, 
Dar partidu-i și mai 

’nalt.
Eu sint ’nalt de felul 

meu, 
Parîngul — cu virful 

său. 
Mult mal ’nalt partidul 

meu"p
L-am întrebat cu e- 

moție : „Știi cine a 
scris aceste versuri ?" 
„Nu știu. Le-am au

„MARAMUREȘ '74"
Sub acest titlu, în județul Ma

ramureș se desfășoară un amplu 
program de manifestări politico- 
educative șl culturai-artlstice de 
masă. La Casa de cultură a «in
dicatelor și la Teatrul de stat din 
Baia Mare, cu ocazia debutului 
acestui festival, au fost prezente 
numeroase formații artistice de a- 
matori, coruri, brigăzi artistice de 
agitație, fanfare, echipe de dansuri, 
soliști, care s-au Întrecut In ca
drul fazei județene a concursului 
„Patriei libere, partidului iubit". 
Festivalul iși propune să contri
buie ia educarea patriotică, mate- 
rialist-științifică și estetică a ma
selor, folosind in acest scop sesiuni 
și simpozioane pe diverse teme. 
întiLnirile cu brigăzile științifice, 
almanahurile culturale, evocările 
istorice, spectacolele omagiale șl 
duminicile cultural-sportive vor 
completa armonios seria acțiunilor 
educative. (Gh. Susa).

ZILELE UNIVERSITĂȚII 
POPULARE

La Arad s-a Încheiat una din 
manifestările județene de presti
giu, Întitulată „Zilele universită
ții populare", manifestare organi
zată cu prilejul împlinirii a două 
decenii de existență a acestei in
stituții. Pe parcursul celor 20 de 
ani, universitatea populară din 
Arad s-a bucurat de o deosebită a- 
preciere in rindul localnicilor, 
ceea ce explică și faptul că, In 
această perioadă, numărul cursu
rilor a crescut de la 7 la 64, fiind 
frecventate In prezent de aproape 
3 500 de cursanți. Multe din acti
vitățile universității, cum sint 
cursurile de cultură generală, de e- 
ducație ideologică, de Informare 
politică și altele, au fost organi
zate și s-au desfășurat In cadrul 
unor mari Întreprinderi arădane, 
printre care întreprinderea de va
goane, întreprinderea textilă U.T.A., 
combinatul de prelucrare a lem
nului, fabrica „Arădeanca". Între
prinderea „Tricoul roșu" etc, (Con
stantin Simion).

COR SEMICENTENAR
Formația corală din Strehala, 

județul Mehedinți, a împlinit 50 de 
uni de activitate. Cu acest prilej, 
corurile din Strehaia, Drobcta 
Turnu-Severin, comuna Marga, ju
dețul Caraș-Severin. «1 cel al sin
dicatului invățămint din Craiova au 
prezentat un concert. Simpozionul 
de comunicări științifice, expunerile 
care au avut loc, ca și expoziția 
deschisă In foaierul casei orășe
nești de cultură âu evocat su
gestiv activitatea de o jumătate 
de veac a formației din Strehaia. 
(Virgil Tătara).

„PRIMĂVARA 
REBRIȘOREANA*

In localitatea Rcbrișoara. din Ju
dețul B16trița-Năsăud. s-a desfășu
rat ediția a 3-a a festivalului ar
tistic „Primăvara rebrișorcană", 
manifestare cullural-educativă al 
cărei scop 11 constituie valorifica
rea folclorului literar, coregrafic 
șl muzical de pe Valea Someșului, 
în cadrul programului actualei' e- 
dlțil a festivalului au evoluat nu
meroase echipe de dansuri popu
lare. grupuri de trișcași șl fluierași, 
soliști vocali și instrumentiști, for
mații corale. De asemenea, au avut 
loc o frumoasă paradă a portului 
popular șl un recital de- poezie 
populară, patriotică și revoluțio
nară. (Ion Angliei).

SIMPOZION
La Cluj a avut loc, in sala de 

conferințe a bibliotecii centrale 
universitare, un simpozion închi
nat Împlinirii a 80 de ani de la 
procesul Memorandumului. Au 
luat parte oameni de știLntă și cul
tură, cercetători din localitate, 
precum și invitați din București, 
Timișoara. Sibiu, Oradea. Au fost 
prezentate mal multe comunicări 
privind importanta istorică a miș
cării memorandlste, noi documen
te privitoare la mișcarea memo- 
randistă. presa $i mișcarea memo- 
randistă. mișcarea muncitorească 
și Memorandumul, rolul unor per
sonalități in mișcarea memoran- 
distă. (AI. Mureșan).

Ocuplndu-se de Eugen Lovinescu, 
Tudor Vianu a fixat un excelent 
portret etic al criticului in general, 
portret care merită o adincă luare 
aminte : „Criticul, scrie Tudor Vianu. 
s-a simtit deținătorul unui oficiu pu
blic. pe care l-a exercitat cu con
știința unui magistrat dintr-o veche 
noblețe dc robă. -Justiția este o cum
pănă delicată. Mina care o tine tre
buie să fie sigură si liniștită. Cea 
mai ușoară nervozitate deviază acul 
balanței și alterează puritatea măsu
rii așteptate. Citi dintre dispensato
rii dreptelor judecăți n-au simtit 
măcar o dată că mina le tremură ? 
Mina aceasta, plimbată pe mii și mii 
de pagini, a putut uneori tremura, 
dar ea n-a azvirlit niciodată in unul 
din talgerele balanței măsurile false 
sau grosolana monetă cu care pu
tem cumpăra bunăstare, ușoara con
siderație publică, titlurile si onoru
rile 1—1 Astăzi înțelegem mai bine 
că regulatorul cel mai bun al lucră
rii criticului este insuși caracterul 
său".

Dificultatea actului critic provine 
din faptul că obiectul său il con
stituie tocmai ..genul iritabil", auto
rii de literatură. Că-disciplina cri
ticii nu și-a onorat totdeauna me
nirea este un fapt pe cit de nou, pe 
atit de vechi. O știm încă de la A- 
leru Russo, din Critica criticii, din 
intervențiile lui Titu Maiorescu (Be
ția de cuvinte. Observațiuni pole
mice. In lături !), precum și din nu
meroasele articole ale lui Dobro- 
geanu-Gherea. Asupra criticii, 'care 
n-a încetat să blameze tocmai de
vierile de ordin etic ale unor critici 
din vremea sa.

Evident, cu vremea, atit negarea, 
cit si elogiul au devenit mai sub
tile. limbajul mai rafinat (deși nu 
chiar totdeauna). Dar n-am putea 
spune. cu toată liniștea, că șituatia 
criticată de Gherea aparține exclu
siv trecutului. Important este insă 
că toate marile epoci de cultură și-au 
amplificat dimensiunea datorită pre
zentai unor personalități critice pro
eminente, care au știut și au cu
tezat să distingă intre vechi și nou 
pe deasupra oricăror interese, sim
patii sau antipatii ce cad in afara 
criteriilor axiologice. Căci rolul cri
ticii in domeniul artei este funda
mental. Critica a fost și va rămine 
o lucrare necesară in viata publică 
a unui popor.

Si fiindcă in acțiunea critică e- 
fortul de obiectivitate are,' după 
vocația critică și orizontul cultural, 
un rol determinant, ne propunem a 
distinge, pentru simplificare, iposta
za ce pot fi, in același timp, trepte 

ale acestui efort : 1) obiectivitatea 
față de adversarii literari, 2) față de 
prieteni. 3) față de tine însuți (toate 
la un Ioc dind sens deplin noțiunii 
de obiectivitate).

Luptele de idei in literatură au e- 
xistat de cind literatura și. in per
spectiva istorică, ne dăm seama că 
ele au fost factorul cel mai dinamic 
al dezvoltării acestei arte. Nu 
o dată însă adversarii de idei și-au 
recunoscut chiar in focul polemicii, 
unul altuia, meritele, ceea ce le-a 
întărit autoritatea morală și inte
lectuală. Gherea ne oferă, in acest

OBIECTIVITATEA PRINCIPIALĂ- 
VIRTUTE A CRITICULUI DE ARTĂ

puncte de vedere —'",
sens, un admirabil exemplu de ca
valerism intelectual : atunci cind
este in situația de a face o apre
ciere generală cu privire la Titu
Maiorescu. adversarul său in pro
blemele literare, criticul de la Con
temporanul schițează unul din cele 
mai adevărate portrete din cite i 
s-au făcut lui Maiorescu in epocă : 
„Dl. Maiorescu, om luminat, in
struit... om cu gust artistic și tact 
critic, și-a făcut datoria... a stat de 
strajă înaintea edificiului literaturii. 
Acest merit va face ca numele d-lui 
Maiorescu să fie însemnat in dez
voltarea literaturii române [...J Pe 
de altă parte, d-sa a putut cunoaște, 
numai in cîteva poezii, un om cu 
adevărat talentat, pe care l-a și în
curajat mult ; e vorba de Eminescu. 
P.epetăm, acesta e un merit foarte 
mare al d-sale" (Asupra criticii). La 
rindul său. Maiorescu. cind a venit 
vorba, i-a. susținut candidatura in 
parlament tăiosului său adversar. 
Nici Gherea. nici Maiorescu n-au 
făcut concesii de principiu, fiecare 
si-a susținut cu toată fermitatea 
convingerile, ceea ce nu presupune 
insă, nicidecum, exterminarea. pe 
toate planurile, a adversarului.

Un alt. exemplu este acela al Iul 
Eugen Lovinescu, in caracterizarea 
lui Iorga. adversar literar perma
nent, câruia-i face un portret a- 
proape pe de-a întregul pozitiv, a- 
proape monumental, in Istoria li
teraturii române contemporane.

Concomitent cu marile adversități 
și aversiuni, viata literară a consoli
dat si numeroase prietenii, in fpne- 
tie de preocupări, de afinități sau de 
împrejurări intimplătoare. Ele se 
cunosc. Prietenia nu presupune Insă 
întotdeauna și identitate de' vederi 
si opinii, de unde rezultă functiona- 

rea spiritului critic si in aprecierea 
celor aoropiati, atunci cind e nece
sar. Elogiind, în general, textul 
lui Caragiale, Gherea nu poa
te trece cu vederea insuficientele 
unei piese ca D-ale carnavalului, in 
raport cu celelalte, și o consideră 
„mai prejos de talentul unui Cara
giale". Este exemplar, in acest sens. 
..Răspunsul" lui Titu Maiorescu la 
discursul de primire in Academie a 
lui A. Naum, vechi junimist. Se va 
vedea ușor că criticul nu transformă 
aderenta la grup sau amiciția in cri
teriu de valoare : „Căci opera d-tale 
nu este din acele ce se impun aten
ției tuturor. D-ta, care însuți știi să 
pretuieșii fără rezervă sinceritatea, 
si ești prea pătruns de acel spirit al 
societății JUNIMEA din care făceai 
parte și care, in deosebire de cele 
ce s-au zis asupră-i, se distingea 
iocmni prin cea mal aspră critică a 
lucrărilor membrilor săi, pentru a 
nu-mi recunoaște dreptul și chiar 
datoria de a judeca valoarea relati
vă a poeziilor d-tale, abstracțiune 
fâcind de orice colegialitate acade
mică și orice prietenie. Nici Acade
mia. nici vreo altă instituție publică 
a unui popor nu poate autoriza lin
gușirile banale șl strictul adevăr 

exprimat in formă cuviincioasă, dar 
exprimat după întreaga și binechib- 
zuita convingere, trebuie să ne că
lăuzească pe. toți și intru toate". 
Uneori, fermitatea convingerilor a 
putut să schimbe raporturile dintre 
preomnenți. s-au sacrificat prietenii, 
dar rtu s-au abjurat principiile. Este 
știută ruptura relațiilor dintre Ma
iorescu si Duiliu Zamfirescu, după 
..Răspunsul" primului la Poporanis
mul in literatură al celui de-al doi
lea. Maiorescu a sacrificat o priete
nie. dar a apărat un punct de ve
dere fundamental cu privire la fol

clor, la literatura română și Ia unii 
dintre creatorii el : Alecsandri. Sla
vici. Goga, Popovici-Bănăteanul. 
Venind mai aproape de noi, prie
tenia dintre Șerban Cioculescu 
Si Pompiliu Constantinescu n-a fost 
tăgăduită de nimeni, cu toate că la 
apariția cărții lui Pompiliu Constan
tinescu. Tudor Arghezi, Șerban Cio
culescu nu-și menajează nicidecum 
prietenul ci. combătind orientarea 
cărții in spirit religios, impropriu 
obiectului, lasă să cadă o judecată 
clar negativă : „în concluzie, lucra
rea Tudor Arghezi este o Întreprin
dere eronată" (Alunecări).

Cea de-a treia ipostază dintre cele 
propuse de noi, anume obiectivitatea 
fată de tine însuti, presupune un e- 
fort mai mare, căci este vorba des
pre sacrificarea orgoliului propriu. 
Acest sacrificiu este însă și cel mai 
înălțător și, Împotriva aparentei, nu 
numai că nu dăunează demnității 
criticului, ci. dimpotrivă, o presu
pune. Un critic superior poate re
veni. dacă faptele literare o impun, 
asupra unor opinii exprimate ante
rior. Ideea infailibilității, in dome
niul artei, conține un dogmatism 
dăunător in primul rind celui care, 
fără s-o declare, o aplică, in timp 

ce conștiința lucidă a relativității u- 
nor opinii este o probă de Înțelep
ciune intelectuală. După ce procla
mase principiul incompatibilității 
dintre poezie și sentimentul patrio
tic. Maiorescu revine asupra ideii in 
momentul cind un mare poet (e vor
ba de Octavian Goga) il convinge de 
contrariu. S-a autominimalizat Maio
rescu ? Credem că. dimpotrivă, s-ar 
fi coborit dacă ar fi perseverat a 
susține o teză infirmată de realita
tea literară. Ar fi fost nu consec
vent. ci maniac. „Revizuirile" lui E. 
Lovinescu s-ar încadra tot aici.

Luciditatea critică la care ne-am 
referit nu presupune, cum s-ar cre
de. absenta entuziasmului critic. Cri
ticul nu e deloc un ins acru, fără 
sentimente. Entuziasmul e un deri
vat al sensibilității, fără de care 
actul critic, ce are in central aten
ției sale afirmarea valorilor, nu e 
posibil. Cel mai ocolit și mai de
licat mod de autoanaliză, de Obiec
tivitate fată de tine însuti în critică 
este lauda adusă unui emul, mai 
ales dacă ea se produce pe teritoriul 
propriu. Cazul este rar. e adevărat, 
dar din fericire nu este absent 
in critica noastră clasică. Cel mai 
Ilustrativ ni se pare admirabilul 
exemplu al lui Ibrăileanu, care, o- 
cupîndu-se mult de Eminescu, află 
în Călinescu exegetul fundamental, 
superior tuturor predecesorilor. Ori
ce rezervă i se pare meschină : „Am 
cetit cartea d-lul Călinescu îndată 
ce a apărut și încă nu mă pot des
părți de ea[...J Este, după umi
la mea părere, monumentul cc! 
mai impunător ce s-a ridicat pină 
astăzi lui Eminescu". Ibrăileanu de
pășise reacțiile comune ale orgoliu
lui sau invidiei, inscriindu-si spiri
tul De o orbită superioară de sen
sibilitate și cugetare. Dar pentru ca 
entuziasmul dezinteresat sâ se u- 
nească cu fermitatea in convingeri, 
cu conștiința asumată a dificultăți
lor actului critic, cu simțul acut < al 
responsabilității publice, este nece
sară o încredere totală in demersul 
critic. în ecoul acțiunii sale, ceea ce 
presupune dăruirea întreagă, necon
diționată. Este marea lecție, marele 
îndemn la obiectivitate și discernă- 
mint pe care ni le transmit prin 
timp marii noștri critici. O lecție cu 
atit mal necesară, cu cit uneori asis
tăm in paginile unor reviste la ade
vărate campanii publicitare, la elogii 
regizate care n-au nimic comun cu 
actul critic autentic, cu exercitarea 
nobilei magistraturi spirituale. în a- 
ceasta rezidă, in fapt, credem, și o- 
portunitatea articolului de față.

Pompiliu MARCEA.
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„ROMÂNIA - FILM" prezintă

pe JEAN GABIN in

AFACEREA DOMINICI j

Coproducție franco-italo-spaniolă. Regia : Claude 
Bernard-Aubert. O remarcabilă reconstituire a unui 

proces celebru din Franța anilor ’50.

BOX Azi, pe lacul Herăstrău

CAMPIONATELE EUROPENE PENTRU TINERET
o Doi pugiliști români

Pe ringul instalat la Palatul spor
turilor din Kiev, in prezența unui 
numeros public, s-au desfășurat vi
neri semifinalele celei de-a treia e- 
diții a campionatelor europene de 
box pentru tineret. Din cei 6 pugi- 
hști români prezenți in această fază 
a competiției, doar doi au reușit să 
se califice in finală : semigreul Con
stantin Dafinoiu și mijlociul Pavel 
Istrate. Iatr-un meci cu schimburi 
puternice de lovituri. Dafinoiu a 
preluat inițiativa in prima repriză, 
iar in rundul ai doilea l-a trimis la 
podea pe adversarul său 
Riess (R.D. Germană) ___
fost declarat învins prin K.O. teh
nic. în finală. Dafinoiu il va intiini 
pe Mihail Kruț (U.R.S.S.).

In limitele categoriei mijlocii, Pa
vel Istrate l-a intiln.it pe Aleksandr 
Krupin (U.R.S.S.). Prima repriză a 
fost egală, dar in cea de-a doua, 
boxerul român a atacat insistent cu 
scrii la figură și corp, obținind a- 
vantaj. Rănit la una din arcade, bo
xerul sovietic nu a mai putut con
tinua lupta, iar arbitrul l-a declarat 
Învingător prin abandon pe Pavel

s-au calificat în finală

Ditmar 
care a

Lstrate. în finală, Istrate va boxa 
cu J. Dietter (R.D. Germană). Iată 
rezultatele la categoriile unde au 
boxat ceilalți concurenți români : 
semiușoară : Țvetkov (Bulgaria) În
vinge la puncte pe Florian Ghiță ; 
ușoară : Sigov (U.R.S.S.) întrece la 
puncte pe Carol Hajnal ; semimus- 
că : Macree (Anglia) ciștlgă la punc
te in fața lui Paul Dragu ; mijlocie- 
mică : Carbone (Italia) întrece la 
puncte pe Vasile Didea.

Finalele se vor desfășura dumi
nică, 9 iunie.

Clubul sportiv școlar organizează 
astăzi după-amiază, cu Începere de 
la ora 16,15, un concurs de caiac- 
canoe pe lacul Herăstrău. întrecerile 
sint deschise numai sportivilor ju
niori din secțiile de caiac-canoe ale 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
Capitală — de la Dinamo, Steaua, 
Școala sportivă nr. 2, Olimpia, Clu
bul nautic universitar. C.S.S. etc. Or
ganizatorii ne-au comunicat ieri că 
șe contează pe prezenta a peste 300 
de concurențl și concurente. La toa
te probele (pe distanța de 500 sau de 
800 m) startul se dă din dreptul de
barcaderului „Miorița" ; sosirile — in 
dreptul debarcaderului de lingă res
taurantul „Pescăruș".

Actualitatea la tenis
Campionatele internaționale de 

tenis ale Franței au continuat, ieri, 
pe arena Roland Garros din Paris, 
cu primele partide din turul doi al 
probei de simplu bărbați. Ilie Năsta- 
se l-a învins cu 6—0. 6—1 pe suede
zul Leif Johansson, in timp ce Toma 
Ovici a pierdut cu 1—6. 1—6 in fața 
lui Bjorn Borg. Alte rezultate : 
Riessen — Borowiack 6—4, 6—0 ;

7—6.
6—4.

O. Parun — Gottfried 1—6, 
6—4 ; Orantes — Zugarelli 
6—1 ; Thomas Kock — Tom Gorman 
6—2, 4—6.* 6—4.

în proba de simplu femei, Virginia 
Ruzici a intrecut-o cu 6—3, 3—6, 
6—2 pe americana Betsy Nagelson, 
iar Iudit Dibar-Gohn a cîștigat cu 
6—0, 6—3 partida cu sportiva en
gleză Corinne Molesworth.

ÎN CÎTEVA
• în turneul internațional de box 

de la Havana, pugilistul român 
Pavel Nedelcea l-a invins in finala 
categoriei pană pe cubanezul Marcial 
Torrizo. La semimijlocie, Alexandru 
Popa a pierdut in finală in fața 
maghiarului Janos Vigh.

o Joe Louis, fostul campion de box 
la categoria grea, acum in virstă de 
60 de ani, va urca din nou pe ring, 
ca arbitru la meciul dintre Joe 
Frazier și Jerry Quarry.

• FOTBAL. Meciuri amicale : la 
Oslo, Scoția — Norvegia 2—1 (0—1) ; 
Bulgaria— S.V. Wuppertal 3—1 (1—0).

• în sala „Festivainaia" din Sofia, 
in prima zi a turneului masculin de 
volei : Cehoslovacia — R. D. Ger
mană 3—2 (15—11, 15—10, 6—15, 6—15,
15— 10) ; Bulgaria — selecționata se
cundă a U.R.S.S. 3—1 (10—15, 15—7,
16— 14, 15—11) ; Cuba — Iugoslavia 
3—0 (15—13, 15—10, 15—10).

ATLETISM. Cu prilejul concursu
lui internațional de la Turku (Fin
landa), kenyanul Mike Boit a stabi- 
lit cea mai bună performanță mon
dială a sezonului in proba de 1 000 m, 
cu timpul de 2’18”2/10.

• Campionatele europene de hal
tere s-au încheiat La „Palatul Sportu
rilor" din Verona cu întrecerile de la 
categoria supergrea. Medalia de aur 
a fost cucerită de celebFUl halterofil 
sovietic Vasili Alekseev, care a sta-

R î N D U R I
bilit două noi recorduri mondiale :
422.500 kg la totalul celor două stiluri 
și 187,500 kg la stilul „smuls". Pe 
locul doi — Bonk (R.D. Germană)
402.500 kg, iar pe trei — Reding 
(Belgia) 400 kg.

• Turul ciclist al Angliei a conti
nuat cu etapa a 10-a (Whitley Bay— 
Carlisle), in care victoria a revenit 
olandezului Roy Schuiten. în clasa
mentul individual general, pe primul 
loc a trecut .Schuiten, urmat la șapte 
secunde de polonezul Ryszard Szur- 
kowski.

• Cea de-a 21-a Olimpiadă de șah 
a început ieri, la Nisa. In prezența 
președintelui F.I.D.E., dr. Max Euwe, 
a avut loc tragerea la sorți a celor 
8 grupe preliminare. Selecționata 
României face parte din grupa a 
6-a, alături de formațiile Cehoslova
ciei, Norvegiei, Columbiei, Noii 
Zeclande, Singaporelui, Libanului, 
Andorrei șl Monaco.
• Penultima etapă a „Turului Ita

liei", desfășurată pe traseul Lava- 
redo—Bassano del Grappa (194 km), 
a revenit la sprint belgianului Eddy 
Merckx, cronometrat cu timpul de 
6h 08’ 08". înaintea ultimei etape, 
Eddy Merckx păstrează tricoul roz 
și are mari șanse să clștige pentru 
a clncea oară „II Giro". Pe locul 
doi, la 12", se află italianul Baron- 
chelli.

tv
9,00 De la Alfa la Omega — 

enciclopedie pentru școlari 
• Muzeul satului • Momen
te din activitatea Inventato
rului român H. Coandă.

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

10,40 Teleclnemateca.
16,00 Telex.
16,05 Ansambluri folclorice. Cln

tece și dansuri In Interpre
tarea orchestrei populare 
„Doina Moldovei" și a echi
pei de dansuri a întreprin
derii de tricotaje „Moldova" 
din Iași.

16,30 Caleidoscop cultural-artistic.
17,00 Teletop ‘74 — emisiune-con- 

curs de muzică ușoară româ
nească. Transmisiune de la 
Bistrița, județul Bistrlța- 
Năsâud. Etapa a X-a.

17,35 Fotbal-magazln : Franța — 
Argentina ; U.R.S.S. — Ce

hoslovacia : finala Cupei 
U.E.F.A. : Tottenham — Feye- 
noord ; Ungaria — Iugosla
via ; Bulgaria — Anglia. Se- 
lecțluni înregistrate de la 
Paris, Odessa, Londra, Rotter
dam, Budapesta și Sofia.

19,25 1001 de seri : „Calimero".
19,30 Telejurnal. >
20,00 Clntecul săptăminii : „Zile de 

vis".
20,05 Teleenclclopedla : Pictura șl 

tainele el (III) ; ipoteze 
(VIII) ; Breviar ; Fapt divers.

20,50 Film serial : „Madigan" — 
producție N.B.C, 1973. Cu : 
Richard Wldmark. Primul 
episod : „Cu mllnlle goale".

22,00 Telejurnal.
22,10 De la Alhambra... la Tănase 

— retrospectivă revuistică de 
Nlcușor Constantinescu. Cu : 
Natașa Alexandra, Victoria 
Mierlescu, Coca Enescu, Co
rina Chlrlac, Rodica Popescu, 
Silly Vaslliu, Al. Glugaru. 
Nicolae Gărdescu, Nlcu Con
stantin, Horia Căclulescu. Nl- 
culescu Cadet, Nae Roman, 
Aurelian Andreescu, George 
Enache, Ovldlu Schumacher, 
Dan Damian, M. Stoenescu.

intiln.it
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ANIVERSAREA MILIȚIEI PRIMIRI IA PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI

MESAJUL
adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu

I
(Urmare din pag. I)

Întreaga viață soc tal-politici a societății noastre socialist* Activitatea 
de apărare $1 consolidare a proprietății socialiste, de respectare a nor
melor bunei conviețuiri sociale este o parte integrantă, obiectiv nece
sară a întregii activități de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltata. dc creștere a gradului de civilizație și bunăstare a poporu
lui nostru. Dc aceea, aceasta reprezintă o inaltft răspundere a orga- 
ndor de miliție, precum și o datorie civică, de prim ordin, a fiecărui 
cetățean, a tuturor oamenilor muncii, chemați să-și aducă contribuția 
La înfăptuirea întregit politici interne și externe a partidului și statu
lui. Bucurindu-M» de sprijinul larg al cetățenilor, de colaborarea strinsă 
a nmmler munr . organele de miliție Isi vor putea Îndeplini, fără 
îndoială, in condiții tot mai bune, in interesul tuturor celor ce mun
cesc. atribuțiile de mare răspundere cu care au fost investite in so
cietatea noastră.

Procesul dr continuă perfecționare a organizării și conducerii socic- 
t-tii pune și in fața organelor de miliție sarcini Importante legate de 
modernizarea metodelor lor de muncă, de asigurarea unei inalte pre
gătiri profesionale a tuturor cadrelor care lucrează in acest domeniu. 
I -te necesară o temeinică cunoaștere de către fiecare lucrător al mi- 
1 ta: a i egii legislații socialiste a țârii. $i. totodată, promovarea 
consecventă de către toate organele de miliție a unui spirit de deplină 
obiectiv tatc și principialitate in muncă. In relațiile cu cetățenii.

Erie necesar ca toți cei ce lucrează in miliție — și care prin însăși 
natura activ i'ătii lor vin in contact permanent cu masele largi de oa- 
rt-v ai muncii — să fie. in toate împrejurările, model de comportare 
r-- -. ă ș; civică in viața socială si personală, să devină, prin tot ceea 
c’ fac. adevărați propagandiști și promotori ai politicii de echitate și 
dreptata «ocialâ a partidului și statului nostru, ai principiilor etice ale 
soci-1- '-nului. cișttgindu-și. prin atitudinea lor. stima șl prețuirea 
deosebită a oamenilor muncii.

An.vcrsarea a 25 de ani de la Înființarea miliției are loc in anul 
.mb/ a- cind sărbătorim împlinirea a trei decenii de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist și cind va avea loc cel de-al XI-lca Congres al 
partidului. Fâcind. cu acest prilej, bilanțul muncii lor. organele de 
miliție vor trebui să-și propună îmbunătățirea in continuare a intregii

■ .v.tâți. in deplină concordanță cu marile sarcini care stau in fața 
întregului nostru popor in mersul ferm înainte pe calea socialismului 
și comunismului.

Tmi exprim convingerea că. alături de întregul nostru popor, ca- 
drele și lucrătorii din miliție. însuflețiți de profunde sentimente pa
triotice. vor face totul pentru a-și îndeplini cu cinste, in toate împre
jurările. manie sarcini ce le revin, veghind cu înaltă răspundere patrio- 
t-.ca $i revoluționară la respectarea legilor statului, Ia apărarea bunu- 
r.’.or țâr... a vieții și muncii pașnice a întregului nostru popor — făuri
tor entuziast al societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

Urez tuturor organelor și lucrătorilor miliției noi și mari succese in 
activitatea viitoare, multă sănătate și fericire !

Adunarea festivă din Capitală
în Capitală 0 avut loc. vineri 

după-amiază. adunarea festivă orga
nizată cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a organelor de miliție.

Crearea organelor de miliție, din 
inițiativa și sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, in procesul de 
edificare a noii societăți, a reprezen
ta: un moment important in cadrul 
noilor prefaceri revoluționare din 
țara noastră. Pe drumul străbătut 
de-a lungul unui sfert de veac, or
ganele de miliție au parcurs o etapă 
caracterizată de adinei prefaceri și 
perfecționări. O contribuție hotări- 
toare la îndeplinirea în bune con- 
dihi a sarcinilor și misiunilor în
credințate au avut-o măsurile între
prinse, pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, 
pentru continua perfecționare a ca
drului organizatoric și legislativ in 
care organele de miliție iși desfâ- 
srarâ activitatea, pentru lărgirea și 
adincirea necontenită a legăturilor 
cu oamenii muncii si creșterea spri
jinului lor multilateral in vederea 
întăririi legalității socialiste.

La adunare au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. ministru de interne, ge
neral colonel Ion Coman. șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. Teodor Va- 
și'.iu. ministrul Justiției. Filimon Ar
deleana. procuror general al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae

LA UNIVERSITATEA 
DIN BUCUREȘTI 

Conferirea titlului de doctor 
horis causa președintelui 

Curții Internaționale 
de Justiție

Vineri a avut loc solemnitatea 
conferirii titlului de doctor honoris 
causa .al Universității din București 
președintelui Curții Internationale 
de Justiție. Manfred Lachs, pentru 
merite deosebite în domeniul drep
tului international.

La festivitate au participat acad. 
Traian Ionascu. președintele Asocia
ției de Drept International si Relații 
Internationale (A.D.I.R.I.), Adrian 
Dimitriu. secretar general al Asocia
ției juriștilor, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, aca
demicieni. cadre didactice universi
tare. In asistență se afla, de aseme
nea. Sayed Abbas Chedid. directo
rul Centrului de informare al O.N.U. 
1* București.

Adresind distinsului oaspete. în 
numele Senatului si corpului profe
soral al universității, un călduros 
salut, prof. dr. docent George Ciu- 
cu. membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ- 
n.a. rectorul Universității București, 
a relevat prodigioasa activitate pe 
care dr. Manfred Lachs o desfășoa
ră. ca teoretician și practician, in 
domeniul dreptului international.

Mulțumind pentru cinstea ce i-a 
fost acordată. Manfred Lachs a re
levat locul ii rolul dreptului inter
national în societatea contemporană, 
necesitatea respectării cu strictele 
de către toate statele a normelor și 
principiilor sale. El a reliefat, tot
odată. aportul scolii juridice româ
nești la îmbogățirea științei dreptu
lui internațional. în alocuțiunea sa. 
președintele Curții Internationale de 
Justiție a dat o inaltă apreciere ro
lului activ al tării noastre. Drin po
litica sa consecventă de pace, coope
rare si înțelegere intre statele si 
popoarele lumii. în așezarea rela
țiilor dintre state pe temelia prin- 
cioiilor si normelor dreptului inter
national.

★
Președintele Curții Internationale 

de Justiție de la Haga. Manfred 
Lachs, care efectuează o vizită în 
țara noastră, s-a lntîlnit vineri cu 
membri ai conducerii Asociației de 
Drept Internațional și Relații Inter
nationale.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte actuale ale dreptului 
international.

(Agerpres) 

Matei, secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., primii 
adiuncti ai ministrului de interne, 
activiști de partid si de stat, gene
rali. ofițeri, subofițeri activi și in 
rezervă, reprezentanți ai gărzilor 
patriotice și U.T.C.

Deschizind adunarea festivă, tova
rășul Emil Bobu, ministru de inter
ne. a dat citire mesajului pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, l-a adresat organelor 
de miliție cu prilejul aniversării a 
23 de ani de la înființare. Subliniat 
cu puternice aclamații, mesajul a 
fost primit cu puternic entuziasm de 
Darticipantii la adunare, care și-au 
manifestat îndelung dragostea și a- 
tașamentul profund față de partid, 
față de secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Despre semnificația celei de-a 
25-a aniversări a organelor de mi
liție a vorbit general-maior Jean 
Moldoveanu, adjunct al ministrului 
de interne, șef al Inspectoratului 
General al Miliției.

Au rostit apoi cuvintări de salut 
adresate lucrătorilor de miliție Ilie 
Gavrilă. din partea gărzilor patrio
tice. Gheorghe Ghenoiu. din partea 
Comitetului municipal București al 
U.T.C., Andreia Barmac, din partea 
organizației de pionieri.

In încheierea festivității, într-o at

Cronica zilei
Ministrul lucrărilor publice și te

lecomunicațiilor din Republica Gu
yana, Hugh Desmond Hoyte, care a 
efectuat o vizita in țara noastră, a 
părăsit Capitala vineri du.pâ-amiazâ.

In timpul petrecut în România, 
ministrul Hugh Desmond Hoyte a 
avut întrevederi cu membri ai con; 
ducerii unor ministere economice și 
a vizitat întreprinderi industriale și 
șantiere de construcții din Brașov, 
Slatina și din municipiul București.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Matei 
Ghigiu, ministrul construcțiilor in
dustriale.

★
Comisia pentru agricultură și sil; 

vicultură. Comisia juridică, membri 
ai Comisiei pentru consiliile popu
lare și administrația de stat și alți 
deputați in Marea Adunare Națio
nală au examinat și dezbătut pro
iectul Legii pisciculturii șl pescuitu
lui. La lucrări au participat, tot
odată. reprezentanți ai organului 
inițiator și invitați.

In urma dezbaterilor, comisiile au 
avizat favorabil proiectul Legii 
pisciculturii și pescuitului, cu unele 
propuneri de îmbunătățire luate in 
considerare de reprezentanții orga
nului inițiator.

★
Vineri, a sosit în Capitală dl. 

Georges Faddoul. președintele Uniu
nii internaționale a organismelor o- 
ficiale de turism (U.I.O.O.T.). care 
va participa la cea de-a 98-a sesiu
ne a Comitetului executiv al aces
tei organizații, găzduită de țara 
noastră intre 10 și 16 iunie.

★
In cadrul unor vizite pe care le 

întreprinde in unele țări din Europa 
șl Africa, vineri după-amLază a sosit 
in Capitală d. Arturo Yovane. minis
trul minelor din Republica Chile,

★
Vineri, la Casa Centrală a Arma

tei din Capitală, a avut loc ședința 
plenară a Comitetului organizatoric 
al veteranilor din războiul antifascist. 
Participant! au ascultat darea de 
seamă prezentată de general de 
armată Iacob Teclu, președintele co
mitetului. si au dezbătut sarcinile de 
viitor.

★
O delegație a comitetelor vetera

nilor din războiul antifascist șl al 
foștilor luptători antifasciști, alcă

vremea
Timpul probabil pentru zilele Se J, 

10 și 11 iunie. în țară : Vreme schim
bătoare. Cerul va alterna Intre lnnorârl 
și Înseninări de scurtă durată. Vor 

mosferă de puternică însuflețire, 
partlclpanțil au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune :

..Mult «limaie și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. în aceste clipe 
solemne, cind sărbătorim un sfert 
de vene de la înființarea miliției, 
generalii, ofițerii, sulxifițcril. Între
gul personal al miliției iși exprimă 
dragostea fierbinte față de patrie și 
popor, atașamentul profund față de 
partid șl politica sa înțeleaptă, iși 
îndreaptă cu emoție și vio recunoș
tință gindurile și simțămintele că
tre dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, personalitate stră
lucită a epocii contemporane.

Integrate organic in eforturile 
constructive cu care eroicul nostru 
popor intimpină cele două mari e- 
vihimente istorice — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
jugul fascist și col de-al XI-lea 
Congres al partidului — cadrele 
miliției iși afirmă prin gind șl fap
tă hotârirea dc a realiza neabătut 
politica partidului de apărare cu 
fermitate a cuceririlor socialiste ale 
poporului.

Condusă și îndrumată de partid, 
educată zi de zi in spiritul vigilen
ței revoluționare și al fermității față 
de toți cei ce Încalcă legile țării și 
regulile dc conviețuire socială, a- 
vind sprijinul multilateral al oame
nilor muncii, miliția, in cei 25 de 
ani de activitate, a contribuit, ală
turi de celelalte organe ale statului, 
la apărarea avutului obștesc, . a 
drepturilor și libertăților Cetățenești, 
asigurarea ordinii și liniștii publice, 
întărirea legalității socialiste.

Avind in persoana dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. comandantul nostru su
prem, cea mai luminoasă pildă de 
devotament față de cauza revoluției 
și construcției socialiste, dc militant 
consecvent și clarvăzător pentru a- 
firmarea intereselor sacre ale po
porului român și ridicarea patriei 
noastre pe noi culmi de civilizație 
și progTes, noi, cadrele miliției, în 
frunte cu comuniștii, raportăm că 
vom milita neobosit pentru cultiva
rea respectului față de lege, adevăr 
și dreptate, promovarea principiilor 
eticii și echității socialiste, că vom 
face totul pentru a ne perfecționa 
stilul și metodele de muncă, in ve
derea îndeplinirii in mod ireproșa
bil a misiunilor încredințate.

Călăuziți de indicațiile de inesti
mabilă valoare teoretică și practică 
cuprinse in mesajul dumneavoastră, 
adresat cadrelor de miliție, vă asi
gurăm că vom pune in centrul aten
ției noastre grila și preocuparea 
pentru apărarea avuției naționale, a 
mărețelor realizări ale construcției 
socialiste, pentru apărarea liniștii 
cetățenilor, combătind cu fermitate 
orice manifestări antisociale, abu
zuri și ilegalități. Vom acționa per
manent pentru dezvoltarea legături
lor cu masele largi populare, pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
și misiunilor izvorite din documen
tele de partid și din legile tării. Ne 
vom preocupa permanent de ridica
rea nivelului pregătirii noastre po
li tico-ideologice de specialitate *.și 
militare, astfel îneît să putem sluji 
competent, cu credință si abnegație, 
patria, partidul, poporul. Vom în
tări permanent ordinea și disciplina 
pentru a fi In toate împrejurările 
model de comportare morală și ci
vică. de obiectivitate și principiali
tate. adevărați propagandiști ai po
liticii de echitate și dreptate socială 
a partidului și statului nostru.

Punindu-ne întreaga pricepere, 
pasiune și energie in slujba cauzei 
socialismului, vă raportăm, tovarășe 
comandant suprem, că vom executa 
in mod exemplar ordinele dumnea
voastră. vom sluji cu credință inte
resele poporului, cauza sacră a so
cialismului. acționind cu vigilentă și 
fermitate pentru apărarea cuceriri
lor revoluționare ale celor ce mun
cesc. a ordinii de drept socialisto 
statornicite in scumpa noastră pa
trie. Republica Socialistă România*'.

(Agerpres)

tuită din general-locotenent In re
zervă Gheorghe Zaharia și Gheorghe 
Velcescu — secretarii celor două co
mitete, Ion Mețiu și general-maior 
in rezervă Gheorghe Vornicescu, a 
făcut, la invitația Comitetului Cen
tral al luptătorilor împotriva fascis
mului și capitalismului din R. P. 
Bulgaria, o vizită pentru schimb de 
experiență. Delegația a participat la 
festivitățile Zilei eroilor bulgari, a 
purtat convorbiri cu conducerea 
Comitetului Central al luptătorilor 
împotriva fascismului șl capitalis
mului, in frunte cu Dimo Dicev — 
președinte al C.C. al L.I.F.C.

★
Cu prilejul zilei Forțelor de Apă

rare ale Finlandei, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la Bucu
rești, lt. col. Jouko Kalcvi Lintunen, 
a oferit vineri un cocteil in saloa
nele ambasadei.

Au participat general-colonel Ste- 
rian Țircă, adjunct al ministrului 
apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori. Au*fost de față șefi de 
misiuni diplomatice, atașați militari, 
aero și navali.

★
La Cluj s-a desfășurat, vineri, un 

simpozion de ergonomie industrială. 
Au fost prezentate studii de specia
litate elaborat de fiziologi în co
laborare cu specialiști ai unor uni
tăți economice din Cluj, Turda și 
Bistrița.

★
Combaterea biologică a noxelor din 

mediul înconjurător a constituit te
matica dezbaterii organizate vineri, 
sub egida comisiei de specialitate a 
Academiei Republicii Socialiste 
România. Au fost prezentate și exa
minate, cu această ocazie, rezultatele 
cercetărilor întreprinse de institutele 
de specialitate din țară asupra pro
blemelor care vizează epurarea ape
lor reziduale industriale, a celor me
najere, combaterea dăunătorilor în 
agricultură și pomicultură, precum și 
a altor aspecte actuale ce se Înscriu 
in tematica generală a .reuniunii,

★
Sub egida comisiei de specialitate 

a Academiei Republicii Socialiste 
România, vineri după-amiază a avut 
loc un simpozion cu tema ..Radio- 
bioloeia și protecția mediului — 
Sindromul de adaptare in Radiobio- 
logie".

(Agerpres)

cădea averse de ploaie, Însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice, mai a- 
les In nordul țârii și zona de munte. 
Vint moderat. Temperatura in creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse Int^e 
5 $1 15 grade, Iar maximele Intre 15 
șl 25 de grade, local mai ridicate. In 
București ! Vreme schimbătoare. Cerul 
va fl variabil, favorabil ploii de 
scur-.â durată. Vint potrivit. Tempera
tura in creștere ușoară.

Primul ministru a1 guvernului, to
varășul Manea Mănescu. a primita 
vineri la amiază, pe Hugh Desmond 
Hoyte. ministrul lucrărilor publice 
si telecomunicațiilor din Republica 
Guyana.

Cu aceri prilej oaspclcle a ru
gat pe primul ministru să trans
mită președintelui Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sentimentele de deosebi
tă stimă șl respect ale poporului Re
publicii Guyana, pentru politica con
secventă dc sprijinire a țărilor care 
au lichidat dominația colonială și se 
pronunță pentru o dezvoltare social- 
economică independentă, pentru ac
țiunile intreurin.se de România pe. 
olan oolitic in scopul promovării în
țelegerii și păcii intre popoare.

In cursul convorbirii au fost abor
date probleme referitoare la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, la posibi
litățile do cooperare economică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Guyana.

ÎMTiLNIRE PRIETENEASCĂ
LA AMBASADA SOVIETICĂ DIN BUCUREȘTI

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, V. I. Drozdenko, a orga
nizat, vineri seara, la sediul amba
sadei, o intilnire prietenească cu pri
lejul împlinirii a 40 de ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice dintre 
România și U.R.S.S.

Au luat parte tovarășii Cornel 
Burtică, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Asociației române pentru

PLECAREA DELEGAȚIEI
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala delegația Partidului Comunist 
Sanmarinez. care a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră la-in
vitația C.C. al P.C.R. Din delegație 
au făcut parte tovarășii Umberto 
Barulli, secretar general al P.C.S.M., 
și Vincenzo Pedini, membru al Se
cretariatului partidului, președintele

MINISTRUL SILVICULTURII ȘI INDUSTRIEI LEMNULUI 
PĂRĂSIT CAPITALADIN R. P. POLONA A

Vineri la amiază a părăsit Capi
tala ministrul silviculturii și in
dustriei lemnului din R.P. Polonă, 
Tadeușz Skwirzynski, care, la invi
tația Ministerului Economiei Fo
restiere și Materialelor de Con
strucții, a făcut o vizită in Româ
nia.

In timpul șederii în țara noastră, 
ministrul polonez a avut convorbiri 
la ministerul de resort privind dez
voltarea colaborării si cooperării in

întoarcerea din Elveția
a delegației C. C. al P. C. R

Delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, forma
tă din tovarășii Mihai Telescu, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R.. și Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., care a participat la 
cel de-al X-lea Congres al Partidu-

Guvernului Revoluționar Provizoriu
1

Cu prilejul Împlinirii a cinci ani 
de la crearea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de -Sud. vineri, la Casa de 
cultură a sindicatelor din municipiul 
Galati a avut loc un miting la care 
au participat peste 800 de muncitori, 
studențl și elevi, precum și tineri 
vietnamezi care invață în facultățile 
gâlătene. Au luat, de asemenea, 
parte reprezentanți ai Ambasadei 
Republicii Vietnamului de Sud și ai 
Ambasadei Republicii Democrate 
Vietnam la București.

In numele tineretului din această 
parte a tării. Emil Ciuntu, secretar 
al Comitetului iudețean Galati al 
U.T.C.. a transmis un călduros salut 
tineretului și poporului Vietnamului 
de sud. Mesajele adresate conducă
torilor de partid și de stat ai Repu
blicii Democrate Vietnam, ai Fron
tului Național de Eliberare și 
ai Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu din Vietnamul de Sud 
către secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a spus vorbitorul — au exprimat, in 
mod constant, solidaritatea interna- 
tionalistă a întregului popor român 

,cu cauza dreaptă a poporului viet
namez. sprijinul fată de poziția con
secventă a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu menită să ducă la Înfăp
tuirea integrală a acordurilor de la 
Paris, asigurindu-se astfel condițiile 
necesare pentru ca populația sud- 
vietnameză să-și soluționeze singu
ră problemele, fără amestec din a- 
fară. să se consacre dezvoltării sale 
economico-sociale independente. So
lidaritatea militantă cu cauza justă 
a eroicului popor vietnamez a' fost 
exprimată, de asemenea, in cuvin- 
tul lor. de tinărul Paul Chiriță 
muncitor la Șantierul naval. Gheor
ghe Andrișan. student la Institutul 
politehnic. Livia Doina Iancu. elevă 
la Liceul Alexandru Ioan Cuza.

Adresindu-se participantilor la mi
ting. Vu Le. însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Vietnamu
lui de Sud. a vorbit pe larg despre 
lupta hotărită a populației Vietna
mului de sud pentru stricta aplicare 
a Acordului de la Paris, pentru 
menținerea unei păci trainice, pen
tru construirea unui Vietnam de 
sud pașnic, independent si demo
cratic. angajat pe calea reunificării

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 7 IUNIE 1974.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

848 413 lei din care 57 533 lei report.
EXTRAGEREA I : 55 61 49 90 19 

43 84 76 8.
EXTRAGEREA a II-a: 78 66 37 

15 88 81 60 59 45.

1-a primire. desfășurată intr-o 
ambiantă de cordialitate, au partici
pat Matei Ghigiu. ministrul con
strucțiilor industriale, si Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri.

★
în aceeași zi. Ion Pățan, viceprim- 

minisțru ni guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, s-n înlilnit 
cu Hugh Desmond Hoyte, ministrul 
lucrărilor publice șl telecomunicații
lor din Republica Guyana. In timpul 
discuțiilor purtate cu această ocazie 
nu fost nbordnte aspecte ale dezvol
tării relațiilor comerciale și de coo
perare dintre cele două țări.

★
In cursul zilei dc vineri, tovarășul 

Manca Mănescu, primul ministru al 
guvernului, a primit pe ambasadorul 
R.D. Vietnam in Republica Socialistă 
România, Nguyen Dang Hanh, In le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
țara noastră.

(Agerpres) 

legăturile de prietenie cu U.R.S.S. 
(A.R.L.U.S.), Tamara Dobrin, vice
președinte al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Traian 
Dudaș și Angelo Miculescu. miniștri, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Afacerilor Externe, ai altor mi
nistere, instituții centrale și organi
zații obștești, oameni de știință, artă 
șl cultură, generali și ofițeri su
periori, ziariști.

(Agerpres)

P. C. SANMARINEZ
Grupului comunist din Marele Con
siliu General al Republicii San Ma
rino.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, de activiști de 
partid.

domeniul economiei forestiere și a 
vizitat unități silvice și de industria
lizare a lemnului.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
se aflau Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, și alte persoane ofi
ciale.

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

(Agerpres)

lui Elvețian al Muncii, s-a înapoiat 
în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni se aflau 
tovarășii Iosif Uglar, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

(Agerpres)

patriei. Vorbitorul a adresat pro
funde mulțumiri partidului, guver
nului si poporului român, președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru spri
jinul și ajutorul prețios acordate 
populației. Frontului Național de 
Eliberare și Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu.

(Agerpres)

„LE NOUVEL OBSERVATEUR

Un nou tip de „pilă solară", avind un randament de două ori mai 
' mare decit al pilelor experimentate pină acum și un preț de cost 

de două sute de ori mai redus, se află in curs de experimentare la 
centrul britanic de cercetări „Plessey Allen" de lingă Towcester. Im
portanța acestei descoperiri și perspectivele pe care ea le deschide 
pentru dezvoltarea industriei energetice, îndeosebi in țările „lumii a 
treia", sint relevate intr-un articol publicat in revista franceză,„Le 
Nouvel Observateur", din care ’"* ’*redăm următoarele :

Noua „pilă solară" va asigura re
ducerea prețului unui kilowat de 
energie electrică de 200 de ori, fă- 
clnd astfel competitivă electricitatea 
de origine solară. Mai mult, in toate 
regiunile puternic însorite de pe 
glob — Africa, Asia de Sud, Ame
rica Latină, Australia — dar sărace 
In combustibili și lipsite de rețele 
de distribuție a curentului electric, 
„pila solară** concepută la „Plessey 
Allen Centre" va oferi mari avantaje 
economice și sociale.

Aceste noi „pile solare" derivă din 
cele realizate în cadrul laboratorului 
I.B.M. — Yorktewn Heights, din 
S.U.A. : In locul semiconductorilor 
obișnuiți (confecționați in.special din 
siliciu) ele utilizează celule fotoelec- 
trice pe bază de arseniuri de galiu și 
aluminiu. Cercetătorii britanici au 
avut ideea de a expune aceste ce
lule, care pot rezista la temperaturi 
foarte ridicate, nu la o lumină nor
mală, foarte difuză, a soarelui, ci la 
intensități luminoase de 2 000 de ori 
mai puternice.

Concentrind razele solare grație 
unui sistem de oglinzi, ei sperau să 
reducă cit mal mult suprafața celu
lelor necesare producerii aceleiași 
cantități de electricitate. Speranțele 
lor au fost cu mult depășite : intra
rea in funcțiune a oglinzilor, relativ 
ieftine, a permis reducerea mai mult 
decit proporțională a suprafeței ce
lulelor. Pe măsura creșterii intensi
tății luminoase, randamentul celule-- 
lor se îmbunătățește. La o lntensi-

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere și am apreciat amabila dumneavoastră tele
gramă de felicitare transmisă cu prilejul sărbătoririi celei de-a 5-a ani
versări n Revoluției din Mai. Constatam cu satisfacție că relațiile priete
nești șl de cooperare existente Intre țările noastre vor continua să s« 
dezvolte tot mal mult, în interesul celor două popoare și al păcii în lume.

VA rog să primiți. Excelentă, salutările melc personale șl sincera 
urări de multă sănătate, Iar poporului prieten al Republicii Socialisto 
România prosperitate și progres.

GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele

Republicii Democratice Sudan

Vizita secretarului general
al Ligii Arabe,

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a făcut vineri dimi
neața o vizită la sediul Ligii Române 
de Prietenie cu Popoarele din Asia 
și Africa.

Oaspetele a avut o "convorbire cu 
Stanciu Stolan, secretarul general al 
Ligii Române de Prietenie cu Popoa
rele din Asia și Africa, Andrei Vela, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., Ștefan 
Ghlvirigă, secretar al Asociației de 
prietenie româno-egiptene. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de ve
deri cu privire la activitatea orga
nizațiilor respective și contribuția lor 
la dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre poporul român ai popoarele 
arabe.

Ministrul relațiilor externe al Republicii Ecuador 
va efectua o vizită oficială in țara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, minis
trul relațiilor externe al Republicii

Constituirea Asociației 
de prietenie România - Franța

Sub auspiciile Frontului Unității 
Socialiste și Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea. vineri dună-amiază a avut loc, 
in Capitală, adunarea de constituire 
a Asociației de prietenie româno- 
franceze.

La festivitate au participat Tama
ra Dobrin, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, Ion Dodu-Bălan, vice
președinte al Qonsiliulul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații 
de masă și obștești, personalități ale 
vieții noastre științifice și cultural- 
artistice, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Au fost prezenți Pierre Paraf, pre
ședintele Asociației de prietenie 
Franța-România, și Louis Vautier. se
cretar general al asociației, precum 
și Francis Levasseur, ambasadorul 
Franței Ia București, și membri ai 
ambasadei.

în cuvîntul de deschidere. Andrei 
Vela, vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a evocat pe larg tradi
ționalele relații de prietenie stator
nicite in decursul veacurilor intre 
România și Franța, intre popoarele 
celor două țări. Subliniind că în zi
lele noastre raporturile româno- 
franceze au noi dimensiuni, vorbito
rul a relevat contribuția deosebită 
a contactelor și schimburilor de o- 
pinli la cel mai înalt nivel pen
tru extinderea și adincirea rela
țiilor de colaborare și cooperare din
tre cele două țări In interesul reci
proc. al instaurării unui climat de 
securitate și pace in Europa, in în
treaga lume.

în cadrul adunării a fost constituit 
apoi comitetul țle conducere al Aso
ciației de prietenie româno-franceze, 
al cărei președinte este acad.- Miron 

tate de 10 000 de ori mai puternică 
decit cea normală, 25 la sută din ra
diația solară este transformată in 
electricitate (față de abia 10 Ia sută 
In celulele utilizate pină acum).

Datorită noului procedeu, fiecare 
centimetru pătrat de celulă poate 
produce 40 wați energie electrică ; 
un decimetru pătrat de celule produ
ce 4 000 wați, cu care se poate ac
ționa o pompă destul de mare. Un 
metru pătrat va furniza 400 kW e- 
nergie electrică, suficientă pentru a 
acoperi nevoile unui sat african, în 
condițiile in care soarele luminează 
10 ore pe zi tot timpul anului.

Totodată, un nou „model de dez
voltare" autonomă se află virtual la 
indemlna unei părți considerabile a 
„lumii a treia". Irigarea prin pom
pare sau prin desalinizarea apei de 
mare, electrificarea satelor, înde
osebi a așezărilor izolate, nu vor 
mai depinde de construirea unor 
mari centrale electrice, care folo
sesc combustibili importați, tehno
logii complexe, tehnicieni străini sau 
formați in străinătate cu mare chel
tuială. Devine inutilă și crearea a 
sute și mii de kilometri de rețele 
de distribuție a curentului electric. 
Chiar și la mecanizarea agriculturii 
se pot folosi trolii cu tracțiune elec
trică. in locul tractoarelor devoratoa
re de combustibili.

Devine posibilă, de asemenea, dez
voltarea unor mici întreprinderi in
dustriale la sate. Sistemul de dezvol
tare adoptat de Guineea-Bissau de-

Mahmud Riad
Cu prilejul vizitei oficiale în țar* 

noastră a secretarului general al 
Ligii Arabe. Mahmud Riad, și a so
ției sale, șefii misiunilor diplomatica 
ale țărilor arabe acreditați la Bucu
rești au oferit vineri scara o recep
ție.

Au luat parte Gheorghe Rădulescu, 
viceprinvministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afaceri
lor externe, reprezentanți ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

(Agerpres)

Ecuador, Jose Antonio Lucio Pare
des, va efectua o vizită oficială in 
țara noastră, în perioada 14—16 iu
nie 1974.

Nicolescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România. Vice
președinți sint acad. Ana Aslan, di
rectorul Institutului de geriatrie, 
Radu Beligan, artist al poporului, 
directorul 'Teatrului Național, depu
tat in M.A.N.. acad. Șerban Ciocu- 
lescu. directorul Bibliotecii Acade
miei Republicii Socialiste România, 
acad. Traian Ionașcu, președintele 
Comisiei juridice a M.A.N., vicepre
ședinte al Grupului parlamentar de 
prietenie România—Franța. Dumitru 
Mihai, directorul general al grupului 
de autoturisme Pitești, deputat in 
M.A.N.

Mulțumind pentru cinstea ce l-a 
fost încredințată, acad. Miron Nico
lescu și-a exprimat convingerea că 
asociația va contribui prin activita
tea sa la dezvoltarea relațiilor prie
tenești dintre România șl Franța, la 
adincirea colaborării și cooperării 
multilaterale dintre cele două po
poare.

Luind cuvîntul, ambasadorul Fran
cis Levasseur a evidențiat vechimea 
și multitudinea legăturilor de prie
tenie existente între tara sa și Româ
nia. exprimindu-și în acest context 
satisfacția pentru constituirea asocia
ției. pentru rolul ce-i revine in di
recția unei și mai marF apropieri |i 
cunoașteri reciproce.

Participants Ia adunare au fost 
apoi salutați de președintele Asocia
ției de prietenie Franța — România, 
Pierre Paraf. care și-a exprimat sa
tisfacția deplină pentru faptul că la 
capitolul secularei prietenii franco- 
române se adaugă azi o nouă filă — 
constituirea asociației de la Bucu
rești. al cărei nobil țel este de a con
tribui la promovarea schimbului de 
valori spirituale intre popoarele ce
lor două -țări, la dezvoltarea relați
ilor de colaborare șl cooperare.

(Agerpreș)

vine posibil din punct de vedere 
tehnic in cea mai mare parte a țări
lor ..lumii a treia". El constă intr-o 
abundență de mici industrii care pro
duc pentru nevoile comunităților lo- 

. cale, sub controlul acestora, in con
dițiile reducerii la minimum a de
pendentei față de marile complexe 
ale industriei grele și a subordonării 
in fata unei administrații centrale.

De ce să facem centrale solare de 
mare anvergură, să construim mii 
de metri pătrați de celule, sute de 
mii de metri pătrati de oglinzi ? De 
ce vrem cu orice preț să concentrăm 
și mai intii să centralizăm pentru ca 
apoi să redistribuim printr-o rețea 
costisitoare energia solară care pre
zintă avantajul specific de a fi deja 
distribuită pe imense teritorii in mod 
uniform și in cantități practic neli
mitate ?

Răspunsul este în mod fundamen
tal de ordin politic : doar monooo- 
lizind resursele de bază, o mare fir
mă capitalistă poate asigura domi
nația sa asupra intregii populații, o 
poate constringe să lucreze pentru 
ea. să-i cumpere produsele, institu- 
ționalizindu-se astfel raporturi da 
dependentă. Folosirea razelor solara 
nu prezintă interes pentru marca 
industrie capitalistă decit in măsura 
in care aceasta poate monopoliza o 
energie gratuită, pentru a o redistri
bui cu profit, după ce a realizat 
concentrarea ei. Astfel. ..Honeywell" 
studiază proiectul unei centrale so
lare care va dispune de o suprafață 
de oglinzi insumind 180 kmn și va 
produce 10 megawați. Capitalismul 
oferă popoarelor din „lumea a treia* 
doar posibilitatea de a recurge la 
aceste megacentrale care le pun sub 
dependență economică și politică. 
Dimpotrivă, noua celulă solară le 
deschide pentru prima dată calea 
spre tehnica nouă, spre un mod au
tonom de industrializare.

intreurin.se
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A ÎNCEPUT DEZANGAJAREA
După convorbirile preliminare de la Lusaka Vizita delegației parlamentare

MILITARĂ PE ÎNĂLȚIMILE GOLAN
SAMORA MACHEL. „/I/R putut Ctea

un climat de încredere mutuală"

române în Japonia

» israel lene — au a.wnțat. 1» Da
masc. nun ă tori de euvint ai O.N.U. 
cruți de ag ntia United Press Inter
national. Pe dc altă parte, agenția 
Associated Press anunță, din Tel 
Avlv. că armata Isracliană a Început, 
In aco*viși zi, să retragă o parte din 
tancurile fi echipamentul greu din 
dotarea unităților saJe de pe Inălți-

Vineri a avut k»c, în regiunea Tall 
El Chams. de pe Platoul Golan, res-

t’tuirea corpurilor soldaților ucifl !n 
<• ursul luptelor dintre forțele slrirno 
? - .ir. acțiune dc asemenea
p:cxAzută in acordul de dezangajare.

it
ABU DHABI. — Abdel Halim 

Khnddam. vicepremier și ministru 
rI aiacerilor externe nl Siriei, r in- 
mlnnt. vineri, președintelui Emira
telor Arabe Unite, șcic Zaid Bin 
Sultan Al-Nahyan, din partea pre
ședintelui Hafez Al Assad, un mesaj 
în legătură cu situația actuală din 
lumea arabă in lumina recentului 
«cord de dezangajare ■ forțelor pe 
Platoul Golan.

LUSAKA 7 (Agernrcs). — Samo
ra Machel. președintele Frontului de 
Eliberare din Mozambic (FRELIMO), 
si-a Încheiat vizita la Lusaka unde, 
timn de două zile, a avut convor
biri preliminare cu ministrul portu
ghez de externe. Mario Soares, plc- 
cind. vineri, spre Dar Es Salaam. în 
cadrul unei conferințe de presă, el 
s-a declarat satisfăcut de convorbi
rile oe care le-a avut cu ministrul

portughez. „Considerăm că am pu
tut crea un climat dc încredere mu- 

’ tualfi.
Soarea 
clară a 
continuat
El a subliniat că „delegația portu
gheză duce cu ea toate clementele 
care ne vor permite să facem mal 
productivă apropiata întîlnire'*.

Avem încredere in Marlo 
că va prezenta o Imagine 
organizației noastre" — a 

președintele FRELIMO.

TOKIO 7 (Corespondență de la 
P. Dlnconu). — Delegația parlamen
tară română, condusă de tovarășul 
Miron Constantinescu, președintele 
Marii Adunări Naționale, s-a intîl- 
nlt cu Shigesaburo Maeo, spcnkerul 
Camerei Reprezentanților a Dietei 
Japoniei. Kenzo Kono, președintele 
Camerei Consilierilor, personalități 
nlo vieții politice și culturale nipone, 
In cadrul recepției oferite de amba
sadorul României la Tokio. De ase
menea, delegația r avut o întreve
dere cu guvernatorul prefecturii 
Kyoto, Torazo Ninagawa.

Totodată, oaspeții au vizitat în •- 
ceste zile principala uzină pentru 
fire șl fibre șlntetlce de la Otsu a 
concernului „Toray Industries Inc". 
Șantierele navale din Yokohama ale 
companiei „Ihlkawajima-Hnrlma 
Heavy Industries*4 („I.H.I.") șl fabri
ca pentru echipamente de telecomu
nicații a firmei „Nippon Electric 
Company4* („N.E.C."). A (Ost vizita
tă, de asemenea, localitatea Nara, 
unul din leagănele civilizației ni
pone.

MOGADISCIO

Membri ol unltâjilor de observatori ol O.N.U. în zona tampon dintre 
forțele siriene șl cele israeliene

MOGADISCIO 7 (Agerpres). — 
Consiliul Ministerial al Organizației 
Unității Africane (O.U.A), reunit in 
sesiune la Mogadiscio — capitala 
Somaliei — a aprobat ordinea de zi 
a lucrărilor pe care sint Înscrise 43 

'do probleme ce vor constitui, pină 
la 11 iunie, obiectul dezbaterilor. 
Miniștrii de externe al țărilor mem
bre ale organizației vor aborda, cu 
prioritate. in comisii și comitete 
special constituite, probleme de or
din politic, economic, colaborarea in- 
terafricană. situația din coloniile 
portugheze din Africa in noua etapă.

Participanții la lucrări au ales ln 
funcția de președinte al Comitetului 
Politic al sesiunii pe Victor Saude 
Mana, comisar de stat al afacerilor 
externe al Republicii Guineea-Bissau. 
Ședințele plenare ale consiliului mi
nisterial se vor desfășura sub pre
ședinția lui Omar Arteh Ghalib, 
ministrul șomalez al afacerilor ex
terne.

Secretarul general al O.U.A.. Nzo 
Ekangaki, i-a informat pe șefii de
legațiilor participante la sesiune că 
a primit din partea ministrului por
tughez de externe. Mario Soares, o 
scrisoare in care solicită organizarea 
unei lntilniri pentru a examina pro
bleme interesind cele două părți.

MOSCOVA 7 — Corespondentul 
Agerpres, N. Crețu, transmite : Cu 
prilejul aniversării a 40 de ani de 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și U.R.S.S., ambasa
dorul țării noastre in Uniunea So
vietică, Gheorghe Badrus, a organi
zat, la 7 iunie, o intilnlre priete
nească ln saloanele ambasadei.

Au participat N. N. Rodionov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., adjunct 
al ministrului afacerilor externe al

U.R.S.S., activiști al Secție! de relații 
externe r C.C. al P.C.U.S., repre
zentanți al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., cadre de conducere nle 
unor ministere, membri ni Condu
cerii centrale a Asociației de priete
nie șovieto-română (A.P.S.R.), oa
meni de cultură și artă, generali șl 
ofițeri sovietici, ziariști. Intilnirea 
a-a desfășurat Intr-o atmosferă cal
dă, prietenească.

„S-au întărit prestigiul și poziția■ LONDRA

internațională ale G.R.P." Convorbiri

K. V/ALDHEIM : Premise favorabile pentru reluarea 
Conferinței de pace de la Geneva Arestări în Bolivia

La o conferință de presă organi
zată la Cairo, secretarul general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, a declarat 
că in țările din Orientul Apropiat 
vizitate pină in prezent a găsit o 
atmosferă mai destinsă și mult dife
rită de cea existentă in urmă cu 
aproximativ un an, cu prilejul pre
cedentului sau turneu in regiune — 
transmit agențiile M.E.N., Reuter și 
France Presse. „Acordurile de de
zangajare — a spus el — sînt pozi
tiv apreciate și toate personalitățile 
cu care am discutat au exprimat 
speranța că se va ajunge la o solu
ție globală a problemei Orientului 
Apropiat*4.

Menționînd că turneul său Ln re
giune se desfășoară la puțin timp 
după realizarea acordului siriano-is-

raelian de dezangajare și subliniind 
semnificația lui deosebită, Waldheim 
a arătat că aceasta conturează un 
rol important al Națiunilor Unite 
pentru viitoarea etapă. „Am discu
tat acest rol in timpul convorbirilor 
mele cu liderii sirieni și israelieni și 
voi discuta aceleași probleme cu con
ducătorii egipteni". Totodată, el a 
declarat că acordul de dezangajare 
siriano-israelian deschide calea spre 
reluarea Conferinței de pace de la 
Geneva. Secretarul general al O.N.U. 
a subliniat necesitatea depunerii 
unor eforturi constante pentru solu
ționarea problemei palestinene, a- 
preciind că aceasta reprezintă un 
factor esențial pentru orice regle
mentare în Orientul Apropiat.

LA PAZ 7 (Agerpres). — Sub acu
zația participării la recenta tenta
tivă de revoltă din Bolivia, 36 de 
cadre universitare au fost arestate 
ln orașul Sucre. Pe de altă parte, au 
fost destituiți 24 de ofițeri aparți- 
nind celor două regimente care au 
inițiat acțiunea. Nu au fost anun
țate încă - 
împotriva 
pileați.

măsurile ce vor fi luate 
celorlalți 19 ofițeri im-

VIETNAMUL DE SUD 7 (Ager
pres). — Populația sud-vietnameză 
are drept sarcini imediate consoli
darea unității sale și lupta în dome
niile politic, militar și diplomatic 
pentru aplicarea strictă a Acordului 
de la Paris asupra Vietnamului — a 
subliniat Huynh Tan Phat, președin
tele .Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, într-un raport cu ocazia ce
lei de-a cincea aniversări a consti
tuirii G.R.P.

Președintele G.R.P. a făcut un 
bilanț al activității guvernului ln 
cursul celor 5 ani, insistind, in spe
cial. asupra situației aplicării Acor
dului de la Paris. El a relevat că în 
timpul celor 16 luni care au trecut 
de la semnarea acordului, for
țele armate populare de elibe
rare și populația sud-vietnameză 
au luptat cu hotărire Împotriva ma
nevrelor administrației saigoneze de

aplicăril prevederilortorpilare 
acordului.

Vorbitorul a arătat că zona elibe
rată a fost nu numai menținută, dar 
și consolidată și dezvoltată sub toa
ta aspectele. Astfel, producția șl di
ferite sectoare ale serviciilor ln fo
losul. populației, cum sint comunica
țiile, transporturile, comerțul, sănă
tatea publică, educația și cultura, au 
Înregistrat progrese însemnate. Via
ța materială șl spirituală a locuito
rilor din zonele eliberate s-a stabili
zat și s-a ameliorat progresiv, deși 
numeroase sechele ale războiului ur
mează să fie înlăturate. De aseme
nea, au fost obținute succese impor
tante pe plan diplomatic, s-au întă
rit prestigiul și poziția internațio
nală ale G.R.P., care a obținut un 
sprijin multilateral din partea po
poarelor lumii, în noua etapă a 
luptei sale.

româno-britanice
LONDRA 7 (De la corespondentul 

nostru N. Plopeanu). — Cu prilejul 
vizitei pe care o Întreprinde la in
vitația Foreign Office-ului. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, a fost primit de mi
nistrul de externe britanic. James 
Callaghan, de ministrul comerțului, 
Peter Shore, șl s-a intilnit cu F. J. 
Llewellyn, director general al Con
siliului britanic. Au fost discutate 
cu acest Drilej probleme ale dezvol
tării pe multiple planuri a colabo
rării si cooperării româno-britanice. 
La întilniri a fost prezent ambasa
dorul României La Londra. Pretor 
Popa.

COLOCVIU
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agențiile de presa
n a b q b o n 
transmit:

SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A 0. N .U. 
PENTRU ASIA OCCIDENTALĂ

România — invitată sâ participe cu statut consultativ
La Beirut îșl desfășoară lucrările 

sesiunea Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Asia occidentală, a 
cărei activitate a început la 1 ia
nuarie a.c. Creat in baza mandatu
lui Consiliului Economic și Social 
al Organizației Națiunilor Unite 
(E.C.O.S.O.C.), noul organism re
gional de cooperare internațională 
(din care fac parte 12 țări : Arabia 
Saudită. Bahrein, Iordania. Irak, 
Liban. Oman. Qatar. Kuweit, Si
ria. Uniunea Emiratelor Arabe. Re
publica Arabă Yemen și Republica 
Populară Democrată Yemen) a ți
nut luna trecută la Damasc o pri
mă reuniune, consacrată pregătiri
lor ln vederea apropiatei Confe
rințe mondiale a populației. Sesiu
nea de la Beirut, cu caracter con
stitutiv, are ca puncte ale ordinii 
de zi alegerea organelor de condu
cere ale comisiei și dezbaterea 
programului de lucru pa perioada

1974-75. Participant!! la dezbateri 
au evidențiat pe larg contribuția 
care este chemată s-o aducă co
misia la proiectele de dezvoltare 
economică și socială a țărilor din 
zonă și la întărirea colaborării in
ternaționale.

Comisia a hotărit 6ă Invite fâ 
participe cu un statut consultativ 
la sesiunile acestui organism re
gional și alte țări membre ale 
O.N.U. care nu fac parte din res
pectiva zonă geografică. In ședin
ța de vineri s-a aprobat, in una
nimitate, ca printre aceste țări să 
se numere Republica Socialistă 
România, care — așa după cum au 
relevat participanții la sesiune — 
prin poziția ei in cadrul E.C.O.S.O.C. 
a contribuit efectiv Ia constituirea 
acestei comisii.

Crăciun IONESCU
Beirut 1

Delegația de activiști al 
P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Galați al P.C.R., care 
efectuează o vizită în schimb de ex
periență in R.P.D. Coreeană, a fost 
primită de Kim Dong Gyu, membru 
al Comitetului Politic, al Secretaria
tului C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea. A avut loc o convorbire 
prietenească.

La Budapesta • ,vul '°c 0 
întîlnire a reprezentanților organiza
țiilor de Cruce Roșie din unele țări 
socialiste. La întîlnire a participat și 
o delegație din țara noastră, condusă 
de Andrei Dorobanțu, membru al 
Biroului Executiv al Societății de 
Cruce Roșie din România. S-a făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
elaborarea unui studiu privind reeva
luarea rolului Crucii Roșii.

Grevă în Italia. La chem!1' 
rea Federației C.G.I.L.—C.I.S.L.— 
U.I.L., muncitorii din transporturi au 
participat, vineri, în Italia, la o 
grevă generală de patru ore, in semn 
de protest față de poziția negativă 
adoptată de guvern in legătură cu 
revendicările prezentate de sindicate.

Primiri Ia Buenos Aires, 
împreună cu alte delegații partici
pante la Congresul Federației Tine
retului Comunist din Argentina, de
legația U.T.C. din România a fost 
primită de președintele Argentinei, 
general-locotenent Juan Domingo 
Peron. De asemenea, delegația U.T.C. 
a participat la o întrevedere cu con
ducători ai organizației „Intilnirea 
națională a argentinenilor" (E.N.A.), 
cu președintele Partidului Intransi
gent. dr. Oscar Alende, și cu con
ducători ai organizației de tineret a 
acestui partid.

Protest nord-coreean.
cadrul unei noi reuniuni a Comisiei 
militare de armistițiu din Coreea, 
convocată la propunerea părții nord- 
coreene. generalul-maior Kim Poong 
Sup, reprezentant al R.P.D. Coreene, 
a protestat împotriva transferării din 
Tailanda in Coreea de sud a unei 
escadre de bombardiere americane, 
ceea ce constituie o violare a acor
dului de armistițiu.

Populația Iranului “*•■ 
potrivit datelor oficiale, de 32 027 411 
persoane, din care 16 335 217 bărbați 
și 15 692 194 femei.

Manifestări consacrate aniversă
rii a 30 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația 

fascistă

ITALIA — La „Accademia dl 
Romania" din Roma a avut toc 
vernisajul expoziției de arta 
grafică românească. Pe de altă 
parte, un grup de actori ai Tea
trului Giulești, aflat in turneu ln 
Italia, a prezentat la „Accademia 
di Romania" drama „Năpasta" 
de Ion Luca Caragiale.

R.F. GERMANIA — La Miln- 
chen — important centru cultu
ral și economic — s-a deschis o 
expoziție de arhitectură româ
nească in incinta Școlii superi
oare de arhitectură.

SUEDIA — In localitatea 
Bjorbo, din pitoreasca regiune 
Dalarna, s-a deschis o expoziție 
românească de artizanat ți 
picturi realizate de elevi, orga
nizată de ambasada română ți 
biroul de turism.

INTERNATIONAL 

LA BAGDAD

BAGDAD 7 (Agerpres). — Sub aus
piciile Frontului Național și Patriotic 
din Irak și revistei „Probleme ale 
păcii si socialismului4', la Bagdad s-a 
deschis colocviul internațional „A- 
lianța sistemului socialist cu mișcă
rile de eliberare naționale". La lu
crări participă reprezentanți ai unor 
partide comuniste șl muncitorești din 
țări socialiste și din alte țări, ai 
partidelor democratice, forțelor pro
gresiste și mișcărilor de eliberare na
țională din țările care pășesc pe ca
lea dezvoltării independente. Din 
partea Partidului Comunist Român, 
la lucrări participă Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

DEMISII IN LANȚ 
DIN GUVERNUL 

LONNOLIST
PNOM PENH 7 (Asemres). — La 

7 Iunie au demisionat din guvernul 
lonnolist miniștrii afacerilor interne, 
comerțului si aprovizionării, sănătă
ții. finanțelor și planificării econo
mice. Demisia celor patru miniștri 
a făcut ca numărul titularilor demi
sionați din cabinetul de la Pnom 
Penh să ajungă la opt.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LUXEMBURG

Dosarul Anglia-Piața comună

rămîna deschis

PARIS

Programul noului guvern 

în dezbaterea parlamentului

Intr-adevâr, sînt aș
teptate cu interes atit 
de către cercurile po
litice. cit și de către 
opinia publică primele 
măsuri concrete în 
domeniile economic și

financiar. Un consi
liu de miniștri ex
traordinar va avea 
loc luni, urmind ca 
miercuri noul cabinet 
6ă adopte prima serie 
de măsuri prin care

îșl propune să deter
mine restabilirea echi
librului economic și 
financiar.

Paul 
DIACONESCU

La Luxemburg, săp- 
tămina aceasta au 
avut loc patru reuniuni 
ministeriale ale Pieței 
comune. S-au întrunit, 
ln funcție de proble
mele specifice ale re
sortului respectiv, dar 
Încadrate toate in 
ecelași context al 
căutării unor soluții 
la probleme deosebit 
de controversate, mi
niștrii afacerilor ex
terne, cei ai agricultu
rii. ai finanțelor, ai 
educației.

Pe eșichierul proble
matic foarte divers al 
celor patru reuniuni, 
piesa „forte" a consti
tuit-o așa-numitul do
sar britanic, respectiv 
dorința guvernului 
laburist de a proceda 
la „o renegociere fun
damentală" a condiți
ilor de aderare a An
gliei la Piața comună, 
ceea ce a determinat, 
la începutul lunii mai, 
ziarul „Daily Mail4* să 
vorbească de „o lo
vitură dată Pieței co
mune, Intr-un moment 
în care aceasta se gă
sește la pămint". Din 
acest punct, de vedere 
se aștepta Inițial ca 
actuala sesiune a 
Consiliului miniștrilor 
afacerilor externe să 
aducă elemente explo
zive. Cursul eveni
mentelor politice din 
unele țări membre ale 
C.E.E., Intre care, cu

6 pondere deosebită, 
se înscriu schimbările 
de guvern survenite in 
Germania federală și 
Franța, ca și concer
tarea atitudinii aces
tor două țări in ce 
privește Piața comună, 
a avut insă, se pare, 
un efect moderator 
asupra britanicilor.

Intr-adevăr, fără a 
se îndepărta de spiri
tul argumentației ge
nerale in favoarea 
schimbării statutului 
țârii sale ca membru 
al C.E.E., șeful Foreign 
Office-ului a vorbit pe 
un ton moderat. „De 
astă dată, James Cal
laghan a fost mult mai 
diplomat, nota agen
ția France Presse, El 
și-a dat seama de 
efectul dezastruos al 
amenințării guvernului 
laburist de a nu res
pecta semnăturile pre
decesorului său". Re
prezentantul britanic a 
pomenit de aspectele 
bugetare, a invocat 
criteriul echității in 
ceea ce privește par
tea de contribuție a 
fiecăruia din statele 
membre la constituirea 
fondului bugetar co
mun (Anglia conside- 
rindu-se ca parie ne
dreptățită de regle
mentările actualmente 
în vigoare), a prezen
tat revendicările bri
tanice in problemele 
agricole, a evocat de

osebirile de atitudine 
in privința politicii re
gionale și industriale 
etc. — dar referiri ex
prese la o eventuală 
retragere nu s-au 
făcut

Cu toate că atit mi
nistrul de externe al 
Franței. Jean Sauvag- 
nargues, cit și colegul 
său vest-german, Hans 
Dietrich Genscher, au 
stăruit, in intervențiile 
lor, asupra a ceea ce 
au descris ca fiind 
„serioasele contradic
ții din discursul lui 
Callaghan", in Ideea, 
probabil, de a nu 
agrava lucrurile, reu
niunea s-a încheiat 
prin „rugămintea" 
adresată Comisiei 
C.E.E. ca „în lumina 
dezbaterilor să Întoc
mească un inventar al 
situației economice și 
financiare a comunită
ții în perioada de după 
lărgirea Pieței co
mune44.

Norii de furtună nu 
ș-au risipit Insă. Zia
rul „LE MONDE" con
stata în acest sens : 
„Chiar dacă tonul fo
losit de James Callag
han a fost mult mal 
conciliant. Piața co
mună rămine mal de
parte sub amenințarea 
unei retrageri a Marii 
Britanii*4.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

După cum s-a anun
țat, miercuri după- 
amiază, primul mi
nistru. Jacques Chirac, 
a prezentat in fața 
Adunării Naționale 
Declarația de politică 
generală a noului gu
vern francez. In urma 
dezbaterilor care s-au 
Încheiat joi seara, de
clarația a fost supusă 
votului, fiind aprobată 
cu 297 voturi, contra 
181 și 2 abțineri.

Analizind acest dis- 
curs-program, obser
vatorii politici au re
marcat, in primul rînd, 
dorința de continuita
te in domeniul politi
cii externe. Evocind 
liniilQ, trasate de ge
neralul de Gaulle și 
de președintele Pom
pidou, primul mi
nistru a insistat asu
pra independenței na
ționale, ca „obiectiv 
intangibil" al politi
cii franceze. „Inde
pendența — a spus el 
— consistă In capaci
tatea de a lua noi 
înșine, in mod liber, 
deciziile de care de
pinde destinul nostru, 
in funcție de intere
sele noastre șl de va
lorile pe care Ie re
cunoaștem. Dar acest 
drept nu este privi
legiul nostru. Noi il 
recunoaștem fiecărui 
popor și dorim ca fie
care popor să aibă po
sibilitatea de a-I e- 
xercita în mod real".

în acest spirit, pri
mul ministru a sub
liniat că Franța va 
continua cu perseve
rență să-șl aducă „con
tribuția la consolida
rea păcii și la dez
voltarea solidarității 
Intre națiuni, bizuin- 
du-se pe politica do 
destindere". De ase
menea, declarația gu
vernului confirmă do
rința Franței de „a 
menține și dezvolta 
schimburile și relații
le cu toate țările lu
mii, pe planul stric
tei egalități și al res
pectului reciproc".

Evocind apoi pro
blemele și dificultățile 
de ordin monetar, fi
nanciar și comercial 
care stau în fața Pie
ței comune. Jacques 
Chirac a confirmat de
cizia guvernului fran
cez de a continua e- 
forturile pentru con
solidarea C.E.E.

In legătură cu situa
ția economică și socială 
din Franța, noul gu
vern a prezentat o se
rie de propuneri și in
tenții. Amintind că în 
ultimele 12 luni prețu
rile au crescut cu 13' 
la sută, primul mi
nistru a subliniat im
portanța unor măsuri 
eficiente Împotriva 
procesului inflaționist. 
In acest sens, a anun
țat că la 12 iunie gu
vernul va adopta un 
program global vizlnd

restabilirea echilibru
lui economic și finan
ciar, iar la 19 iunie va 
prezenta prima parte 
a unui proiect de re
formă socială.

Conform uzanțelor, 
fiecare grup parlamen
tar a avut dreptul la 
o expunere de 30 de 
minute, după care șe
ful guvernului a răs
puns observațiilor fă
cute. cerind apoi votul 
de încredere In noua 
echipă ministerială.

Dezbaterile, ca și 
rezultatul votului ou 
relevat noul echilibru 
care s-a creat in sinul 
parlamentului ln urma 
recentelor alegeri pre
zidențiale, in sensul 
unei majorități lărgite 
spre centru. Comen- 
tind rezultatul votului, 
„LE FIGARO" scrie : 
„Noul guvern se poate 
așeza la lucru. Era șl 
timpul, după două 
luni de paralizie a 
statului și in vreme 
ce se acumulau o serie 
de dificultăți econo
mice". Pe de altă 
parte, „LE COTIDIEN 
DU PARIS" consideră 
că „majoritatea expri
mată in Adunarea 
Națională nu • reușește 
să ascundă reticen
țele unei părți din 
U.D.R.*4, in vreme ce 
„L’HUMANITE" afir
mă : „După discursuri, 
guvernul trebuie să 
treacă acum la fapte44.

LONDRA

În căutarea unei noi formule 

pentru Ulster
Timp de două tile 

Camera Comunelor șl 
Camera Lorzilor au 
dezbătut situația din 
Irlanda de Nord, ca
racterizată, in ultimele 
săptămini, printr-o în
răutățire bruscă, care 
a culminat- cu demisia 
Consiliului Executiv și 
suspendarea pe timp 
de patru luni a Adu
nării nord-irlandeze. 
Puterea executivă ți 
legislativă a fost pre
luată, după cum se 
Știe, de autoritățile de 
la Londra.

Rechemlnd din va- 
eanță cele două came
re ale parlamentului, 
guvernul Wilson a ur
mărit, înainte de toate, 
să obțină aprobarea 
pentru acțiunile între
prinse ln nordul Ir
landei. Dezbaterile au 
evidențiat, o dată in 
plus, că, in ciuda di
vergențelor existente 
Intre partidul laburist 
fi cel conservator, a- 
cestea sint la unison 
cind este vorba de Ir
landa de Nord. Și de 
data aceasta, atit pri
mul ministru Wilson,

cit fi liderul opoziției 
conservatoare. Heath, 
au reafirmat adeziu
nea partidelor lor la 
politica „bipartlzană". 

în ceea ce privește 
insă căile propriu-zise 
de reglementare a 
conflictului nord-ir- 
landez, . dezbaterile 
parlamentare nu au 
oferit un răspuns, in 
afară de faptul că ma
joritatea deputaților 
s-au pronunțat pentru 
continuarea formulei 
de guvernare bazată 
pe colaborarea ele
mentelor moderate din 
ambele comunități, 
după principiul fostu
lui Consiliu' Executiv. 
Premierul H. Wilson 
a declarat că „o solu
ție trebuie să se baze
ze pe responsabilitate 
și sentimentul interde
pendenței reciproce a 
catolicilor fi protestan
ților din Irlanda de 
Nord", iar deputatul 
conservator Maudling 
a subliniat că „liderii 
celor două comunități 
trebuie să se așeze la 
aceeași masă ți să gă

sească împreună solu
ții pentru Ulster".

„In prezent, pentru 
oricine trebuie să fie 
clar că in Anglia se 
lărgește convingerea că 
revine irlandezilor în
șiși să găsească o so
luție acestei probleme 
spinoase, care este 
propria lor problemă" 
— scrie, ca o concluzie 
a dezbaterilor, ziarul 
„Daily Mirror".

între timp, viața e- 
conomică a provinciei 
revine încet la nor
mal, după ce a suferit 
pagube grele in urma 
grevei de aproape trei 
tăptămini.

în aceste condiții 
complexe, cind situa
ția se schimbă de la o 
zi la alta, se așteaptă 
ca secretarul de stat 
pentru Irlanda de 
Nord, Merlyn Rees, să 
reia seria convorbirilor 
cu reprezentanții celor 
două comunități nord- 
irlandeze, ln vederea 
găsirii unei noi for
mule de guvernare 
acceptabilă tuturor.

N. PLOPEANU

Di PRETUTINDENI
• PREMIUL „MEDIUL 

ÎNCONJURĂTOR". Un 
juriu din Berna a acordat pen
tru prima oară premiul „Me
diul Înconjurător", instituit cu 
doi ani in urmă pentru a 
contribui ta stimularea ac
țiunilor de protejare a me
diului ambiant. In valoare de 
100 000 franci elvețieni, premiul 
a fost Inminat întreprinderii 
„Ralmund Jetzer", care a pus la 
punct un procedeu original 
pentru transformarea gunoaie
lor menajere in panouri de 
construcție. Procesul de fabri
ca țio constă in fermentarea ra
pidă a substanțelor organice, 
uscarea amestecului intr-un cu
rent de aer încălzit la 140’ C, 
îndepărtarea resturilor de pia
tră si sticlă, confecționarea din 
materialul fibros astfel obținut 
a unor plăci aglomerate, simi
lare celor din rumeguș de lemn. 
Panourile pot servi ca material 
de izolare termică la construc
ția de locuințe, ca materie pri
mă pentru mobile mal ieftine, 
dar chiar și ca material de bază 
ce poate fi furniruit cu esențe 
scumpe de palisandru sau nuc.

• „ATELIERUL AVO- 
CAȚILOR”. Un slstem orlgi’ 
nai de asistentă juridică, de
numit „atelierul avocaților", 
funcționează din 1971 in orașul 
Amsterdam. Pentru a lichida 
inegalitatea de fapt a cetățeni
lor in fața legii, scrie publicația 
„De ‘Volkskrant", avocații îșl 
oferă benevol serviciile pături- < / 
lor mai defavorizate. Unii din
tre ei preconizează chiar un 
ajutor grattlit, organizat și fi
nanțat de guvern. „Atelierul 
avocaților" servește, de pe a- 
cum, 9 000 de clienți pe an.

• EXPLORAREA „MIE
ZULUI LUMII" e P«văzutâ 
să aibă loc ln cursul acestei 
veri. La inițiativa comună a 
Statelor Unite și Franței, trei 
submersibile — Albin. de fabri
cație americană, batiscaful Ar- 
himede și „farfuria adincurilor" 
Cyana, de fabricație franceză — 
vor cerceta așa-numitul „miez 
al lumii" — falia vulcanică din 
zona de mijloc a Atlanticului. 
Expediția, urmărește să eluci
deze fenomenul erupțiilor sub- 
oceanice din această regiune, 
care duc la formarea continuă 
de noi straturi pe fundul apei. 
Oamenii de știință sint intere
sați mal cu seamă de așa-nu- 
mitele „pungi" — acumulările 
de substanțe metalice ce au 
luat naștere datorită erupțiilor 
— ln perspectiva eventualei ex
ploatări a acestor bogății ln 
scopuri industriale.

• ȘCOALĂ DE LIMBI 
STRĂINE IN SECOLUL 
VIII ? In apropierea localității I 
Pendșikent din Tadjikistan, ar
heologi sovietici au descoperit 
fragmente ale unei tăblițe din 
ceramică acoperită cu inscripții 
vechi. In urma cercetărilor în
treprinse s-a constatat că este 
vorba de însemnări in limba 
arabă, datînd din secolul al 
VIII-lea. Textul, scris cu tuș, 
conține numeroase greșeli gra
maticale. Se presupune că pla
ca a servit drept „caiet" unul 
elev care voia să Învețe araba. 
Specialiștii nu exclud posibili
tatea că in acest important cen
tru cultural din Asia Centrală 
încă in acea perioadă existau 
școli pentru Învățarea limbilor 
străine.

•RECORD MON
DIAL CU AEROSTATUL. 
O imagine insolită pe masivul 
Garlner, situat in partea cen
trală a Elveției. Un aerostat, 
umflat cu aer cald șl pilotat de 
sportivii elvețieni Kurt Ruenzi 
și Ernst Amman, s-a Înălțat 
pină la 5 400 m altitudine, sta
bilind astfel un record mondial.

• CONCENTRAT DE 
HUMUS DIN LIGNIT.»

. Experții cehoslovaci au obținut 
din lignit un concentrat de hu
mus. care contribuie la crește
rea simțitoare a producției agri
cole la hectar și totodată nu 
modifică echilibrul ecologic na
tural. Pe loturi experimentale, 
sporul obținut Ia hectar-a fost 
la cereale de 200—300 kg. car
tofi — 1 000, sfeclă de zahăr — 
4 000, porumb pentru siloz — 
3 000 kg.

•TUNELUL GOTT- 
HARD VA FI TERMINAT 
IN 1980. Cel mai lung tunel I 
rutier din lume, al cărui traseu 
trece prin muntele St. Gotthard, 
ln Elveția, va fi terminat abia 
in 1980. Inițial, încheierea lu
crărilor era prevăzută pentru 
anul 1977, dar, datorită unor di
ficultăți neprevăzute, termenul 
de dare în folosință va trebui 
aminat cu trei ani.

• CEL MAI MARE CI
NEMATOGRAF D IN 
LUME urmează să fie con- I 
struit la Delhi. Amenajat în aer 
liber, el va avea 6 000 de locuri, 
iar costul biletelor va ti extrem
de scăzut. Se știe că indienii 
sint mari amatori de spectacole 
cinematografice și că din punct 
de vedere al numărului de pe
licule realizate, industria de fil
me din India se situează pe 
locul doi in lume, după Japonia 
și înaintea S.U.A.

• MANUSCRISE LA 
LICITAȚIE. Manuscrisul cele
brelor „Povestiri din Canter
bury", scrise de Geoffrey Chau
cer, in perioada 1440—1450, a 
fost vindut la licitația de la ga
leria londoneză „Christie" pen
tru suma de 90 000 lire sterline 
(216 000 dolari). Manuscrisul 
provine din biblioteca ducelui 
de Devonshire. Pe de altă par
te. pentru prima ediție tipărită 
a lucrării lui Cicero „De Ora- 
tore" s-au plătit 60 000 lire ster-v 
line. Lucrarea a fost tipărită la 
mînăstirea Subiaco, de lingă 
Roma.
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