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Esența munci i, a construcției, a dezvoltării:

PERFECȚIONAREA NECONTENITA
Spre creșterea nivelului de trai prin sporirea eficienței activității 
productive! Spre creșterea eficienței producției prin îmbunătățirea 
structurilor organizatorice, conducere gospodărească, ordine și disci
plină la toate eșaloanele, în toate nucleele economiei naționale!

După cum se știe, una dintre 
trăsăturile definitorii esențiale ale 
evoluției societății noastre o con
stituie continua perfecționare a or
ganizării și conducerii tuturor com
partimentelor vieții economice și 
sociale. In concepția partidului 
nostru, perfecționarea relațiilor de 
producție, a organizării și condu
cerii societății — departe de a fi o 
chestiune de conjunctură sau cam
panie — răspunde unei cerințe 
obiective a dezvoltării sociale, re- 
prezentind un proces legic, cu ca
racter permanent, al construcției 
«ocialiste.

In spiritul acestei orientări de 
principiu — concretizate in docu
mentele Conferinței Naționale din 
1967, a’e Congresului al X-lea și 
apoi ale Conferinței Naționale din 
1972 — partidul a inițiat și reali
zat o vastă acțiune de perfecționa
re. inglobind intr-un tot unitar 
toate laturile vieții economice și 
sociale. In înfăptuirea practică a 
măsurilor stabilite in acest sens, 
partidul nostru a subliniat in mod 
consecvent premisa, verificată de 
întreaga evoluție socială, că struc
turile organizatorice nu sint imua
bile. rigide, ci trebuie continuu 
adaptate la schimbările ce se pro
duc in societate, la particularitățile 
si cerințele fiecărei etape. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „trebuie să înțelegem 
că Îmbunătățirea formelor de or
ganizare. a structurii organizatorice 
și a metodelor de muncă este o ne
cesitate și o sarcină permanentă, 
întotdeauna să pornim de la im
perativul de a asigura unirea in 
cit mai bune condiții a eforturilor 
partidului și statului nostru, ale 
maselor populare. ale întregului 
popor in înfăptuirea politicii par
tidului de dezvoltare multilaterală 
b țării".

într-adevăr, nu a existat com
partiment al vieții economice și 
sociale care să nu fi fost supus. 
In ultimii ani. unei exigente reexa
minări critice, urmată de măsuri 
de raționalizare și perfecționare. 
După cum e cunoscut, ca urmare a 
aplicării hotăririlor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din 1972, prin 
Decrete ale Consiliului de Stat s-a 
asigurat reglementarea in mod 
unitar — pe baza unei concepții 
științifice — a normelor de organi
zare a ministerelor și a celorlaite

organe centrale, a structurilor or
ganizatorice și a normglor de 
structură pentru centrale și între
prinderi. iar in cadrul acestora a 
compartimentelor de lucru — sec
ții. ateliere, laboratoare. direcții, 
servicii, birouri etc. — paralel cu 
reducerea substanțială a număru
lui de centrale, comasarea unor

eficacitatea activității productive 
in toate unitățile și ramurile eco
nomici.

In alte sectoare de activitate — 
învătâmint. sănătate, financîar-ban- 
car etc. — prin aplicarea norme
lor de structură unitare s-a reali
zat, concomitent cu reducerea apa
ratului funcțional, trecerea unui

„în abordarea problemei conducerii economico-so- 
ciale pornim c!e la considerentul ca în etapa făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate, avînîul forțelor 
ae producție, complexitatea vieții societății fac să crească 
tot mai mult rolul factorului conștient, al activității orga
nismelor a'e stat și economice chemate să dirijeze întregul 
efort cl poporului, pe baza unui plan unic, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei. De aceea, vom acționa 
pentru perfecționarea continuă a conducerii societății pe 
baze științifice moderne, adoptind permanent forme și 
metode de organizare corespunzătoare cerințelor în con
tinuă schimbare ale vieții, asigurînd participarea tot mai 
largă a maselor populare la luarea hotăririlor, la adop
tarea și înfăptuirea programelor privind mersul înainte al 
societății. Aceasta este una din condițiile esențiale c!e 
înfăptuirii cu succes a marilor obiective pe care ni le-am 
propus, ale înaintării rapide a României pe calea lumi
noasă spre comunism".

NICOLAE CEAUȘESCU

Întreprinderi mici. Importanța deo
sebită a acestor măsuri rezidă In 
aceea că au creat condițiile nece
sare pentru simplificarea formelor 
de organizare, pentru mai buna 
valorificare a cadrelor, a muncii 
specialiștilor, au facilitat raționa
lizarea unor structuri greoaie care 
generau birocratism, formularisiică 
inutilă, ' împingeau la supradimen
sionări organizatorice si paralelis
me. S-a asigurat astfel un raport 
mai rațional intre personalul care 
lucrează direct in producție și per
sonalul funcționăresc — raport 
de care depinde, in mare măsură.

număr însemnat de specialiști din 
funcțiile administrative in activi
tățile unde vor putea desfășura o 
muncă in măsură a le aduce sa
tisfacția afirmării și împlinirii lor 
profesionale. Ca urmare a perfec
ționării structurii presei. înlătură
rii paralelismelor și stabilirii unul 
profil adecvat pentru fiecare pu
blicație s-au creat premise pentru 
îndeplinirea in condiții mai bune 
a îndatoririlor ce revin presei, ca 
și pentru raționalizarea consumu
lui de hirtie.

Deși in aplicarea acestor măsuri 
«-au vădit anumite deficiențe, cri

ticate de conducerea de partid care 
a intervenit activ pentru a le 
remedia. practica a confirmat 
pe deplin utilitatea și justețea lor, 
avantajele incontestabile, ele im- 
primind un curs mai viu intregii 
activități. Principalul efect al an
samblului măsurilor de îmbunătă
țire a organizării activității eco- 
nomico-sociaJe l-au constituit apro
pierea conducerii de unitățile de 
bază, înlăturarea verigilor și trep
telor intermediare, deplasarea in 
mai mare măsură a specialiștilor 
spre activitatea dc producție. Prin 
crearea unor structuri cu un grad 
superior de funcționalitate, in mă
sură să acționeze cu mai multă 
promptitudine, elasticitate și pre
cizie, există azi toate condițiile 
pentru mobilizarea și mai puter
nică a capacității creatoare și hăr
niciei oamenilor muncii in vederea 
realizării cincinalului inainte de 
termen, a accelerării dezvoltării 
ceonomico-sociale a României.

Cerința esențială pusă acum de 
partid constă in folosirea adecvată 
a cadrului organizatoric superior 
care a fost creat, astfel incit să se 
asigure ridicarea calitativă a in
tregii activități, înfăptuirea in bune 
condiții a sarcinilor in toate dome
niile. Este de datoria tuturor or
ganelor de cor.uucere a vieții eco- 
nomico-sociale — incepind de la 
ministere, centrale, întreprinderi și 
pină la organizațiile de partid și 
consiliile populare — să asigure ca 
toate măsurile de perfecționare a 
structurilor organizatorice să fie 
aplicate pină la capăt in spiritul 
și litera lor, zădărnicind orice în
călcări ale prevederilor legale, 
orice tendințe dc a recurge la sub
terfugii pentru a eluda aplicarea 
integrală a măsurilor stabilite. 
Conducerea partidului subliniază 
necesitatea de a continua acțiunea 
ele raționalizare, dc îmbunătățire a 
organizării muncii, ințelegindu-se 
că ca reprezintă nu o campanie, 
ci un proces permanent, urmărind 
— ca un obiectiv esențial — 
creșterea eficacității Întregii acti
vități productive și sociale. în 
acest sens, organele de conducere 
de la toate nivelurile au datoria ca, 
pe baza unei temeinice cunoașteri 
a realităților și cerințelor, precum

(Continuare in pag. a IlI-a)

Colectivul întreprinderii „UNIO" din Satu-Mare — unitate 
specializata, in principal, in fabricația dc mașini și utilaje 
pentru industria minieră — a înregistrat pină acum un avans 
de aproape 20d zile, fată de sarcinile cincinalului. Este ur
marea hntâririi cu care lucrătorii de aici s-au angajat in 
întrecerea socialistă, pentru indeplinirea exemplară a planu
lui și a angajamentelor asumate in acest an jubiliar. In fo
tografie : imacine din secția transportoare și utilaj tehnolo
gic a întreprinderii sătmărene.

Harfa
unei promoții

La ora 7 dimineața a sunat prelung telefonul. La 
celălalt capăt al firului — glasul unuia dintre eroii 
renortajelor noastre, vestit fruntaș al întrecerii socia
liste din anii 1948—1950, astăzi inginer și cercetător 
principal intr-un institut din ramura construcțiilor.

— Vă invităm pentru azi la ora 10 in aula 6 C a 
Institutului de construcții, pe calea Plevnei. Ne adunăm 
laolaltă întreaga promoție 1954 a facultății ele construc
ții civile și industriale ca să sărbătorim două decenii 
de la încheierea studiilor.

Mai presus de tulburătoarea emoție a momentului 
reîntâlnirii peste ani a unor oameni maturi — mulți cu

/ I

eapetele încărunțite — ce redeveneau pe loc adoles
cenți, era impresionant peisajul uman pe care-l înfă
țișa sala. Erau acolo strinți la un loc primii muncitori 
constructori recrutați direct din producție, in anii de 
început ai edificării noii orinduiri, ți care au devenit, 
cu uriașe, impresionante eforturi, stăp.nii unei solide 
calificări profesionale, spe:ialițti de mare clasă, unii 
dintre ei cu importante răspunderi in domeniul lor de 
activitate : din rindul acestei promoții s-au ridicat ca
dre de conducere în economie, dar mai ales mulți, 
foarte mulți practicieni, ..oameni de șantierf. cei ce au 
condus ți conduc nemijlocit lucrările de înălțare a ma
rilor zidiri ce impinzesc țara.

Iar in acest peisaj uman regăseam o hartă vie, 
dinamică a construcțiilor la care acești oameni au con
tribuit de-a lungul celor două decenii — de la Baia 
Mare pină pe litoral, din Banat pină in Bucovina. Harta 
unei promoții ce se confunda, in acele clipe, cu însăți 
harta luminoasă a patriei in ascensiune.

...Ziditorii marilor edificii au redevenit pentru citeva 
clipe studenți. Unul din profesorii promoției lor le 
preda o lecție despre fundații. Da. ei. cei ce cu pus 
fundațiile, ascultau atenți ți iți luau notițe la o lecție 
despre fundații...

Victor B1RIADEANU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe secretarul pentru transporturi al S.U.A.

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, simbătă dimi
neața, pe Claude Brinegar, secre
tar pentru transporturi al Statelor 
Unite ale Americii, care a făcut o 
vizfiă in tara noastră.

La întrevedere a participat Tra
ian Dudaș, ministrul transporturi
lor șl telecomunicațiilor.

A fost de fată Harry G. Bames 
Jr., ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

Oaspetele a transmis șefului sta
tului român un salut . prietenesc 
din partea președintelui S.U.A., 
Richard Nixon.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe ministrul a- 
merican să transmită un salut 
cordial președintelui Richard Nixon, 
împreună cu cele mai bune urări.

în cursul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția po
zitivă a raporturilor româno-amc- 
ricane, apreciindu-se că există 
condiții pentru ca aceste relații să 
se dezvolte în continuare, in fdlo- 
sul ambelor țări și popoare.'

împărtășind impresiile sale din 
vizita întreprinsă în țara noastră, 
ministrul american a subliniat că 
realizările obținute de România in

cercetarea științific.^ și dezvoltarea 
industrială creează posibilități rea
le pentru desfășurarea unui fruc
tuos schimb de experiență și a u- 
nor acțiuni de cooperare in dome
nii de interes reciproc.

A fost exprimată dorința cofnu- 
nă de a se adopta măsuri menite 
să favorizeze dezvoltarea colabo
rării dintre România și S.U.A. în 
domeniul transporturilor și teleco
municațiilor pe baze echitabile, 
reciproc avantajoase.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.
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Magnetismul 
marilor construcții

înălțați. în gind. un 
munte geometric cu 12 
muchii egale avind fieca
re lungimea de cite 250 de 
metri. Veți obține imagi
nea unui posibil monu
ment, in viziune cubistă, 
dedicat trudei de peste 
un sfert de veac a mais
trului miner și construc
tor ION COSTE. Un mo
nument pe care minerul 
l-a edificat intr-o stator
nică lucrare asupra mate
riei, desfășurată zi de zi. 
an de an. deceniu de de
ceniu și concretizată in 
aproximativ zece milioane 
dc metri cubi de rocă si 
pămint dislocate.

— Cam atit reprezintă 
— ne spune, cu pixul în 
mină, inginerul Radu SJă- 
vcscu, șef „schimbul doi” 
al Șantierului hidroteh
nic Cema—Motru—Tis- 
mana — rezultatul1 mun
cii de pină actim a mais
trului nostru, om de mi
lioane.

Maistrul nostru, veche 
cunoștință de la Porțile 
de Fier, decorat cu Stea
ua Republicii și cu Co
lanul de aur iugoslav, se 
arată surprins de calcu
lul inginerului, solicitat de 
reporter... Căci Ion Coste 
nu s-a cindit niciodată 
la astfel de socoteli. Din 
1947 — de cind, tinăr ță
ran necalificat din Șom- 
cuta Mare, a venit la 
Bumbești-Livezeni ca să 
Înfigă drapelul brigăzii 
„Timiș" la intrarea vesti
tului tunel Fabian —el „a 
dat roată prin țară", cum 
ii place să spună, pe un

traseu de-a dreptul im
presionant : Bumbești-Li- 
vezeni — Petroșani — 
Paroșeni — Baia Mare — 
Bicaz — Stejaru — Pingă- 
rați — Vaduri — Girleni 
— Bacău — Brazi — Por
țile de Fier — C’erna... In 
tot acest timp a străpuns 
munți și a nivelat mar
gini de ape. a pușcat la 
mari altitudini sau a „rî- 
ciit"’, arghezian, străfun
duri de fluviu. A lucrat 
in granit și cărbune, in 
gresie și nisip, in prund 
și calcar, în argilă și mii. 
A deprins să cunoască 
pămintul țării in structu
ra lui intimă. Să-i știe 
respirația ozonată, de 
înalt, și pulsul fierbin
te din orizonturile geo
logice. Să-i domine su
perba unitate in varieta
te. de la granula de ni
sip sau de la foița de 
mică pină la pasta de hu
mus și pină la proiectile
le granitice, la schije'e de 
rocă pușcate zi de zi, an 
de an. deceniu de dece
niu. pentru a se deschide 
platouri in locul colțuri
lor de pisc, geometrice 
drumuri subterane pentru 
ape nebune, taluzuri dulci 
acolo unde fuseseră pră- 
vălișuri sălbatice. în e- 
sență. pentru ea pămîn- 
tul țării să-și străbată mai 
repede, cit mai repede, in
trarea in vîrsta civiliza
ției industriale.

O profesie care nu 
poate fi descrisă fidel de- 
cit la tensiunea unui 
poem despre acești înver
șunați și lnteligențl atleți

ai muncii, care slnt ml- 
nerll-constructori. Acești 
bărbați generoși ne care-i 
intilnim pe toate ..șan
tierele luminii" șl care 
înalță adevărați munți de 
rocă dislocată (un cub cu 
laturile de un sfert de ki

lometru reprezintă numai , 
partea lui Ion Coste), 
fără să se gîndească la

Petre DRAGU
(Continuare
în pag. a IV-a)
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de miezul...E trecut __ ___  _
nopții. Intr-o uzină meta
lurgică, un 
hală cu hală, 
atelier, cit ■

om străbate 
atelier cu 

_____ ... e uzina de 
mare. jSe oprește, discută 
cu oamenii. controlează 
atent piesele ieșite din 
mașini... E trecut mult de 
miezul nopții, dar directo
rul uzinei, preocupat de 
modul in care se aplică 
măsurile de economisire a 

somn, 
să se 
totul 
toate 

meta-

metalului, nu are 
nu are liniște. Vrea 
asigure personal că 
decurge bine, că 
căile de risipire a 
lului au fost astupate...

...Adunarp de partid la 
un lot de-pe un mare șan
tier de construcții. Discu
ții infierbintatc. critici la 
obiect, măsuri imediate. 
Nu. nu s-a intimplat nimic 
grav : treburile merg bine, 
pianul a fost depășit. Nu
mai că. intr-un anumit 
punct de lucru, s-a irosit 
o cantitate ’ de beton — 
mai precis o basculantă. $i 
oamenii aceștia, care au

Li,economisit pină acum can
tități impresionante de 
materiale, stau și discută 
aprins despre această ri
sipă, care, la proporțiile 
construcției. reprezintă o 
cantitate infimă...

pentru că se simt respon
sabili să sporească necon
tenit ceea ce societatea 
le-a Încredințat.

Cu alit mai distonantă 
și inexplicabilă apare ati
tudinea — e drept, izolată

avutul obștesc „uită“ să-l apere

Multiplicați de mii și 
mii de ori aceste exemple 
și veți obține imaginea a 
ceea ce se petrece zilnic 
pe tot cuprinsul țării, pre
tutindeni unde oamenii 
harnici măsoară și gospo
dăresc 
fiecare părticică 
obștesc. Pentru că ei sint 
producătorii și proprietarii.

cu grijă maximă 
de avut

— a acelora care, In fla
grantă contradicție “cu cli
matul general, cad intr-o 
profundă eroare cu pri
vire la responsabilitățile 
lor directe. Nu de puține 
ori. cind. datorită tocmai 
slabei lor preocupări, avu
tul obștesc a fost păgubit 
sau interesele obștii au 
fost prejudiciate, ii auzi

DEMOCRATICE, PROGRESISTE
Am primit cu mare plăcere mesajul din partea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, in care iși exprimă solidaritatea cu lupta 

poporului portughez și a partidului nostru"

Interviul acordat ziarului „Scîriteia" de tovarășul ALVARO CUNHAL
secretarul general al Partidului Comunist Portughez

Anul acesta, poporul portughez sărbătorește ziua de 10 iunie — Ziua 
națională a Portugaliei — in condițiile nou create de răsturnarea regimu
lui fascist și trecerea la restabilirea libertăților democratice. în preajma 
sărbătorii naționale a Portugaliei, trimisul nostru special la Lisabona. V. Oros, 
s-a adresat secretarului general al P. C. Portughez, Alvaro Cunhal, Cu ru
gămintea de a acorda „Scinteii" un interviu.

— Cum apreciați schimbările 
intervenite in Portugalia după 
25 aprilie și caracteristicile mo
mentului politic actual ?

ticipă și partidul comunist. Pentru ca 
obiectivele acestei platforme să fie 
atinse, două condiții sint esențiale : 
unitatea clasei muncitoare, a tutu
ror forțelor democratice și alianța 
acestora cu forțele armate. Partici
parea Partidului Comunist Portughez 
la guvern nu înseamnă altceva decit 
recunoașterea clară a rolului mase
lor populare și a comuniștilor la 
lupta contra fascismului și. prin ur
mare. la crearea acestei noi situații 
politice.

lamentindu-se că aceasta 
s-a intimplat din cauză că 
nu se știe ce control n-a 
descoperit, că un alt or- , 
gan n-a controlat, că mili
ția n-a prevenit etc. Dar. 
oare ei. in primul rind ei, 
ce-au făcut ? Funcțiile 
atribuțiile lor 
dări se rezumă 
reprezentare ?

Unul dintre __  ___
frecvente exemple ale a- 
cestei mentalități e toc
mai lipsa de răspundere 
cu care se alege uneori 
omul căruia I se încredin
țează pe mină gospodări
rea averii obștești. Vom 
lua un caz ■ in aparență 
minor, dar care ilustrează 
din plin această mentali
tate nocivă.

...Intr-o noapte, organele 
de miliție au surprins în 
incinta centrului de carne 
d n piața „Alexandru Mo- 
ghioroș" pe gestionarul

și 
de gospo- 
doar la...

cele mai

Emil MARINACHE
(Continuare in pag a Ii-a)
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— Principala cucerire in Portuga
lia după 25 aprilie constă in înlătu
rarea dictaturii fasciste și restabili
rea libertăților fundamentale. Mișca
rea forțelor armate a avut și are ră
dăcini populare, dind expresie aspi
rațiilor profunde ale poporului por
tughez. Faptul că năzuințele poporu
lui s-au putut identifica cu cele ale 
forțelor armate a făcut posibilă a- 
ceastă marc victorie.

Transformările esențiale interveni
te in această scurtă perioadă constau 
in lichidarea structurilor fasciste și 
in crearea de noi structuri, cu ca
racter democratic. Acest proces a 
Înaintat ranid : aparatul de stat fas-~ 
cist a fost in mare parte lichidat. Au 
mai rămas însă multe structuri eco
nomice ale Portugaliei de ieri. Ac
tualul moment politic se caracteri
zează prin concentrarea eforturilor in 
vederea consolidării cuceririlor obti- 
ntite și continuarea procesului demo
cratic.

— în ocazii anterioare ați 
menționat existența unor peri
cole pentru dezvoltarea demo
cratică a țării. In ce anume 
constau ele și ce se întreprind» 
pentru eliminarea lor ?

— Pentru prima oară în isto
ria Portugaliei partidul comu
nist face parte din guvern. Ce 
semnificație atribuiți acestui 
fapt ?

— Crearea unui regim democratic, 
consolidarea libertăților fundamen
tale șl încetarea războiului colonial 
constituie elementele-cheie ale plat
formei ce a permis realizarea unei 
largi coaliții naționale, la care par-

— Este vorba în primul rînd d« 
faptul^ că puterea economică conti
nuă să se afle în mîinile monoDoliș- 
tilor care, desigur, nu văd cu plăcer*  
democratizarea vieții politice portu
gheze. Pe de altă parte, o serie d« 
poziții sint deținute incă efectiv d« 
fasciști în diverse sfere de activitate. 
Subzistă totodată organizații corpo
rative ale vechiului regim, iar nu
meroase posturi importante continui 
să se afle în miinile fasciștilor. Toc
mai de aceea, recent au fost adop
tate unele decrete privind înlătura
rea din funcții a unoț- anumite cate
gorii de persoane legate de vechiul 
regim. Dar este cert că alte aseme
nea persoane au incă posibilități de 
a folosi oosturile deținute pentru u- 
neîtiri. Există, deci, acest pericol — 
deși nu iminent -r și sintem deciși 
să-l eliminăm prin acțiunea mafeelor 
populare, prin Întărirea alianței lor 
cu forțele armate, prin măsuri \ co- 
re-jnunzătoare din partea guvernului.

în prezent facem față cu sucâet 
dificultăților apărute ca urmare
(Continuare in pag. a V-a)
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! FAPTUL! 
DIVERS] 
Hercules și
Dionysos... 
sub lespedea |
de piatră

Vrînd să-și Incerce puterile
Cițiva ele\ 
lâ din cor 
o-’tul S.bi

nuna G 
u. au b

ura Riului • ju-

de la locu
trâ de la poalele’ muntelui
anroninrr. Zjs si făcut. Dar . sul

rată comoară formată din mo- i 
nede. rcprczentlnd pe o parte I 
pp Hercules, jar pe alta — capul I 
lui Diorvgos. După ce le-au ad
mirat. mindri foc de forța lor... I 
herculcană. elevii au predat mo- I 
nedele la Facultatea de istorie ’ 
din Sibiu. SpttUUrtil de a ci | 
au stabilit că ele datează din I 
secolele III si II i c n. si că pre- | 
zintâ o deosebită importantă . 
istorică și documentară. 1

Sus la munte > 
crește... 
pește!

Oricit de pasionați $1 indemî- I 
ar ■>. pexart nu sînt nu- I 

mai cei care știu doar să arunce 1 
undita sau să-fi înșire o mie și I 
una dc povești pescărești, care I 
run de care mai... adevărata. I 
Aderărafn pescari. nai intii . 
și-ntii, ocrotesc peștele, iar a- I 
tunci ciad pot. ajută $i la spo- I 
Firea lui. Așa cum o fac pesca- * 
ri; amatori din județul Alba. ■ 
care au deversat in văile Gălzii I 
și Fencșului 100 000 puieți de I 
păstrăvi. Alți 100000 vor popula 
TÎurile Cupir $i Sebeș. Puie',ii I 
i-au adus din crescătoria de Ia I 
Piatra Capre:, amenajată dc alfi 1 
colegi. Tot pescari. 8

Ieri, sîmbătă, 
la ora 8,15

Oră la care, in zona Arcului I 
de Triumf. a avut loc un origi- | 
nai raliu de... autobuze de pe 
linia 31. cu numerele 34—B—233, I 
34—B—241 și 34—B—24S. Inghc- I 
suite unul in altul, cu numai I 
cițiva pasageri fiecare, cele trei i 
autobuze s-au angajat, deodată, I 
intr-o veritabilă cursă contra- | 
cronometru, cu depășiri riscante, 
care mai de care să fie primul I 
la linia de sosire de la „Casa I 
Sciriteii". Aici mai așteptau alte I 
3 autobuze, iar in slație, pe i 
puțin... 30 de pasageri ! Dar cei I 
trei ..concurent?*  de pe traseu și | 
ceilalți trei șoferi din stație nu se 
mai grăbeau să plece. Cu chiu. I 
cu vai. la intervenția energică a I 
unei inimoase controloare, a 1 
plecat un autobuz. Mai precis. I 
al 7-lea. care venise încărcat I 
pină la refuz. Ce ..trofeu" le va | 
oferi conducerea itebeului celor . 
trei „concurenți" ? f

Mopsu’ a 
fost salvat

Gheorghe Laza din Baia Mare I 
(str. Tibleșului 10) și Nicolae I 
Rogojan (din comuna Groși) . 
sc întorceau cu un camion de la I 
Tg. Lăpuș. I^a marginea pădurii | 
Petris au zărit trei purcei. De 
cum i-au zărit, au oprit camio- I 
nul si nu se mai saturau admi- I 
rindw-f: '

— Ce-ai zice de ăla mopsu', pe ■ 
varză nouă, călită ?

— Cred că la tavă-i mai bun. | 
Sau la cuptor...

5i au înșfăcat purcel-ișul mops. I 
l-au suit in camion și pe-aici I 
ți-e drumul. Dar păgubașul i-a • 
ajuns din urmă, cu un echipaj | 
al miliției. De unde pină atunci I 
le lăsa aura apă după o friptu- | 
rică, acum înghit in sec. .

S-aîntîmplat I 
la Bușteni

NOUA COLENTINÂ
Colentina — artera atit de bine

cunoscută bucurcștenilor și tuturor 
turiștilor care au străbătut-o de-a- 
titea ori de la un capăt la altul in 
drum spre litoral — ni se înfăți
șează în aceste zile in straie de ne
recunoscut. După aproape un an de 
zile, de cind au început lucrările 
de modernizare a ei. constructorii 
ne fac acum cunoștință cu o ma
gistrală de-a dreptul nouă, ce ne o- 
foră una dintre cele mai reprezen
tative imagini din cronica preface
rilor înregistrate In peisajul Capi
talei în ultimii ani. Încadrată în

procesul de dezvoltare pe care-1 cu
noaște in prezent această zonă a o- 
rașului care. împreună cu ansam
blurile de locuințe vecine — Petri- 
cani. Lacul Tei și Doamna Ghica — 
va număra, în final, circa 8 500 de 
apartamente, noua lucrare edilita
ră își propune să confere Colenti- 
nei toate atributele unei artere mo
derne a orașului. In prima etapă, 
lucrările au fost executate pe o 
lungime de 1 640 m. de la intersec
ția sa cu șoseaua Ștefan cel Mare 
și șoseaua Mihai Bravu (unde se 
află în plină construcție unul din

tre cele mal mari complexe comer
ciale bucureștene), pină in dreptul 
străzii Doamna Ghica. Pe această 
porțiune. Colentina are acum cite 
trei fire de circulație pe 6ens, două 
linii de tramvai modernizate, piste 
speciale pentru biciclete, în
cadrate de trotuare și peluze 
verzi. In mod firesc, odată cu a- 
ceasta, a fost construit șl întregul 
său „sistem circulator" subteran 
menit să asigure dotările necesare 
dezvoltării cartierului. Printre al
tele, pe o lungime de 1 200 m a 
fost instalată o conductă cu un dia

metru de 1 000 mm pentru alimen
tarea cu apă a întregii zone.

Alături de constructori, la exe
cutarea acestor lucrări (care au ne
cesitat excavarea a peste 50 000 mc 
de pămint), numeroși cetățeni, în
deosebi tineri, din sectorul 2 au 
efectuat peste 70 000 oro de muncă 
patriotică.

Dar Colentina nu se va opri aici. 
In prezent, constructorii se pregă
tesc pentru continuarea moderni
zării ei pină la intersecția cu șo
seaua Fundeni.

T. DUMITRU 
Foto: S. CRISTIAN

în frumusețea Capitalei - 
chipul constructorilor ei
— Spune-mi ce al 

construit ca să-ți spun 
ce fel de constructor 
ești. Aceasta ar fi. in 
două cuvinte, deviza 
nescrisă a oricărui 
șantier — remarca ln- 
tr-una din zile Eroul 
Muncii Socialiste, 
Gheorghe Moraru, șe
ful unei echipe de 
mozaicari care lu
crează acum la finisa
jul blocurilor dc lo
cuințe din Parcul ti
neretului din Capi
tală. Mie însă mi se 
pare Incompletă. Pen
tru că. pe orice șan
tier, In afară de lu
crările care justifică 
existența acestuia, noi 
înălțăm totodată și 
oameni, pregătim pen
tru muncă și pentru 
viață noi și noi gene
rații de constructori. 
Sint două nedespărți
te construcții paralele, 
dar adesea una apare 
în prim plan. iar 
cealaltă rămîne neob
servată...

Trecem aproape In 
fiecare zi pe cel puțin 
una din marile artere 
ale Capitalei. care 
s-ar putea numi Co- 
lenlina, Pantelimon. 
Rahova, Dorobanți 
sau Drumul Taberei. 
Urmărim mereu, pas 
cu pas. bănuitele ori 
nebănuitele lor meta
morfoze. Privim cum 
se înalță noile blocuri 
de locuințe pe șo
seaua Pantelimon. ve
dem cum iși modifică 
dimensiunile Oborul 
sau Piața Unirii, mă
surăm din ochi cum 
cresc viitorii concu- 
renți ai „Interconti
nentalului". Și, fără 
să vrem, prin derula

rea unor Astfel de 
secvențe Înregistrate 
pe retină, nu facem 
decit să confirmăm 
observația mozaicaru
lui Gheorghe Moraru. 
Captivat! dc ceea ce 
ne arată orice șantier, 
trecem pe lingă ceea 
ce el nu ne arată, dar, 
de fapt, «ite esențial. 
Pe șoscSua Panteli
mon. pe măsură ce 
cresc siluetele impu
nătoare ale noilor 
blocuri, șeful de bri
gadă Alexandru Lun- 
gu ii învață pe tinerii 
din formația ra cum 
să urce și ci treptele 
cele mai de sus ale 
meseriei. Tot aici 
soții Gheorghe și 
Maria Dincă cresc ca 
adevărat i părinți o 
Întreagă brigadă de 
zugravi-vopsitori, ab
solvenți ai școlii pro
fesionale, așa după 
cum soții Florea fac 
același lucru pe șan
tierul sălii polivalen
te de do Dealul Pis
cului. Și, după cum 
lesne ne putem ima
gina. cronica fiecărui 
șantier bucureștean 
este deosebit de bo
gată in asemenea fap
te. Pretutindeni iri- 
tilnim zeci de meșteri 
și sute de ucenici. Fi
resc, fără nici un aer 
căutat profesoral,
meșterii țin cu uceni
cii neîntrerupte lecții 
despre meserie, merg 
cu ci la aceleași spec
tacole, vizitează mu
zee. pleacă in aceleași 
excursii, participă la 
conferințe. simpozi
oane, intilniri și alte 
acțiuni politico-edu
cative inițiate de or
ganizațiile de partid.

La Începutul aces
tei primăveri. pe 
străzile Mânu Cava fu. 
Strungului sau Pust
nicului. situate la 
poalele Parcului ti
neretului, se înșirau 
citeva auto de cocioa
be. Acum, pe magis
trala nouă care înca
drează parcul se află 
aliniat un șir de 
blocuri turn cu aproa
pe 600 de apartamen
te. Constructori ca 
Gheorghe Moraru. cu 
zeci de ani la activ pe 
șantiere, le-au ridicat 
lntr-un timp record. 
Să nu uităm însă 
că. odată cu aceste 
blocuri, ci au Înălțat 
pe treptele măiestriei 
încă o serie de tineri, 
care, miine, pe alte 
șantiere vor pregăti, 
la rindul lor. alte și 
alte generații de con
structori. . Pentru că
orice șantier este un 
prilej pentru reluarea, 
pe alte trepte, a unei 
neîntrerupte șl admi
rabile investiții uma
ne. Blocul in care
locuim, grădinița sau 
școala in care învață 
copiii noștri, cinema
tograful sau teatrul
la care 
seara au 
de.nt un

mergem 
corespon- 

edificiu
viu în înșiși făurarii 
lor, in constructorii
care, îmbogătindu-ne
viata cu mereu alte și 
alte asemenea dura
bile daruri, se Îmbo
gățesc pe ei înșiși. Și. 
de aceea, blocul, gră
dinița, școala sau tea
trul nl se par mai a- 
propiate, mai fru
moase.

D. TIRCOB

o 
o- 
cu

tu- 
în-

de comerț au intrat tn drepturile 
lor. Acei dintre dv. care ați vizitat 
raioanele de confecții ați observat, 
desigur, ordinea care domnește acolo. 
Te plimbi printre sute de costume, 
le probezi, le mingii stofa — parcă 
te-ai afla în fața propriei tale gar
derobe 1

E normal, firesc, iar oamenii s-au 
obișnuit așa. Dar de ce nu e peste 
tot la fel ? Pentru că la „Cocorul" 
așa au fost concepute de la des
chidere unele raioane : cu tejghele

pentru că este Intr-adevăr vorba de 
o degradare — e ceva mai ușor de 
demonstrat. In mod'firesc, cind intră 
intr-o unitate comercială, cumpără
torul se așteaptă să fie întimpinat 
cu solicitudinea cuvenită. Normal. 
Lucrurile se și petrec aSa în foarte 
multe dintre unitățile noastre co
merciale. Ba mai mult : am cunos
cut vinzători care iși notează.- fără 
sâ-i oblige cineva, cu mare 
știinciozitate. preferințele 
lor — pentru a 
imediat marfa

pitești: CONSTRUCȚIE, MARI ANSAMBLURI DE LOCUINȚE

„COCOR1*

Echipa de constructori a mai
strului Ion Gavrilescu de la 
T.C.M. Prahova săpa de zor la 
poalele Caraimanului. in stațiu
nea Bușteni, un canal termic. 
Deodată, tirnăcoapele au lovit 
lntr-un obiect de metal, sărind 
scintei.

— Stop ’ Dați-vă la o parte I
— a strigat maistrul.

..Obiectul de metal" nu era 
altceva decit o bombă de circa 
1 000 de kilograme. Anunțați 
Imediat, pirotehniștii militari au 
transportat bomba in apropierea 
riului Prahova, unde au determi
nat-o să explodeze. O explozie. 
Crește, fără nici o urmare pen
tru nimeni. Maistrul si echipa 
lui au fost felicitați de militari 
pentru atenția și prezența de 
spirit in fața unui pericol de 
moarte ascuns de peste 30 de 
ani la poalele Caraimanului.

Băieții 
„petrecăreți**

Era miezul nopții. Trei cheflii 
ți toii trei Uzi — Ion — (Preda. 
Bucur și Anghel) din~ comuna 
Perieți—Ialomița, după o petre
cere in locuința lui Gheorghe 
Diaconu din satul Stejaru. s-au 
trezit, la un moment dat, că 
rinul se terminase. Unul dintre 
ei și-a adus aminte că un vecin
— Constantin Cojocaru — ar mal 
avea ceva vin intr-un butoi. 
Imediat, cei trei băieți „petre
căreți" au trecut la acțiune. Au 
intrat in ograda vecinului și au 
sustras nu unu sau două, ci 
citeva (sute de litri de vin. Să 
fie si /să se găsească! Petre
cerea la continuat pină in zori. 
Vrmekză alta.

^ubricâ redoctatâ do

I

I

p*etre  POPA
Gheorqbe DAVID
*1 corespondenții ^Scinteii*

Trei vinzătoare în halate cărămizii 
sc adunaseră la raionul de genți al 
magazinului ..Cocorul" si discutau 
vesele. Un client — singurul pre
zent la tejghea — se uită la sutele 
de genți frumos orinâuite pe raf
turi. se uită și la grupul vinzătoare- 
lor și. ca să le atragă atenția, 
s ste forțat, ,.Ce dorești?" — 
trebă o vinzătoare.

— O geantă — zise clientul.
— Care geantă ?
Problema s-a complicat brusc, 

pentru că gentile — minunatele 
genți — erau de
parte, iar între 
client și marfă EswrasnsHH 
era tejgheaua.

— Pe aceea 
vreau — zise 
mul, arătînd
degetul una din
tre cele trei-patru 
sute de genți.

— Pe cea albă?
— Nu, pe cea 

neagră.
— Aceea? — în

trebă vinzâtoa- 
rea arătînd și ea 
cu degetul o 
geantă oarecare.

— Nu, pe aceea 
neagră, din raf
tul al treilea, de 
jos. din partea 
stingă, rindul din 
spate...

La 
fața 
peste 
meni 
degetele spre rafturi 
indice vinzătorilor 
care doreau să-i 
aglomerație 
fa 
ră 
dialogul dintre oamenii 
din spatele tejghelei s 
complet. De fapt, 
degetele.

în strădaniile lor de a facilita 
contactul clientului cu marfa, con
ducătorii comerțului din nume
roase localități și în primul rind 
din București au obținut rea
lizări lăudabile. Vechea recuzită a 
comerțului, demodată, tejghele și 
rafturi, sertare și sertărașe, care as
cundeau marfa, au fost scoase 
din uz. Acum omul intră în ma
gazin și se pomenește înconjurat de 
marfă : o pipăie, o privește la lu
mină. o încearcă, alege ce vrea. 
Chiar la „Cocorul" există asemenea 
sectoare, in care formele avansate

Buna servire ca un cocor

a venit și a plecat
Cind se va întoarce?

r

pantofi, în 
tejghelei, 

40 de oa- 
arătau cu

încerclnd 
pantofii 
încerce.

să 
pe 

Era 
mare (pentru că mar- 

e bună), dar 
încărcată de

și o atmosfe- 
nervi. Firește, 

i din fața și 
se degradase 

se discuta cu...

care țin la distantă publicul. Dar 
dacă înțelegem posibilitatea apariției 
unei greșeli, devine de neînțeles fap
tul că ea nu este corectată din mers. 
Doar Ia „Cocorul" vin nenumărați 
reprezentanți ai fabricilor producă
toare din țară, interesați să-și vîndă 
marfa, oameni de specialitate ai Mi
nisterului Industriei Ușoare, ai Mi
nisterului Comerțului Interior, ca 
să nu mai vorbim de 
sonalul de conducere al 
gazinului I Multe magazine, 
a-și afișa pretenția de a fi
— cel de cămăși din Brașov, 
pantofi din Sinaia, „Victoria" și 
marta copiilor" din București 
multe.' multe altele — organizate pe 
sisteme noi de desfacere, au 
monstrat din plin avantajele 
punerii directe a mărfurilor si 
altor forme de organizare 
mobile.

în ceea ce privește al doilea as
pect — dialogul dintre vinzâtor 
cumpărător — cauza degradării

per- 
ma- 
fără 

etalon 
de

„Ro
și

de- 
ex- 
ale 

mai

și

Pupitru de 
rigiditate... 
birocratică

în urmă cu un an. electricianul Moîse 
Fușcău. de la Fabrica de motoare electrice 
din Pitești, și-a tăcut formele să plece la 
o altă unitate. Cind credea că a terminat 
cu toate formalitățile, hop. mai-marii scrip- 
telor contabile ii trimit un mic suvenir in
titulat „Decizia nr. 78 16 mai 1973“. Omului 
i <;-a tăiat răsuflarea văzind că trebuie să 
plătească aproape 46 000 lei !

— Dar ce-am făcut, oameni buni ?
— Dumneata apari la noi că n-ai predat 

sculele pe care le-ai avut in primire : ca 
atare ti le imputăm. Mai ales te costă 
vreo 42 000 un pupitru de rigiditate.

— Ce e ăla ? !
— De unde vrei să știm noi ? Așa apari 

în scripte, așa ți-1 imputăm.
— Barem spuneți-mi cum arată...
Omul s-a adresat justiției. Au urmat nouă 

luni de zbucium, adrese, drumuri, cheltu
ieli de judecată ele. S-au făcut și două ex
pertize tehnice ca să se constate că împri
cinatul pupitru de rigiditate se afla... în 
fabrică.

In mod firesc, pină la urmă omului i s-a' 
făcut dreptate, fabrica fiind obligată să-i 
plătească și cheltuielile "de judecată. Am

con- 
clienți- 

putea comanda 
în cunoștință de 
cauză. Am văzut 
vinzători care dau 
sfaturi clienților. 
le dau informații 
suplimentare cu 
privire la calita
tea mărfii, la ca
racteristicile ei.

La un magazin 
cum e „Cocorul" 
te aștepți cu atit 
mai mult să fii 
întimpinat cu plă
cere, bine ser
vit. Dacă totuși 
cițiva din vinză- 
toril magazinului 
își îndeplinesc 
sarcinile de ser- 

pe o 
nu e- 
expli- 

lipsa 
de

viciu ca 
cqrvoadă, 
xistă altă 
cație decit 
de educație, 
control și instru
ire. M-am ' plim- 
toate etajele a- 

universal și am ob-
bat îndelung prin 
cestui magazin 
servat că deși ici-colo se adunaseră 
la șuetă grupuri de vinzătoare, șefii 
etajelor treceau pe lingă ele ca și 
cind nu s-ar fi intîmplat nimic, ca 
și cind ei n-ar avea și obligația de 
a controla.

La ora cind am fost acolo, unele 
raioane n-aveau vinzătoare. Lipseau 
de la șlujbă ? Nu. Am găsit vreo 10 
din ele la... bufet. Sorbeau tacticos 
din cafele la ora 10 dimineața (ma
gazinul se deschide la ora 9 !).

Aspecte similare cu cele descrise de 
noi se mai întilnesc si in alte maga
zine. Am publicat aceste rinduri în 
dorința de a atrage atenția celor res
ponsabili. indiferent că răspund sau 
nu de magazine-etalon, asupra unor 
factori-cheie care asigură succesul 
oricărei unități comerciale : buna or
ganizare a desfacerii si servirea ci
vilizată a publicului.

Gh. GRAURE

PITEȘTI. (Corespondentul „Scinteii", Gh. Cirstea). 
— în principalele orașe ale județului Argeș — Fitești, 
Cimpulung și Curtea de Argeș — se află in construc
ție mari ansambluri de locuințe, însumind 42 000 de 
apartamente. Unul dintre ele este ansamblul de locu
ințe Găvana. amplasat pe o colină a pădurii frumo
sului parc „Trivale" din Pitești, care va număra in 
ce’e trei etape de execuție 15 000 de apartamente. Circa 
1 200 de apartamente se realizează in acest an, din 
care s-au și dat în folosință pină acum 200. Rețelele 
edilitare sini grupate in galerii subterane vizitabile, 
metodă prin care se evită spargerea străzilor și între
ruperea circulației. In paralel cu construcțiile de lo
cuințe, se execută și dotările sociale : spații comer
ciale, însumind 7 000 mp, o grădiniță și o creșă, un 
liceu și un cinematograf. Legătura ansamblului cu

centrul municipiului se va face printr-o magistrală cu 
patru benzi de circulație. Important de reținut, am
plasarea noilor locuințe s-a făcut la circa 2 km de 
zona industrială de nord a Piteștiulul pentru a se 
înlesni astfel deplasarea salariaților spre locurile de 
muncă, fie cu bicicleta, fie pe jos. Tot in raza muni
cipiului Pitești au fost date in folosință și primele 80 
de apartamente din cadrul viitorului oraș-satelit 
Colibași. care va găzdui circa 50 000 de locuitori. în 
același timp, la Cimpulung-Muscel prinde contur un 
alt mare ansamblu de locuințe, denumit „Vișoi“, care 
va insufna peste 7 000 apartamente, alături de care 
vor fi construite complexe comerciale, școli, grădinițe, 
creșe. iar in zpna de nord a orașului Curtea de Argeș 
se ridică un nou cartier cu 2 400 apartamente, desti
nate salariaților din noile întreprinderi.

Eroarea nu era de dactilografiere...
(Urmare din pag. I)

Anton Nedea și pe alți trei 
indivizi. în plină activita
te de transformare a cărnii 
de calitate inferioară in 
came tocată, pe care ur
mau s-o pună in vinzare 
la un preț sporit. Proce
deul, nu lipsit de ingenio
zitate (pentru „autenticita
te", carnea era ambalată 
in pungi model „Antrefrig", 
conținind chiar etichete 
ale respectivei firme), 
urma să le aducă infracto
rilor. a doua zi. un ciștig 
ilicit de citeva mii de lei. 
Nu vom intra in toate de
desubturile afacerii. Vom 
aminti doar că organele de 
miliție au invitat la fața 
locului pe cițiva conducă
tori de la I.C.L. Alimen
tara sector 7 și l-au sanc
ționat cu amendă. De ce 
au fost sancționați ? Pen
tru că Anton Nedea, prins 
în flagrant delict la numai 
o lună de la promovarea 
lui in funcția de gestionar, 
era posesorul unui impre
sionant cazier penal : în 
ultimii 16 ani suferise nu 
mai puțin de 4 condam
nări, care puse cap la cap 
însumează peste 12 ani de 
închisoare. Și, totuși, toc
mai pe el s-au gindit cei 
de la I.C.L. Alimentara 
să-l pună gestionar !

Cum a fost posibil ? 
Oare cei ce i-au încredin

țat gestiunea nu știau a- 
devărul despre Nedea ?

— Știam că are antece
dente penale, dar dacă 
ne-a adus hirtie de la mi
liție precum că n-are...

— Bine, dar dacă dv. 
știați precis qâ are ?

Ion Raiciu, șeful birou
lui organizare-personal, ri
dică din umeri.

Cu alte cuvinte, se știa 
că cel căruia urmează să 
i se încredințeze pe mină 
o gestiune e un tip ce nu 
prezintă încredere și to
tuși, din moment ce el a- 
dusese „hirtia", au închis 
ochii. Atit de tare i-au în
chis, incit n-au mai băgat 
de seamă (așa pretind a- 
cum) nici că faimoasa 
„hirtie" era in neregulă : 
pe ea era trecut numele 
de Medea. Era evident 
pentru oricine că Medea și 
Nedea sint totuși două 
nume diferite, că adresa 
respectivă era adresată 
unei alte instituții, de 
unde infractorul o sustră- 
sese ; că in nici un caz ea 
nu era un certificat de 
cazier, așa cum cere legea.

— Evident că se putea 
observa, dar noi am crezut 
că-i o literă bătută la ma
șină greșit, se justifică 
jurisconsulta întreprinde
rii, Ecaterina Doaga, sanc
ționată pentru avizul ce 
l-a dat ca Nedea să fie 
promovat gestionar.

Apoi, nedumerită că s-a 
făcut atita caz pentru o li

teră, conchide că miliția e 
vinovată și nu cei care 
n-au deschis ochii să vadă 
potlogăria infractorului. Ca 
și cum miliția și nu uni
tatea avea menirea să ve
rifice legalitatea actelor 
ce se cer cu ocazia înca
drării unui gestionar ! De 
altfel, acest gen de justifi
cări e generat de menta
litatea tipică de care vor
beam la începutul acestor 
rinduri, potrivit căreia 
sarcina barării drumului 
infractorilor spre avutul 
obștesc, a apărării integri
tății acestuia cade in ex
clusivitate in seama orga
nelor de ordine.

— Și eu am fost sanc
ționat cu amendă. Nu mai 
știu cit am plătit, dar ce 
era să mai zic cind perso
nal semnasem decizia de 
numire ?

— Știați că a fost con
damnat de mai multe ori?

— Da, dar mi s-a spus 
că a fost reabilitat. Mie 
mi s-a prezentat doar de
cizia la semnat, fără acte. 
Recunosc că trebuia să cer 
actele la verificare și poa
te că aș fi observat gre
șeala. Așa insă, ne-a dus 
de nas pe toți și, ce să mai 
vorbim, sintem vinovați și 
am suferit consecințele.

„Consecințele" de care 
ne vorbea tovarășul direc
tor Vasile Modaș nu se 
rezumă decît la o amendă 
de... 75 de lei. Jumătate 
din minimum prevăzut de

lege, pentru că a plătit-o 
pe loc.

Departe de noi gindul de 
a face „atita caz pentru o 
eroare" — după cum spu
nea jurisconsulta unității. 
Credem însă că o aseme
nea eroare — care, intre 
altele fie zis. se cheamă 
gravă neglijență și lipsă 
de răspundere din partea 
unor lucrători cu funcții 
de conducere — trebuie a- 
nalizată cu toată răspun
derea și luate măsurile ce 
șe impun. Se poate lesne 
observa, din declarațiile 
interlocutorilor de mai 
sus. că, in legătură cu cele 
întimplate. unii sint pre
ocupați de cuantumul a- 
menzii, alții de eroarea de 
a nu fi observat o literă, 
sau de hirtia acoperitoare 
etc. Dar aproape nici 
unul n-a înțeles că adevă
rata eroare rezidă tocmai 
în modul lor de a gindi, 
în mentalitatea că avutul 
obștesc și interesele obștii 
dintr-un sector sau altul 
de activitate trebuie apă
rate numai de organele de 
ordine și nu in primul 
rind de cei puși în frun
tea sectorului respectiv, 
în primul rind. această 
eroare fundamentală tre
buie eliminată. Apărarea 
avutului obștesc cade în 
sarcina fiecăruia dintre 
noi, mai ales in sarcina 
celor puși șă-l gospodă
rească.

opiniei publice ®
VUiiiiliililiiUiililiiiiiii:.

dori să știm însă cine le-a suportat. Nu 
cumva birocrații în cauză să le fi trecut 
...pe costuri.

Scumpă 
e „blana 
ursului"!

Omul „ales", ochit dintr-o privire la un 
colț de stradă. 1 s-a părut a fi exact ceea 
ce iși dorea : bun să fie scuturat de parale.

— Auzi bade — făcu el luîndu-1 deopar
te — domn te fac. Te-mbrac cum n-ai fost 
'mneata de cind te știi. Douășpe sute și 
gata, te vezi cu haina nouă. Și ce piele, 
catifea nu altceva !

„Nu-i de lepădat ocazia", iși zise repede 
Ion C. „Și nouă, și numai 1 200..."

încheierea tirgului a fost fixată pentru a 
doua zî.

— Ai adus. bade, banii ?
— Adus, făcu I. C. Da’haina ?
— N-al grijă ! Uite, dă-ncoace banii șl 

eu mă urc colea in bloc să ți-o aduc. 
Acuși mă întorc cu ea...

— Da*  e precis nouă ? mai vru să știe 
cumpărătorul. Că eu. să știi, nu iau cine 
știe ce vechitură !

Escrocul nu-1 mal auzi. Intră pe-o ușă, 
ieși pe alta (studiase el din vreme res
pectivul imobil) și... pe-aci ți-e drumul !

...în cele din urmă. întreprinzătorul „co- 
mersant". pe numele lui adevărat Bodo

Mihai (București, str. Louis Blank nr. 30), 
a ajuns in fata instanței — Judecătoria 
sectorului 2 — și s-a ales cu 1 an și 6 luni 
închisoare, plus revocarea unei grațieri. Ca 
atare, i s-a adăugat durata neexecutatâ din 
pedeapsa veche. Sentință definitivă.

Cit despre păgubaș, plinge și-acum după 
bani. I-a trebuit lui badea Ion blana ursu
lui din pădure !...

împricinata 
coadă cres
cuse la loc

Tribunalul județean Ilfov, proces în re
curs. în pretoriu dezbateri, In sală un dia
log in surdină. Cineva, venit cu intirziere, 
întreabă :

— De ce zice că-i pretinde acești 3 000 
de lei ?

— Despăgubiri. Pentru cal.
— Nu i l-a mai dat înapoi ?
— Ba da. Dar i-a tăiat... din coadă.
— Și ?
— Nici un și... Altădată să intri-n sală 

cind trebuie. Habar n-ai : cică lipsa vir- 
fului cozii „e6te de natură să diminueze 
puterea de muncă a animalului", crein- 
du-se o ..stare de nervozitate"...

— Auzi de ce se tin, altă treabă n-au ? !
Glasul chibzuintei. Unde mai pui că. pină 

să se termine procesul, împricinata coadă 
crescuse la loc...

Criza de timp 
a unuia care 

nu făcea 
nimic

Paul G.» un tînăr de 22 ani din Brașov, 
era de meserie șofer. Eka, pentru că de 
multă vreme s-a lăsat de slujbă și s-a 
apucat să cutreiere localurile, în căutare 
de cunoștințe care să-i „facă cinste". Dar 
după ce cunoștințele au aflat ce mod de 
viată și-a ales Paul șl au început să-1 evite, 
acesta a început să apeleze la mila publi
cului. Și iată-1 pe tînărul ex-șofer ajuns 
în fața instanței :

— Ce era să fac ? Părinții nu-mi mai 
dădeau bani, prietenii mă ocoleau...

— Aveai o meserie frumoasă. De ce te-aî 
lăsat de slujbă ?

— Am zis să mă distrez și eu...
— Cerșind ?! Nu ți-e jenă să ajungi în 

această postură ? Nu te gindești că-ți iro
sești de pomană cei mai frumoși ani ?

— Nu m-am gindit. N-am avut timp...
N-a avut timp să se gîndească, fiind ocu

pat cu... nemunca. Sperăm că în cele patru 
luni de închisoare contravențională va avea 
suficient timp de gîndire.

Din caietul 
grefierului

„Subsemnatul am intrat în vorbă cu o 
femeie necunoscută spunindu-i că-mi place 
de ea... Dumneaei m-a refuzat, ceea ce m-a 
determinat s-o ameninț cu-n pieptene, 
dar nu-i vina mea că, din motive de întu
neric. persoana în cauză a crezut că e un 
cuțit".

(Din apărarea lui Vasile Birlă din 
Comarnic, județul Prahova).

„Afllnd că merg să depun actele pentru 
examenul de conducere auto. Inculpatul 
mi-a pretins suma de 300 lei ca să-mi „a- 
ranjeze" obținerea carnetului fără examen, 
spunindu-mi chiar că o să primesc carne
tul acasă, prin poștă. I-am încredințat ac
tele și banii, dar după un timp am primit 
acasă numai actele, deoarece eu, fiind de 
bună credință, nu mă mai prezentasem la 
examen"...

(Declarație de parte vătămată în 
dosarul nr. 32/1974 soluționat de Ju
decătoria Ploiești).

Dinu POPESCU 
M. EMIL

J
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Tnrl dr la creare» primelor 
centrale iodtic»ri»lr. mndnrrrr» 
partidului fi «talului » «vot in 
vedere el a tra«M r» o aurei ni 
principala a actlvitAtll |nr trece
rea nrintîrzikt*  la elaborarea pro
gramelor de «poc la Uzare a pro
ducției anUcaroj. tnliurtlnr r.

•dlnciril tnoclal 
prin tipizare» sl 

plrwrlor si aubansamhlr lor. 
fii a unor grupe Inlrrgi dr

zării pro- 
nnifirarr» 

precum 
produse.

Avantajele prartire ale «peciallrâ- 
rii prndortlrl ți-' incxmtcs’jubile Pin

In pri- 
tone de 
in urm*

ln domeniul ulilaic- 
se asigura tipizare*  

> simplific*  simțitoi 
cu materii fi mate-

•cum a dovedit r*  direcțiile funda
mentale de acțiune, măsurile prac
tice in vederea specializării nu pot 
fi abordate In mod complex și e- 
firjice Intr-o perspectivă dc numai 
citi va ani. Problematica largă a spe
cializării — profilare, tipizare, unl- 
ficare — se înscrie in sfera acelor 
preocupări fundamentale care pre
ced hi irea unor decizii esențiale 
cr.re privesc perfecționarea produc
ției unor subramuri, asimilarea 
de noi produse, dezvoltarea ca
pacităților de producție ș.a. de-a

nl'x»? fl suban«amble. Așa expli
că. de pildă, de ce in prezent am- 
hreaicle mecanice se fabric*  în 5 în
treprinderi. cuplajele de uz general 
In nu mai puțin de 12 întreprinderi, 
iar osiile pentru autocamioane fi 
remorci In fi Întreprinderi I Nu vom 
avea decit de ciștigat — și încă sub
stanțial sub raportul eficienței — 
de ne urma oricărui efort al centra
lelor șl întreprinderilor îndreptat 
snre adincirea profilării fabricației 
de nicse si subanramblo. spre redu
cerea gradului de dispersare a pro-

fluent* d’rcctH ne rare o «»-p anecin-
1 zarea n.jprft rrrfterll aradului de 
tehnicitate a pmdu«r)or

um na mi

a
t la ri.'f

de 
cu

întâmpinat 
sarcinilor 

nivelurilor

De buna 
IntreDnnderea 
Ia in fabrica- 
utilaie centru 
chimică, ma- 

. de osii mon- 
cate si piese, 
lepășite rub 

Ffectcle nefavnra- 
iat *â apară . între- 
cană a 

realizarea 
In at-.nffere*

produse fa- 
tehnicitate ri- 

ri funcționali tot 
tind snre cei atinși 

mondial. O cifră care con- 
la sine : în ultimul an, ex

portul de excavatoare hidraulice s-a 
dublat

Remarcabile slnt efectele obținute

La „Electromotor" 
Timișoara 

Motoare electrice 
cu o putere totală 

de 90 000 kW
Constructorii de motoare elec- j 

trice din cadrul întreprinderii . 
I „Electromotor**  din Timișoara, 

care realizează in acest an o 
II producție marfă de două ori mai 

mare decit în primul an al cin
cinalului. au livrat peste preve
derile curente de plan motoare 

| electrice cu o putere totală de 
90 000 kW, depășind substantial 

l ar.« am?: : , - ■ . -
| guî ar. . ........ â si r ■’

• - - — - . -
I zentat de motoarele noi sau re- 

proiectate. produse care repre
zintă aproape 70 la sută din pro- 
ducția curentă, fată de cea rea
lizată în 1971. A crescut, tot
odată. volumul produselor elec
trotehnice destinate exportului, 
concretizat in depășirea planu
lui pe 5 luni, cu peste 1 milion 
lei valută. Motoarele electrice 
purtînd marca ..Flectromotor**-  
Timișoara sint solicitate. în a- 
cest an. de beneficiari din Sna- 
nia, Malayezia și din alte țări.

(Agerpres)

La parametrii 
proiectați, cu un an 

mai devreme
J DROBETA TURN’U-SE VERIN 
|l (Corespondentul „Sfinteii**  Vir- 

I zii Tătara). — Cu fiecare zi ce 
trece. Combinatul de celuloză 

' și hirtie din Drobeta Tumu-Se- 
verin — unul dintre cele mai 
nvarl fi mai moderne obiective 
de acest fel din tară — 
se aoropie de cotele finale. 
Muncitorii și specialiștii din 
secțiile care dau producție ur
măresc atingerea, înainte de 
termen, a parametrilor proiec
tați. La trei importante insta
lații. capacitatea proiectată a 
fost realizată cu un an mai de
vreme. Sint create condiții pen
tru intrarea in funcțiune, in 
cursul acestui an. a întregului 
combinat cu o lună fi jumătate 
in avans fată de prevederi.

. .. ---------------- =

(Urmare din paf. O

și a permanentei consultări a oa
menilor muncii, să adopte cu spi
rit de răspundere și fără tărăgănări 
birocratice măsurile necesare pen
tru a asigura acea organizare, acel 
^-hilibru intre cadrele care lucrea
ză in diferite sectoare, care să dea 
cele mai bune rezultate sub ra
portul eficienței.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că. in condițiile necesi
tăților sporite de cadre ale econo
miei naționale, ale imperativelor 
majore decurgind din cerințele pro
gresului societății, din interesele 
fundamentale ale întregului popor, 
activitatea productivă este terenul 
cel mai prielnic pentru desfășura
rea unei munci de înaltă utilitate 
socială. Deplină satisfacție și îm
plinire personală obțin nu acei 
care caută o muncă comodă, cu 
singura grijă de a-și asigura veni
tul necesar traiului, ci acei care, 
însuflețiți de conștiința înaltelor 
irxdatoriri fată de societate, mun
cesc nemijlocit in sfera producției 
— sfera hotâritoare a activității 
umane — acolo unde se decide, in 
ultimă instanță. progresul țării, 
rnmi<ile înaintării rapide pe ca
lea prosperității și civilizației so
cialiste. Cu cit mai mare va fi nu
mărul cadrelor cu bună pregătire 
profesională care lucrează nemij- 
Joclt in sfera producției materiale, 
cu atit mai rapid va fi ritmul de 
creștere a productivității muncii 
sociale, > venitului național — su
portul trainic al ridicării nivelului 
de trai al poporului.

In actuala etapă de dezvoltare a 
«ocietățij noastre, conștiința înain

CENTRALA INDUSTRIALA
SI SPECIALIZAREA PRODUCȚIEI

r ale (peste 300 de mărci de oțeluri 
In peste 20 de mii de tipodimensiuni 
a utilizat anul trecut Centrala 
industrială de utilaj chimic, petro
lier si minier București, număr de 
sortimente care, in condițiile unei 
producții tipizate, se putea reduco 
cel puțin la jumătate !) ; se reali
zează o importantă economie de ore 
de proiectare, se asigură o operati
vitate mult socrită in pregătirea fa
bricației. Sint numai citeva reali
tăți c-re atestă că este necesar ca 
măsurile privind specializarea pro
ducției să sc aplice neintîrziat. 
această acțiune trebuie intensificată, 
a'.it la nivel de întreprindere și cen
trală. cit si la nivelul ramurilor e-

că

conomici.
La ora actuală, o 

triale din construcții 
bunăoară, 
ci ti va ani. 
nr-xiucliei.
me de perspectivă cit mai largi in 
privința specializării este 2___111
de importantă. Experiența de pină

intralele indus- 
le de mașini, 

au conturată. pentru 
perspectiva specializării 
Realizarea unor progra-

deosebit

lungul unul cincinal întreg. în 
această ordine de idei sint în
dreptățite opiniile potrivit cărora 
includerea unor obiective de Inves
tiții In planurile cincinale trebuie 
să se facă numai in strinsă corelare 
cu orientările studiilor de speciali
zare. Spunem aceasta pornind de la 
analiza situației de fapt actuale, care 
atestă că. după ce o documentație 
de investiții a fost aurobată și ma
terializată. nu se pot face modificări 
importante in privința specializării 
producției dintr-o întreprindere de
cit prin reconsiderarea integrală a 
obiectivului, a capacităților construi
te — ceea ce este foarte costisitor.

Insuficiența unor 
perspectivă, clare și 
gătură cu adincirea 
favorizat fărimițarea. _____ __
rată, a aceleiași producții în prea 
multe întreprinderi. Consecințele nu 
pot fi neglijate : in unele cazuri s-a 
aiuns să se ludreze meșteșugărește, 
fiecare unitate căutind să-și asigure 
din producția proprie necesarul de

pro grame do 
precise in le- 
specializării a 
uneori exage-

duet iei acestora In prea multa uni
tăți.

Necesitatea unei interventti ferma 
a centralelor pentru accelerarea pro
cesului de specializare a producției 
este si mai evidentă dacă avem in 
vedere că nu numai anumite piese 
se realizează simultan în mai multe 
unități, ci chiar și produse întregi, 
complexe — combina de recoltat fu
raje, semănătorile SPC-6 ș.a. — so 
execută concomitent în 2—3 între
prinderi. Este un domeniu In care 
centralele nu trebuie 
nicidecum trecerea 
tru a pune ordine In 
bricatiei produselor 
întreprinderi. Practic, 
organizatorice. care .__ _. ____
ouerativ de către Centrala de trac
toare si mașini agricole, fără chel
tuieli deosebite, se poate asigura 
o judicioasă profilare a producției in 
fiecare întreprindere, se poate frina 
tendința de „descentralizare" a fa
bricației unuia și aceluiași produs 
soro mai multe Întreprinderi. Exis-

să aștepte 
anilor pen- 
gruoarea fa- 
respective pa 
prin măsuri 
pot fi luato

I*.  de fapt, un punct de vedere el 
specialiștilor in legătură cil specia
lizarea producției de mașini agri
cole. potrivit căruia specializarea se 
poate realiza cu bune rezultate prin 
prisma tehnologiilor agrare : semă
na». arat, prășit, recoltat șa.

Practica noastră Industrială dove
dește că. mai mult ca orirind. o spe
cializare eficient*  este de neconec- 
put făr*  o bun*  cooperare inferuzi- 
nal*.  Tocmai nvind in vedere im
portanța cardinală a cooperării In 
vasta acțiune de specializare a pro
ducției. la Conferința Națională n 
partidului din Iulie 1972 s-a subli
niat cerința creării, in ramura con
strucțiilor de mașini, a unui consiliu 
de coordonare, format din renrezen- 
lantll tuturor ministerelor cam nu 
sectoare do construcții de mașini. 
Utilitatea înființării unul asemenea 
organism este evidentă. In acest ca
dru. in urma unei .analize serioase a 
cauzelor care generează abaterile de 
la disciplina cooperării — in princi
pal. linsa de corelare, pe ansamblul 
industriei constructoare de mașini, 
între diferite sectoare de activitate 
(turnătorii, forje ș.a.l, s-a luat mă
sura înlocuirii actualelor studii de 
dezvoltare, sistematizare si speciali
zare a întreprinderilor — care au un 
caracter general si vizează, in prin
cipal. unitatea coordonatoare ■ 
studiile pe produs. In acest f 
examinează intr-o lucrare 
dezvoltările necesare atit la ' 
prinderile coordonatoare (care 
cută produsul f’nit). cit si la 
colaboratoare, atil din industria 
atracțiilor de mașini, cit și din 
lai te ramuri.

înfăptuirea tuturor sarcinilor 
bilite de conducerea partidului 
tru In domeniul specializării ..... 
ducției are o deosebită importanță 
pentru creșterea eficienței economi
ce. Iată de ce organizațiile de partid 
din fiecare centrală și consiliile oa
menilor muncii trebui.e să manifeste 
o preocupare mai susținută și mai 
rodnică in vederea materializării 
fi aprofundării propriilor programe 
de măsuri in acest domeniu și, îm
preună cu colectivele de întreprin
deri, să facă totul pentru ca prin 
adincirea specializării producției 
se obțină rezultate superioare 
ridicarea eficientei economice.

— cu 
fel se 
unică 
Intre- 
exe- 
eele 

con- 
cele-

sta- 
nos- 
pro-

să 
in

Viorel SALAGEAN

Culoarea lanurilor avertizează:

GRĂBIȚI PREGĂTIRILE PENTRU SECERIȘ!
în sudul tării lanurile de orz încep 

să capete culoarea aurului ; griul se 
află in plin proces de maturare. Sint 
semne că nu peste mult timp va în
cepe secerișul. Este un moment in 
care se pun in mod firesc citeva în
trebări : sint gata combinele pentru 
intrarea in lanuri ? Există garanția 
că reparația utilajelor agricole a 
fost făcută cu exigență, la calitatea 
cuvenită pentru a funcționa cu în
treaga capacitate, fără întrerupere ? 
Corespondenți județeni ai „Scin- 
t ’.T*  au urmărit această problemă 
in mai multe unități agricole, acolo 
unde mecanizatorii, specialiștii, co
misiile de recepție și suprarecepție 
se află în plină activitate.

— In Mehedinți — transmite 
Virgil Tătara — întregul parc 
de combine este gata pentru 
campania de recoltare. Cea mai 
mare parte din lucrările de re
vizie și reparații au fost efectuate 
încă din timpul iernii, în centre spe
cializate. In atelierele proprii ale 
S.M.A. s-au recondiționat numeroase 
piese de schimb, obținindu-se impor
tante economii. Așadar, mecanizato
rii și cooperatorii mehedlnțeni sint 
gata pentru a lua startul la recol
tarea păioaselor.

— în județul Olt care este stadiul 
reparațiilor. Emilian Rouă ?

— La stațiunile de mecanizare a 
agriculturii Bucinișu. Drăgăneș'i. 
Movileni, Radomirești și Stoenești 
s-au reparat toate utila iele care vor 
fi folosite la strinsul păioaselor. 
Trustul județean de mecaniza
re a luat măsuri ca o parte din 
utilajele de la unitățile rămase in 
urmă să fie reparate in S.M.A.-urile 
care disoun de o bază materială co
respunzătoare. Pe total județ, din 
100 de combine C 12. au fost repa
rate și revizuite 85 : din 982 combine 
tractate sint gata de Intrat in lan 
825, iar din cele 492 prese de balo
tat au fost puse la punct 415.

— Nu sint cam multe combine 
nereparate intr-un județ unde se
cerișul incepe mal devreme ?

— Menționez că la S.M.A. Rusă- 
nești. Bobicești și Găvănești. dună 
cum imi spunea directorul trustului 
județean de mecanizare, ing. Gheor- 
ghe Mustâțea, nu a existat sufi
cientă preocupare pentru repararea 
întregului parc de mașini. Apoi sint 
și cauze datorate lipsei unor piese de 
schimb. La baza de aprovizionare din 
Slatina lipsesc din stoc 13 reoere 
pentru combinele tractate și 26 de 
repere la combinele C 12. Notați ci
teva exemple : roată dublu dințată, 
carcasă angrenaj, lanț cu role pentru

combinele tractate, curele trapezoi- 
dnle pentru combinele C 12. Situația 
nu este mai bună nici, in ceea ce 
privește aprovizionarea cu piese de 
schimb pentru presele de balotat, la 
care nu se găsesc 46 de repere.

— La noi, în județul Neamț, gri- 
nele se coc mai tirziu. Sint insă 
destule probleme care se cer rezol
vate acum — relatează Ion Manea. 
Pină acum sint gata 425 combina 
pentru păioase. dar presele de balo-

Corespondenții „Scinteii" transmit: Repararea 
utilajelor se desfășoară bine, in general, dar in multe 
locuri se mai așteaptă încă piesele de schimb

— Vreau să relatez citeva consta
tări tot dintr-un județ sudic, din 
Dolj — intervine Nistor Țuicu. Mai 
Intii aș sublinia ponderea mare a 
culturilor ce urmează să fie recoltate 
intr-un timp foarte scurt ; griul, se
cara. orzul, răpită și mazărea ocupă 
aproape 180 000 ha. Pentru recoltarea 
lor fără pierderi in I.A.S. au fost 
puse la punct toate utilajele, iar in 
S.M.A. reparațiile sint pe terminate. 
Acum, in toate unitățile se efectuează 
suprarecepția utilajelor. Am fost la 
S.M.A. Calopăr, unitate fruntașă in 
cadrul trustului S.M.A. Dolj. Direc
torul stațiunii. Alexandru Mari
nescu. imi spunea că o parte din pie
sele de schimb deficitare au fost re
condiționate in atelierul stațiunii. 
Acum combinele sint gata să intre 
in lanuri. Aspecte asemănătoare care 
demonstrează buna pregătire pentru 
seceriș se intîlnesc și la S.M.A. 
Poiana Mare. Bechet. Vîrtop, Birca, 
Plenița. Amărăștii de Jos.

— Chiar toate-s bune și la locul 
lor ? Ce se constată acum cind se 
face suprarecepția utilajelor ?

— Comisiile de suprarecepție au 
găsit și unele deficiența c^re au 
scăpat la controlul făcut de șefii 
de secții și de conducerile S.M.A. 
Un exemplu : la S.M.A. Plop- 
șor ni s-a spus că mașinile sint 
gata să intre in lan. La verificarea 
amănunțită făcută de către specia
liștii de la trust s-a constatat insă 
că mai sint necesare o seamă de 
remedieri la combine. Aceleași con
statări s-au făcut și la secția a Il-a 
Cerăt de la S.M.A. Giurgița. Vreau 
să subliniez însă că organele agri
cole județene manifestă multă exi
gență față de calitatea reparațiilor, 
că la indicația comitetului județean 
de partid se face pretutindeni o 
verificare amănunțită a lucrărilor.

tat paie s-au reparat în proporție de 
numai 76 la sută. Pentru a suplini 
lipsa unor piese de schimb, la S.M.A. 
din comuna Ion Creangă, așa după 
cum mi-a declarat ing. Valeriu Bo- 
gatu. directorul acestei unități, au 
fost recondiționate unele repere defi
citare cum ar fi pompele hidraulice 
de la tractoarele U-650*.  Rezultatele 
bune obținute pe această linie au de
terminat conducerea trustului de me
canizare să extindă această inițiativă, 
organizînd puncte de recondiționară 
în celelalte stațiuni din județ.

— Te rugăm să ne spui ce se în- 
timplă cu reperele ce nu pot fi re
condiționate pe plan local. Care este

situația aprovizionării cu asemenea 
piese de schimb ?

— După cum imi spunea ing. Dorin 
Georgescu, director general al direc- 
ției agricole județene, vechea proble
mă a pieselor de schimb a rămas 
neschimbată. La combinele C-12 e- 
xistă un deficit de 59 repere. Și pen
tru reparația celorlalte mașini agri
cole lipsesc, de asemenea. 23 de re
pere. Mai trebuie menționat și faptul 
că. la secțiile de mecanizare din 
Dumbrava Roșie. Zăheștî, Dochia și 
Timișești. datorită slabei calități, u- 
nele lucrări de reparații au fost res
pinse la recepție.

Chiar dacă in cele mal multe 
tinităti ronarații’e sint gata, princi
pala atenție trebuie acordată înche
ierii grabnice a acestor lucrări, orga
nizării unor acțiuni de întrajutorare 
între secțiile S.M.A. pentru a folosi 
din plin experiența celor mai buni 
mecanici și mecanizatori. Peste tot 
»colo unde este posibil. în I.A.S. 
șl S.M.A. și, desigur, în uzinele pro
ducătoare de piese de schimb, să se 
îa măsuri energice pentru asigurarea 
reperelor necesare reparării și pune
rii în funcțiune a tuturor combine
lor șl celorlalte utilaje agricole.

C. BORDEIANU

tată iși găsește una dintre tele 
mai concludente expresii în efor
turile perseverente pentru lărgi
rea orizontului de cunoștințe pro
fesionale. Dispunem astăzi de un 
vast potențial productiv in conti
nuă creștere, de numeroase între
prinderi dotate cu tehnică de mare 
randament, cu un grad mereu mai 
înalt de mecanizare și automati
zare a muncii. Or. o condiție hotă- 
ri’.oare pentru a folosi cu maximă 
eficiență mijloacele tehnice moder
ne este ridicarea continuă a nive
lului calificării tehnico-profesio- 
nale, aceasta constituind de altfel 
premisa principală pentru reduce
rea treptată a deosebirilor esențiale 
dintre munca fizică și cea intelec
tuală.

In același timp, trebuie ținut 
seama de necesitatea de a se asi
gura. prin însăși pregătirea cadre
lor. o mai mare mobilitate a forței 
de muncă, in sensul unei adaptări 
prompte a acesteia la cerințele e- 
conomiei in plin proces de dezvol
tare și modernizare. Aceasta pre
supune ca. in afara pregătirii de 
bază, fiecare om al muncii să-și 
asimileze cunoștințe care să-i dea 
posibilitatea ca. la nevoie, să se 
recalifice, intr-o perioadă scurtă, 
intr-o altă meserie. Pe de altă 
parte, in aceasta iși găsește expre
sia înțelegerea necesității unei va
lorificări superioare a pregătirii 
tehnice și culturale a cadrelor, as
tăzi incomparabil mai ridicată de
cit oricînd în trecut.

Se cuvine subliniat în mod deo
sebit imperativul ca tineretul să 
fie aiutat să preia și fă dezvolte 
tradițiile revoluționare ale vechilor

detașamente ale clasei noastre 
muncitoare, prin al căror eroism și 
dăruire au fost dobindite toate ma-( 
rile victorii încununate de făurirea 
orinduirii socialiste In România și 
care muncesc fără preget pentru 
dezvoltarea economiei naționale, 
pentru progresul multilateral al 
patriei. Popularizând larg exem
plele pozitive, stimulînd generali

LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVA

Noi îngrășăminte chimice
Colectivele de muncă din cadrul 

Combinatului chimic Craiova în
scriu și in acest an succese de 
seamă in Îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Dar chimiștii craioveni acor
dă o atenție deosebită și activității 
de cercetare.

— Perfecționarea tehnologiilor, 
diversificarea produselor obținute 
în instalațiile existente, adaptarea 
unor instalații vechi pentru reali
zarea de noi produse, cu calități 
superioare si eficiență economică 
sporită, iată citeva din preocupă
rile noastre actuale in domeniul 
cercetării — ne-a sdus tovarășul 
Oliviu Popa, director tehnic, in cen
trala industrială de îngrășăminte 
chimice Craiova.

— Ce se întreprinde la Combina
tul chimic din Craiova pentru in
troducerea in fabricație a noi ti
puri de îngrășăminte ?

— Cum este și firesc, intensifi
căm activitatea pentru asimilarea 
unor noi tipuri de Îngrășăminte cu 
eficacitate in cultura cerealelor. în

legumicultura ei pomicultură, 
năoară, de curind au fost omolo
gate și introduse in fabricație trei 
noi tipuri de îngrășăminte com
plexe organo-minerale. care pre
zintă o importantă deosebită pen
tru legumicultura, ca și pentru 
culturi pe nisipuri, soluri erodate, 
terenuri irigate, terenuri cu un 
conținut redus de materie organi
că. Experiențele efectuate in nu
meroasele cooperative agricole de 
producție au dovedit că ingrăsă- 
mintele complexe organo-minerale 
sint mult superioare îngrășămin
telor minerale. Sporurile de pro
ducție la aceeași unitate de sub
stanțe active obținute pe mari su
prafețe au depășit pe cele obiș
nuite cu pină 
In prezent au 
culturii peste 
minte chimice

la 30 la sută. Pină 
și fost livrate agri- 
1 000 tone lngrășă- 
or gano- m inerale^

Nistor TUICU
corespondentul „Scîntell1

Siderurgiștii hunedoreni 
au realizat 50 000 tone 

metal peste plan
Furnalișlii și oțelarii de la 

Combinatul siderurgic Hune
doara au obținut simbătă un 
important succes in întrecerea 
socialistă — elaborarea celei 
de-a 50 000-a tonă de fontă și 
oțel peste prevederile de plan.

Creșterea producției de metal 
s-a obținut. îndeosebi, pe sea
ma sporirii indicelui de utili
zare a agregatelor. La cuptoa
rele Martin de mare capacitate, 
unde s-a înregistrat cel mai ri
dicat indice de productivitate, 
s-a realizat suplimentar, de la 
începutul anului, o cantitate de 
oțel echivalentă cu materia pri
mă necesară fabricării a peste 
7 400 de tractoare. (Agerpres)

Secția preparațle din cadrul Țesâtorlel de mdtase din Sighișoara

lui conducător al organizațiilor de 
partid, îndeplinirea cu cea mai 
înaltă exigență a funcțiilor lor de 
îndrumare și control. O dovedesc 
strălucit nenumăratele colective ce 
intimpină cu succese insufletitoare 
gloriosul jubileu al eliberării țării 
și Congresul al Xl-lea al P.C.R. 
In același timp, nu lipsesc exem
ple ce ilustrează cit de dăunătoare

„cheia" soluționării celor mai com
plexe sarcini o constituie dezvolta
rea in rindurile fiecărui colectiv a 
unui climat de responsabilitate co
munistă, de neimpăcare fată de 
lipsuri, de fermă combativitate și 
vigilență revoluționară. în condi
țiile muncii harrțjce, pline de elan 
a întregului popor, pentru îndepli
nirea cincinalului înainte de ter

Perfecționarea necontenită
zarea lor, criticînd viguros orice 
manifestări ale mentalităților îna
poiate, retrograde, organizațiile de 
partid și U.T.C. trebuie să deter
mine asimilarea de către noile ge
nerații a înaltelor trăsături care 
configurează profilul moral al cla
sei noastre muncitoare — spiritul 
revoluționar, abnegația .în muncă, 
înalta disciplină comunistă și capa
citatea de organizare, fermitatea, 
dirzenia si vigilenta partinică, de
votamentul neclintit față de cauza 
socialismului, față de interesele ge
nerale ale națiunii.

Experiența construcției socialiste 
demonstrează că principala condi
ție a îmbunătățirii calitative a ac
tivității in orice domeniu al vieții 
sociale 11 constituie întărirea rolu

este tendința liberalistă dc a închi
de ochii in fața unor deficiențe in 
producție, care, amplificindu-se șl 
agravindu-se. in cele din urmă au 
efecte dintre cele mai nocive. Da
toria primordială a tuturor organi
zațiilor de partid — decurgind din 
răspunderea ce le revine In tnce- 
tățenirea in rindurile întregului 
colectiv a atitudinii înaintate fată 
de muncă, față de avutul obștesc 
— este de a veghea la îndeplinirea 
riguroasă a îndatoririlor profesio
nale de către tot! oamenii muncii, 
a sarcinilor dc plan, la Instaurarea 
unei înalte discipline muncitorești, 
la asigurarea unei ordini desăvir- 
șite in procesul de producție. 
Este un adevăr, pe care viața il 
confirmă zi de zi. că pretutindeni

men, exemplul personal al comu
niștilor trebuie să constituie. In 
fiecare unitate economică și socială, 
un puternic factor de mobilizare a 
oamenilor muncii la realizarea e- 
xemplară a sarcinilor de plan, la 
obținerea de noi succese in con
strucția socialistă.

Producția modernă, caracterizată 
printr-un inalt grad de mecanizare 
și automatizare, ar fi de neconceput 
fără o desăvîrșită ordine și punc
tualitate, fără cea mai strictă res
pectare a proceselor tehnologice, a 
normelor și regulilor stabilite Ia 
locul de muncă. In condițiile so
cietății noastre socialiste, acestor 
rațiuni genCral-vaiabile ale disci
plinei muncii li se adaugă acel e- 
lement nou, esențial, pe care 11

constituie noua poziție socială n 
oamenilor muncii — de producători 
și proprietari colectivi ai mijloace
lor de producție, avind in această 
dublă calitate răspunderi și obli
gații sporite, dreptul și datoria de 
a participa la conducerea activității 
economice. Iată de ce la noi. în
deplinirea riguroasă de către fie
care om al muncii a sa'rcinilor pro
fesionale. de producție nu mai re
prezintă rezultatul unei presiuni 
exterioare, ci o obligație pe care 
și-o impun în mod conștient și 
voluntar toți cei ce muncesc in 
România socialistă. Orice încăl
care a acelei cerințe de bază a so
cietății noastre pe care o reprezin
tă disciplina muncii, orice manifes
tare de neglijență, nepăsare și — 
cu atit mai mult — lucrul de min- 
tulală sau chiulul se răsfrîng, în 
ultimă instanță, asupra colectivului 
respectiv, a societății in ansamblul 
ei. astfel incit nimănui nu-i este 
îngăduit să tolereze asemenea ma
nifestări. Combativitatea șl intran
sigenta comunistă față de abaterile 
de la disciplina muncii și a produc
ției reprezintă, in actualul stadiu 
de dezvoltare a orinduirii noastre, 
un inalt imperativ șoclal, o m?r- 
turle elocventă a patriotismului so
cialist în acțiune.

în aceste condiții, munca noliti- 
eo-educ3tivă pentru generalizarea 
Ia scara întregii societăți a atitu
dinii noi față de muncă sl fa»ă de 
avutul obștesc devine o cerință im
perioasă, o necesitate obiectivă, de 
care depinde in măsură hotărîtonre 
ritmul progresului economic șl so
cial. Iată de ce, in spiritul progra
mului Ideologic adoptat de Plenara

în transporturi 
și telecomunicații

SPORESC ECONOMIILE 
DE COMBUSTIBIL 

Șl ENERGIE ELECTRICA
Unitățile aparținind Ministe

rului Transporturilor și Tele
comunicațiilor au economisit, 
de la începutul anului, circa O 
sută de mii de tone de com
bustibil convențional și 20 mi
lioane kWh energie electrică. 
Realizările respective capătă o 
semnificație economică deosebi
tă (iacă se are in vedere că 
ponderea combustibilului in pre
țul de cost reprezintă 12,5 la 
sută in transportul feroviar, 20,8 
la sută în transportul auto, 8,5 
la sută în navigația fluvială și 
15.8 la sută in cea maritimă, 
față de numai 3,6 la sută In 
industrie.

Reducerea consumurilor spe
cifice in de-pouri, autobaze, por
turi și la bordul navelor s-a ob
ținut printr-o gospodărire judi
cioasă a combustibililor și ener
giei electrice, prin repartizarea 
și optimizarea sarcinilor pe di
ferite mijloace de transport și 
reducerea curselor goale și a 
celor cu încărcătură parțială. 
De asemenea, s-a acționat cu 
succes pe linia intensificării gra
dului de utilizare a mijloacelor 
de transport și renunțarea la 
cele cu randamente slabe — 
autovehicule vechi, remorchere 
fluviale cu abur, locomotive cu 
abur.

Măsurile pentru exploatarea 
rațională a materialului rulant 
șl a flotei maritime și fluviale 
se vor finaliza în acest an, prin
tre altele, in economisirea a 
250 000 tone combustibil conven
țional și 50 000 000 kWh energie 
electrică. (Agerpres)

C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, 
munca politico-educativă a orga
nizațiilor de partid, sindicale și de 
U.T.C. este chemată să înrădăci
neze in conștiința tuturor celor ce 
muncesc convingerea că înflorirea 
țării și bunăstarea poporului se 
află în propriile lor miinl, depind 
de eforturile lor creatoare pentru 
Îndeplinirea cincinalului înainte de 
termen, pentru îmbunătățirea cali
tativă a întregii activități econo
mice. Experiența arată că forța de 
lnriurire a muncii politico-educati
ve este indisolubil legată de înlă
turarea manifestărilor de forma
lism și festivism. de efortul tenace 
pentru a-i imprima -un caracter 
concret, dinamic, combativ, înlo
cuind tendința de a enunța teze 
generale cu munca de la om Ia om, 
care să răspundă preocupărilor și 
sarcinilor lor majore.

Integrată concepției unitare a 
partidului nostru urmărind valori
ficarea plenară a avantajelor-orip- 
duirii socialiste, a potențialului 
material și uman al țărji, perfec
ționarea continuă a întregii activi
tăți economico-sociale, întărirea or
dinii și disciplinei in toate unită
țile răspund imperativului crește
rii eficientei muncii pe ansamblul 
șocietății, în vederea accelerării 
progresului multilateral al patriei. 
Acționind cu stăruință in lumina 
acestei cerințe, oamenii muncii vor 
obțihe in intimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al Xl-lea al 
partidului noi succese pe calea edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate pe pămintul Româ
niei.
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Am vizitat mai multe unități școlare din județul SăU). ca si tn- 
ile care le patronează. Peste tot. practica productivă a ele- 
fla In centrul atenției. Cum trebui st optim atelte-
7 Cu ce mai trebuie (ișoarâ activita-
-3 a elevilor in intr cărora condu-
lilor și ale unitâțilo ic să le ofere,
«oJuții practice, cu , fără Îndoială,
ai multe ori rezultatei! forturilor depuse.
r»r strădanii comune de perfecționare trebuie să 11 se ndaugo 

ribuția substanțială a tinerilor înșiși, a celor care efectuează 
a organizațiilor U.T.C. din școli și întreprinderi. Tmbinind 

mul cu experiența, dorința elevilor de a se face utili cu cea 
lorilor de a putea beneficia de un sprijin real din partea mni 
lor „colegi", organizațiile U.T.C. pot intinde o punte trainică 

perfecționării și modernizării, pe care s-a angajat invăță- 
ru. O punte a dialogului constructiv, ale cărui replici trr- 
Budă cu mai multă vigoare. Fapt demonstrat și de ancheta

Excelenței Sale Domnului YITZHAK RABIN
primul ministru al statului Israel

mentar : o intervenție activii a or
ganizației U.T.C. — fie in sensul 
inițierii unor acțiuni culturale co
mune. fio pentru atragerea elevilor 
la viata de organizație a întreprin
derilor unde efectuează practica, așa 
cum au ilustrat cele două exemple 
precedente — Tiu poate fi realizată 
fără o cunoaștere exactă a faptelor 
de viață, a celor mai miri amănunte 
referitoare la desfășurarea practicii 
propriu-zisc. Să ascultăm interlocu
torii :

— O bună parte a elevilor noștri 
se află In practică la Autobaza Za
lău — ne relatează Iuliu Szilâgyl, 
director adjunct 
umanist. Ei sint

•nul III «i »e<Tetara • comitetului 
U.T.C. la liceul „Simion Bftrnuțiu".

— în trimestrul doi. noi. elevele, 
am făcut o vizită la secția de co- 
voar» a cooperativei „Unirea" din 
localitate, rare ne patronează. Reu
șita acestei vizite nc-a dat idcca 
organizării unor acțiuni cultural- 
educative comune. Și astfel, la în
ceputul anului am putut anunța cu 
mindne pregătirea unei seri distrac
tive pentru muncitoarele fruntașe 
nle cooperativei. Dar. deziluzie. In 
seara respectivă. Invitații noștri nu 
au venii. Și am fi avut atițoa să Io 
spunem, să ii întrebăm.

Am traversat strada principală a 
Simitului pentru a ajunge la coopc-

II. T. C. dâi scoli si întreprinderi
nu lasă loc nici

apro- 
muncă cu

La cooperativă. 
Gh. Lazoc, a

„proble- 
la dis- 
elev in

Carnet
cultural

Cu prilejul numirii tn funcția de prlm-mlnlstru al statului Israel, am 
deosebita plăcere să adresez. Excelenței Voastre sincere felicitări, urări 
de sănătate și succese in îndeplinirea înaltei misiuni ce v-a fost încre
dințată.

MANEA MĂNESCU 
prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

ie in fi- 
un fel 

Ele care 
interpretări, 
i. chiar nu sint 
tenorul dialogului 

F.ugcn Tăios, 
liceul elogiat, secretar al 

comitetului U.T.C. pe scoală.
— Intr-adevăr, practica propriu- 

zlsă a decurs excelent. Am lucrat cu 
spor, ca niște veritabili constructori. 
Dar noi am fi dorit să realizăm mai 
mult decit atit. Am fi vrut să ne 
întilnim cu muncitorii și in alte 
locuri decit pe schelă, să stăm în
delung de vorbă cu ci. Aveam atîtea 
să-i întrebăm despre viitoarea noas
tră profesiune, despre ce vom face 
după absolvirea liceului. Pe șantier 
există o puternică organizație U.T.C. 
Cred că ar fi fost foarte util pentru 

lucrat

INTILNIREA
FIILOR MEHEDINȚIULUI

Iullu
«1 liceului 
apreciat l 
dar, mai ales la 
început, 
le-a fost 
de greu să 
cadreze in 
plina 
rcască.

Care este pă
rerea celor de la 
autobază ? Am fi 
dorit să tran
scriem textual in
tervenția «cofeta
rului U.T.C., Va- 
silc Culte. dar 
răspunsul său a 
fost de fapt 0 
înșiruire dc pro- 

- poziții negative. 
El nu știa ce elevi 
fac practică în 
întreprindere și 
nici ce maiștri 
coordonează acti
vitatea ateliere
lor din școală, nu 
cunoștea profi
lul acestora din 
urmă și nu auzi
se că ar fi fost 
ceva greutăți in 

legătură cu integrarea in muncă a 
elevilor.

Acest ultim exemplu probează din 
nou că organizația U.T.C. nu tre
buie să asiste pasivă la eforturile 
organizatorice ale conducerilor ad
ministrative. ci. cunoscindu-și bine 
membrii săi, să vină cu propuneri 
concrete, să dea dovadă de iniția
tivă. Cu prilejul anchetei noastre, 
zeci de elevi și muncitori au ținut 
să sugereze eventuale îmbunătățiri 
ale practicii școlare. Cine poate a- 
sigura o confruntare a punctelor 
de vedere ? Cine poate facilita dia
logul nemijlocit între toți aceștia ? 
Organizațiile U.T.C., sub conducerea 
organizațiilor de partid din unitățile 
respective. Premisele dialogului 
există. Rămine doar ca primele re
plici să fie rostite fără intirziere.

unora - 
destul 
se In- 
dlsci- 

muncito-

științificSimpozion
în zilnic dc 7 și fl Iunie a avut 

loc simpozionul științific organizat, 
in cinstea marilor evenimente ale 
acestui an jubiliar, de Marele Stat 
Major, in colaborare cu comanda
mente de armate și arme, cu Aca
demia militară și Statul Major al 
gărzilor patriotice do Ia C.C. al 
P.C.R.

Cei prezenți la simpozion au adre
sat tovarășului Nicolac Ceaușescu 
o telegramă, in care se spune : „Par- 
ticipanții la simpozionul științific 
consacrat perfecționării activității 
de organizare și conducere militară 
in condițiile războiului întregului 
popor Iși exprimă dragostea nemăr
ginită. devotamentul și profunda 
recunoștință față de conducerea de 
partid și de stat, față de dumnea
voastră personal, mult iubite ' tova
rășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
grija neobosită pe care o acordați

Tlmp de două zile, la Drobeta- 
Turnu-Severin a avut loc o e- 
moționantft Intilnire a fiilor Mc- 
hedlnțiului. Cei plecați de pe 
aceste meleaguri — muncitori cu 
înaltă calificare, specialiști, oa
meni de știință, savanți, scrii
tori și artiști, cadre cu munci 
de conducere in diferite dome
nii de activitate — au trăit cli
pe de neuitat la revederea locu
rilor natale. în localitățile Or
șova, Vinjuleț. Cerncțl, In ca
drul unor unități industriale și 
instituții de cultură, au avut loc, 
pe specialități, intilniri ale fii
lor Mehe^ințiului cu oameni ai 
muncii din diverse sectoare de 
activitate. La Monumentul eroi
lor din Parcul rozelor, in fața 
a sute de tineri din detașamen
tele de pregătire pentru apăra
rea patriei au fost evocate mo
mente din lupta pentru liberta
te națională și socială a po
porului nostru, gloriosul act de 
la 23 August 1944. Programul 
manifestărilor a fost completat 
cu deschiderea unei expoziții 
Dumitru Ghiață și cu un bogat 
program artistic. (Virgil Tă- 
iaru).

forțelor armate, pentru condițiile tot 
mai bune create formării și perfec
ționării cadrelor militare, îndeplini
rii ireproșabile a sarcinilor care re
vin forțelor armate.

Contribuția dumneavoastră decisi
vă la elaborarea politicii do apărare 
a patriei noastre socialiste, a doc
trinei militare românești contempo
rane. înalta răspundere cu care ve- 
gheați la destinele țării, la continua 
consolidare a capacității el de apă
rare, In ansamblul activității revo
luționare pe care o desfășurați cu 
o nesecată energie pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru triumful unor noi 
relații de colaborare internațională, 
constituie pentru noi toți un lumi
nos exemplu, un puternic imbold de 
a ne face zi de zi datoria de ostași 
ai partidului și ai țării".
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FILME DE SCURT METRAJ PE ECRANELE CAPITALEI
10-16 IUNIE "

Am f. avut numai de învățat. In ce 
privește disciplina muncitorească, a- 
titudinea revoluționară.

Și li nărui constructor a creionat 
cu maturitate un program de acțiu
ne pornind de la rolul educa
tiv ce revine organizațiilor do 
tineret. Un program care, pus do 
acord cu inițiativele și posibilitățile 
celor de la I.J.C.M., poate transfor
ma „dialogul la distanță" intr-o 
discuție tovărășească, cotidiană, cu 
profunde implicații educative.

★
Așadar, rolul organizațiilor U.T.C. 

de a milita prin toate mijloacele, in 
toate ocaziile posibile, pentru edu
cația comunistă a tineretului se do
vedește de primă importanță. Ne-o 
demonstrează și secvențele unui alt 
dialog. înregistrat do această data 
la Șimleul Silvaniei. Prima replică 
aoartine Marianei Șimon, elevă in

ratlva „Unirea" și a transmite celor 
de aici dorința elevilor de la „Bâr- 
nuțiu". La cooperativă. secretarul 
U.T.C.. Gh. Lazoc, a fost foarte 
concis :

— Dacă ne-ar fi invitat...
Si dialogul la distanță s-ar fi în

cheiat aici dacă, intimplător. la el 
nu ar fi asistat un secretar al comi
tetului județean U.T.C., loan Mure

au fost 
imedia- 

manifes-

șan. Cu promptitudine, 
conturate pe Ioc citeva 
te direcții de acțiune, 
țâri concrete pentru perioada ur
mătoare. în acest fel — ne-au asi
gurat cu convingere 
dialogul pornit la sugestia reporte
rului va putea fi continuat „pe a- 
ceeași scenă".

localnicii

EXPOZIȚII
• Școala populară de artă din 

Pitești a deschis, la Palatul cul
turii din localitate, o expoziție 
de artă plastică. Lucrările de 
pictură $i sculptură înfățișează 
peisaje, momente din istoria 
patriei, portrete.

Patria, Excelsior : Cintec pen
tru veveriță; Scala: Semnaliza
re rutieră; Luceafărul: Cătălin 
și Cătălina; Festival: Aslă-seară 
mă fac praf; București, Favorit: 
Omagiu uniformelor albastre; 
Capitol: Arta celților; Victoria: 
Șarpele înaripat; Central, Gri- 
vița: De ziua bunicii; Lumina: 
De Facto; Doina, Giulești: A 
fost odată ca niciodată; Fero
viar: Se mai intimplă; înfrăți
rea: Bizanț după Bizanț; —
Comoara din vechea cetate; 
Buzești: Rodeo; Dacia, Munca: 
Mari succese ale ecranului; 
Bucegi: Foamea de energie; 
Unirea: Cutezanța; Lira: Victor 
Iliu; Popular, Drumul Sării, Vi- 
tan, Ferentari: Revista premie
relor IV; Cotroceni: Dimitrie

Cantemir; Pacea: El Dorado; 
Cringași: Danae; Melodia, Mio
rița: Mihaela in cetatea de ză
padă; Floreasca: Pe cer sint 
numai fete; Volga: Zimbiți, vă 
rog: Viitorul: Pașii poetului; 
Gloria: Lungul drum al plinii 
către casă; Aurora: Cristalul 
românesc; Moșilor: Din fluvii 
izvorăsc lumini: Cosmos: Să nu 
uităm copiii; Tomis: Microfa- 
bule; Arta: Gustav și sfetnicii: 
Modern: Geometrie ascunsă; 
Rahova: Stoenescu; Progresul : 
România, țara mea; Flamura: 
Eficiente ; Clubul uzinelor „Re
publica": Fluturele; Doina:
Program pentru copii — Otty 
în Cosmos, Mica rindunică. Pa
razitul, Pety și păsările, Osul.

• Tot la Pitești s-a deschis o 
Interesantă expoziție de artă nai
vă. Vizitatorii intilnesc aici peste 
50 de lucrări de pictură și tapi
serie ale artiștilor naivi din în
treaga țară. Expoziția, care va 
avea caracter permanent, se va 
îmbogăți continuu, prin achizi
ționarea unor noi exponate. (Gh. 
Cirstca)

am>i dacă atit timp cit __ . ..
alo am fi fost invitați să partici

păm efectiv la acțiunile U.T.C.-uluL
noi Replicile ultimului dialog le-am 

surprins la Zalău. De această dată, 
ele ne-au demonstrat un adevăr ele- Radu CONSTANTINESCU

tv
DUMINICA 9 IUNIE 

PROGRAMUL I
1.30 Deschiderea programului 

• Gimnastica pentru, toți.
6.40 Cravatele roșii.
9,35 Fi’m seria’ pentru copii : 

..Daktari‘\ Episodul „Numă
rătoarea inversă pentru Judy" 
an.

in.m viața satului.
11.15 Contemporanele noastre.
11,45 Bucuriile muzicii. Din ciclul 

concertelor simfonice șl ca
merale ale violonistului Ion 
Volcu

12.30 De strajă patriei. 
13/ ' Album duminical.
14.50 Magazin sportiv • Concurs 

internațional de natație. Se- 
lectiunl înregistrate de la 
Leeds • Automobilism : cursa 
de 100 km de la Nurbtlrgring 
și marele premiu de formula 
I de la Monte Carlo.

15.55 Drumuri In istorie. Hunedoa
ra — VIrstele fierului.

16.15 Film serial : „17 clipe ale
unei primăveri-. Producție a 
studiourilor de televiziune 
sovietice. In distribuție : Via- 
ceslav Tihonov. Emilia Mil
ton. Evghenii Kuznețov, 
hail Jarkovskl. Regia : 
tlana Lloznova. Episodul Vin.

17.20 Cîntare patriei — concurs 
coral interjudețean.

19.00 Lumea copiilor : Din amin
tirile unul școlar.

19.30 Telejurnal 
20.00 Reporter ’74.
Î0.30 Film artistic : „Pasărea tim

purie". Premieră TV. Produc- 
t.e a studiourilor cinemato
grafice engleze. In distribu
ie : Norman Wisdom. Edward 
Chapman. Jerry Desmonde, 
Paddle O’Neill. Bryan Pringle. 
Regia : Robert Asher.

22.00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă. Selecțlunl 

filmate din intilnirea de atle
tism feminin România — An
glia — Italia — R.F. Germa
nia.
PROGRAMUL II

10,oo — 11.45 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii „Geor
ge Enescu".

tO.OO Film serial pentru copil :

Mt- 
Ta-

..George". Episodul „George 
la concert".

20.25 De pe scenele lirice ale țârii. 
Opera „Rlgoletto" de Verdi 
(T). Interpretează ansamblul 
Teatrului liric din Constan
ța.

31.20 Film serial : ..Madigan". Epi
sodul : „Cu miinile goale”.

LUNI 10 IUNIE
PROGRAMUL I

16.30 Emisiune Jn limba maghiară. 
19,00 Vetre folclorice.
19.20 1001 de seri : Piticul din ceas.
19.30 Telejurnal a La cotele anu

lui XXX.
20,00 Omul de lingă tine. Dăruire 

și responsabilitate. Elena Or- 
zan. inginer agronom. Erou , 
al Muncii Socialiste.

20.25 Capriciu italian dc Plotr Ilici 
Ceaikovski. Interpretează or
chestra șl ansamblul de balet 
ale Operei din Dresda.

20.40 Roman foileton : „Casa Bud- 
denbrook". Ecranizare după 
Thomas Mann, producție a 
studiourilor din R.F. Germa
nia. Cu : Liselotte Pulver, 
Nadja Tiller. Lil Dagover, 
Hansjdrg Felmv. Regia : Al
fred Weldenmann. Ultimul 
episod.

21.35 Revista lfterar-artlsticâ TV. 
Ediție realizată in colaborare 
cu Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Avanpremieră.
17.40 Prin împărăția mistreților. 

Expediție de vinătoare de Al. 
Satmari.

18,00 Film artistic : „Romeo și Ju- 
lieta". producție a studiouri
lor cubaneze. în rolul Julle- 
tei, Alicia Alonso ; in rolul 
lui Romeo, Azari Plistzky : 
muzica : Hector Berlioz.
Pierre Henry. Adaptarea șl 
coregrafia : Fernando Alonso.

19.20 1001 de seri : Piticul din ceas.
19.30 Telejurnal
20,00 Film serial pentru copii : 

„Daktarl". Episodul „Numă
rătoarea inversă pentru Judy" 
(II).

20.25 Viața economică a Capitalei.
20.45 Muzica românească in con

temporaneitate. Sinteze (VII).
21.15 Drumuri In istorie — Hune

doara : „VIrstele fierului".
21.35 Film serial : „Urmărirea" — 

producție a Televiziunii ro
mâne. Scenariul : Eugen Bar
bu și N. Mihail. Ultimul epi
sod : „Un joc cu păpuși".

I 
I
I 
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ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ in cadrul programului 
MARI SUCCESE ALE ECRANULUI pe FERNANDEL in 

coproducția franco-italiană

Inamicul public nr. 1

I 
I I

Regia : Henri Verneuil. Irezistibilele aventuri comice 
ale lui Fernandel în postura unui gangster fără voie. î

• Copilăria fericită, cu viito
rul ei de aur. face obiectul ex
poziției de grafică a Sofiei U- 
zum — „Copiii țării", deschisă 
vineri in sala Casei de cultură 
a sindicatelor din municipiul 
Buzău. Expoziția se Înscrie In 
șirul manifestărilor cultural- 
educative prilejuite de sărbă
torirea „Zilei copilului". (Mi
hai Bâzu).

SESIUNE
DE COMUNICĂRI

La Arad și-a desfășurat lucră
rile sesiunea de comunicări ști
ințifice „Aradul In contextul cul
turii românești", organizată de 
Filiala Arad a Societății de știin
țe filologice, in colaborare cu 
casa corpului didactic a județu
lui Arad. Au luat parte oameni 
de știință și cultură, profesori, 
cercetători din București, Cluj, 
Timișoara, Arad, Sibiu, Iași, care 
au prezentat noi documente pri
vind societățile culturale arăde- 
ne, presa românească arădeană 
intre 1934—1944, mișcarea litera
ră a „Tribunei" la Arad, 
trunderea cărții românești 
părțile Aradului in secolul 
XVIII-lea ș.a. (Constantin 
mion)

„ASCENDENȚĂ'

pă- 
in 
al 

Si-

Sub egida Comitetului jude
țean Bistrița-Năsăud al U.T.C. a 
fost editat recent volumul de 
versuri și proză intitulat „As
cendență", care cuprinde crea
țiile a 27 de tineri autori, 
membri ai cenaclurilor literare 
de la liceele și școlile generale 
din Județ. Citind citeva din cele 
98 de titluri — „Strămoșii", ..Dor 
la porțile Bistriței", „Sufletul 
neamului", „Fiul țării", „23 Au
gust", „Partid" — avem o ima
gine a universului tematic din 
care iși trag seva poeziile și pro
zele din volum, omagiu adus de 
tinerii poeți și prozatori din ju
deț celor două mari evenimen
te politice din viața țării. (Ion 
Anghel).

Magnetismul
marilor construcții

9
alte colțuri de țară, să știe că vor 
lucra, aici la Cerna, alături de vete
rani ai Porților de Fier, de construc
tori care chiar a doua zi după mă- 

• reala inaugurare de la Dunărea me- 
hedințeană au luat drumul către a- 
ceștl munți. Poate sună cumva ro
mantic ce spun eu, dar ilustrări con
crete, realiste, a ceea ce am putea 
numi chemarea Cerne! nu lipsesc. 
Iată un singur exemplu : de curind, 
nu mal puțin de 20 de ingineri, 
proaspăt absolvenți, au cerut in mod 
expres să fie repartizați pe șantierul 
nostru. Nu mă îndoiesc că vor avea 
de. ce să fie invidiați de colegii lor. 
Atit pentru complexitatea lucrării 
prin care vor debuta in profesie, cit, 
mai ales, pentru oamenii alături de 
care vor face primii pași.

Oamenii Cernei. 200 de membri de 
partid și cam tot atiția uteciști sint 
chemați să constituie liantul celor 
800 de constructori care, împreună 
cu familiile lor, alcătuiesc o popu
lație de 1 500 de proaspeți cetățeni 
ai acestor munți. O populație care-?i 
creează, din mers, tradițiile de mun
că rapidă și trainică (drumul și co
lonia au fost construite înainte de 
atacarea lucrărilor), de performanțe 
(devierea Cernei — cu 33 de zile mal 
devreme), de chibzuință (1 500 t de 
motorină economii), de viață socială, 
de permanentă edificare a unei așe
zări constructive, înfloritoare.

De la Ion Coste, cel primit In 
partid cu 21 de ani in urmă, la Bi- . 
caz, de către comuniștii de la Tunel- 
Ieșire (printre care și Tudor Moraru, 
azi Erou al Muncii Socialiste) și 
pină La șoferul de mare tonaj Va- 
sile Grădinaru (21 de ani), a cărui 
cerere a fost dezbătută deunăzi aici, 
la Cerna ; de La șeful acestui șan
tier, veteran al Argeșului, și pină 
la tinerii ingineri Nadia și Dorin 
Dugăiașu, al căror fiu se va mîndri, 
peste ani, că s-a născut „la Cema- 
Motru" ; de la maturii șefi de loturi 
de azi — ca Mihai Cojocaru, Ale
xandru Bala sau Mihai Cehan — 
veniți cu cinci ani in urmă la Por
țile de Fier direct din facultate — 
și pină la cei 20 de absolvenți, aș
teptau cu dragoste in munții Cernei 
— toți luptă să construiască nu doar 
un obiectiv hidrotehnic și energetic, 
ci și un eșalon de umanitate socia
listă demn de anul XXX al noii 
noastre istorii.„ în aceste zile, elevii 
de la școala nouă din șantier se 
pregătesc, împreună cu cele opt 
cadre didactice conduse de profe
soara de fizică Maria Cehan, pentru 
intrarea în vacanță. Vor merge in 
tabere — la mare, in alți munți, la 
bunicii din alte colțuri de țară/ Pre
tutindeni vor duce cu ei mîndria de 
a trăi și învăța, de a crește intr-un 
asemenea Ioc al României. „De unde 
ești tu ?“ „De la Cerna !“ „Un 
oraș ?" „Nu, un șantier. Acolo lu
crează tata".

...Lucrează, de pildă, la Baraj, 
unde oamenii maistrului Epure, in 
ziua cind am fost oaspeții șantieru
lui. perforau cu două haveze „in 
miez". Unde maistrul Căpescu și-al 
săi curățau de aluviuni malul sting. 
Unde minerii maistrului Toader fo
rau. iar cei ai șefului de formație 
Branca curățau, cu două mari exca
vatoare, tot ce rezulta din pușcă- 
turi... Echipele inginerului Colcea 
lucrau la platforma de sortare a 
agregatelor și la drumul către ca
riera de argilă. Brigadierul Bucur 
dirija sortarea materialului pentru 
fabrica de beton... Acestea sint fron
turile Cernei... Se lucrează zi șl 
noapte la drumul axial, se pușcă la 
fronturile Balmezu-Iovan. se fini
sează stația Cema-sat, se pușcă in 
calcar la Corcoaia, se mărește ate
lierul de autoutilări. se forează 
frontul la galeria de derivație.

Revenim la Ion Coste, omul celor 
10 000 000 de metri cubi de materia 
pușcată. La vorba lui generoasă : 
„Toți ortacii noștri sint oameni da 
milioane". Și înțelegem de unda 
provine încrederea tuturor acestor 
oameni in izbinda lor asupra aces
tor munți, asupra acestor ape. Din 
sentimentul de încredere în fort» 
care conduce destinele țării, desti
nele fiecărei construcții a acestui 
timp ; partidul.

(Urmare din pag. I)

monumentalitatea muncii lor. Astfel, 
Ion Coste spune in dulcele lui grai 
de Transilvanie nordică :

— D’apăi ,nu-i chiar așa cum spu
neți dumneavoastră. Că cei zece mi
lioane de metri cubi — or fi mai 
mulți, or fi mai puțini, nu știu — 
nu i-am pușcat io singur, ci cu or
tacii. Ciți ortaci ? Numai eu am ca
lificat, in 25 de ani, 1 000 de mineri- 
constructori (vedeți, socoteala asta 
mi-a fost drag s-o fac). Apoi : la 
Bicaz am condus 240 de inși ; la Por
țile de Fier — 150 ; aici, la Cerna — 
vreo 50. Greu să spui cit vine par
tea fiecăruia din muntele înălțat de 
dv. pe hirtie. Căci, lată, cu Alexan
dru Ilicscu lucrez cot la cot incă de 
la începutul Bicazulul, cu Dumitru 
Radu sint ortac de vreo 15 ani, cu 
Petre Marnu — de șapte, cu Dumi
tru Boiciuc — de trei... Dacă este să 
folosesc vorba dumneavoastră, toți 
aceștia — și mulți alții ca ei, fie de 
aici de la Cerna, fie de la Turceni 
sau Rogojelu, de la Lotru sau Someș, 
că-i cunosc pe toți — sint oameni 
de milioane.

— Aici, la Cema, ne spune ingi
nerul Stan Manolache, șeful șantie
rului, lucrarea este dificilă, clima nu 
ne lasă totdeauna să lucrăm cum am 
vrea, dotările tehnice nu sint incă 
pe măsura dorinței noastre, condițiile 
de izolare sint destul de... ca
tegorice. Și. totuși, oamenii trag că
tre șantierul nostru ca urșii Ia miere. 
De ce ? Desigur, este vorba de ne
obișnuitul lucrării, de problema teh
nică destul de complicată pe care o 
pune, stirnind spiritul de performan- 

' ță al constructorilor. Dar, in primul 
rind, cei care atrag sint construc
torii inșișl, adică eșalonul celor 800, 
prezenți pe șantier, din prima zi. ca 
nucleu al celor 2 500 care urmează să 
vină... Iar aceștia vin și tot vin. Pen
tru că nu este puțin lucru, atit pen
tru cei tineri — care vor să învețe o 
meserie sau care debutează ca spe
cialiști — cit și pentru virstnicii din

ADNOTĂRI « ADNOTĂRI « ADNOTĂRI « ADNOTĂRI « ADNOTĂRI « ADNOTĂRIi
„Convingeri comuniste"

„Născută din ideea de a 
surprinde in paginile sale 
generosul efort ■
preocupările și pasiunile, 
problemele ~

creator,

problemele și idealurile 
studențimii, revista „Con- 
viageri comuniste" iși pro
pune, la inceput de drum, 
să fie o tribună deschisă 
tuturor studenților din 
Centrul universitar Bucu
rești..." Cu o asemenea de- 
clarație-program, publica
ția lunară „Convingeri co
muniste", organ ai Consi
liului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Centrul universitar Bucu
rești. a inclus din primele 
tale două numere — apă
rute Dină acum — articole 
cu o problematică diver
să : politică și ideologică, 
profesională si practică, 
culturală și sportivă. Abor
darea unor teme majore, 
reprezentative pentru an- 
gaiarea politică și preocu
pările culturale specifice 
studentimii noastre, atitu
dinea civică manifestată 
constant atestă hotărirea 
redacției de a se impune 
in conștiința tinerilor săi 
Cititori ca un avizat pur
tător de cuvint. un termeni 
al unei intense emulații 
universitare. în acest sens, 
retine de asemenea aten
ția efortul redacției spre 
delimitarea și utilizarea 
unei largi diversități de

Și

i publicistice, care 
asigure. odată cu 

ideologică fermă, 
necesară u- 

publicatii studen- 
Editorialul. eseul 

politic, interviul, rubricile 
•-«‘î de organizație",

genuri 
să-i « 
tinuta 
prospețimea 
nei 
tești.
„viața _ „
„experiment club" sau pa
ginile speciale consacrate 
artelor plastice, teatrului, 
literaturii și muzicii confi
gurează certe posibilități 
redacționale care, sperăm,

„țăndărică"

Iși vor găsi o utilizare din 
ce in ce mai înaltă in nu
merele următoare. Este de 
așteptat că in viitoarele 
sale numere revista va 
reflecta mult mai pregnant,. 
mai consecvent, mai siste
matic experiența de orga
nizație a asociațiilor 
denților comuniști 
București, fondul de con
cluzii metodologice 
care-1 propun efortului de 
educație comunistă propriu 
întregului nostru tineret 
universitar.

stu- 
din

pe

Mihai IORDANESCU

și-a pierdut

„Țăndărică", prestigiosul 
nostru teatru de păpuși din 
centrul Capitalei, teatrul a 
cărui prezentă infioară de 
bucurie nu numai pe copiii 
bucureșteni. ci și pe cei din , din 
întreaga țară, a înscris pe 
afișul acestei stagiuni doar 
două premiere pentru cei 
mici. De fapt, cele J' x 
premiere sint.. una 
gură : „Punguța cu 
bani". Cealaltă montare. 
„Tigrul purpuriu căruia ii 
plăceau clătitele", care ar 
fi „îmbogățit" numărătoa
rea, a fost reprezentată 
doar de două ori. Deci,

două 
sin- 
doi

lungul a peste opt 
luni de zile, cei mici au 
avut ocazia să aplaude un 
singur spectacol.

Este adevărat, n-au lipsit 
programul teatrului 

mai multe din realizările 
stagiunilor precedente ; dar 
este tot atit de adevărat 
că repertoriul unui teatru 
cu profilul celui la care ne 
referim trebuie sâ fie cel 
puțin la fel de bogat și de 
variat ca și cel al unui tea
tru pentru adulți. Ar fi 
nedrept, de asemenea, dacă 
am omite in întregime din

discuție cele două specta
cole „nocturne". Dar cre
dem că este de datoria tea
trului care poartă, nu in- 
timplător, numele lui Țăn
dărică și care, in paranteză 
fie spus, are două săli, să 
se adreseze. în primul rind, 
tinerelor vlăstare ale Bucu- 
reștiului și ale țării 
noastre.

Aceasta cu atit mai mult 
cu cit vedem in instituția 
de frumoasă tradiție ar
tistică care este „Țăndă
rică" idealul laborator de 
creare a acelor lucrări 
apte să aducă pe scenă pe 
„Făt Frumosul de astăzi", 
eroul care poate înflăcăra 
imaginația celor mici, con
tribuind la educația lor pa
triotică, civică, comunistă.

Teatrul beneficiază de 
un colectiv dintre cele mai 
bine pregătite pentru rea
lizarea unor inedite 
muie de spectacol, cu spo
rită eficiență in direcția 
modelării unor conștiințe 
înaintate, a formării pu
blicului de miine. Este de 
așteptat de aceea din par
tea teatrului „Țăndărică" 
o activitate mai ritmică, 
mai susținută, care să se 
concretizeze in cit mai 
multe spectacole — deopo
trivă „evenimente" ale vie
ții noastre artistice și ale 
vieții oopiilor.

Caiete romanești 
de studii literare

for-

N. STANCU

Consemnam 
ție la sfirșitul 
cut apariția . 
măr al revistei trimestriale 
de critică, estetică și isto
rie literară „Cahiers rou- 
mains d’ătudes littăraires", 
prima inițiativă de acest 
fel menită să cuprindă in
tr-o limbă de circulație 
mondială — franceza — 
imaginea complexă a lite
raturii noastre. Editura 
„Univers", grupind in ju
rul publicației o sene de 
cunoscuți critici, eseiști, 
istorici literari și teoreti
cieni ai artei, si-a asumat 
această delicată misiune, a 
cărei utilitate a fost pe 
deplin confirmată, in ciu
da unor intirzleri evitabile 
printr-o mal judicioasă 
cercetare a calendarelor a- 
niversare. Ne referim la 
tardiva transpunere in pa
ginile publicației 
substanțiale studii 
nind lui Mihnea 
ghiu, Al. Piru sau I. Dodu- 
Bălan, studii prilejuite de 
aniversarea a trei veacuri 
de la nașterea marelui căr
turar și domnitor Dimitrie 
Cantemir. Asemenea con-

cu sa tis răc
anului tre- 

primuiul nu-

a unor 
aparți- 
Gheor-

tribuțll ar fi fost cu 
mal binevenite in primul 
număr al „Caietelor" cu 
cit acesta a apărut chiar 
in momentul amplelor ma
nifestări dedicate eveni
mentului.

Confirmind ținuta știin
țifică superioară a studii
lor cuprinse in sumar, 
concentrarea acestora in 
jurul unor mari teme, nu
mărul 2 al „Caietelor" dez
bate din perspective dife
rite aspecte ale poeziei 
moderne. Astfel Sorin 
Alexandrescu cercetează 
funcția simbolului la Tudor 
Arghezi, Eugen Simion in
vestighează relația dintre 
adevăr și poezie la Eugen 
Jebeleanu, iar Ov. S. Croh- 
mălnlceanu urmărește în- 
tr-un amplu 6tudiu evolu
ția artei de avangardă ro
mânească in perioada in
terbelică. Trebuie mențio
nat totodată interesul spo
rit pentru cercetarea critică 
modernă a aspectelor lim
bajului poetic contempo
ran — In studiile lui Adrian 
Marino, Mihai Nasta sau 
Paul Miclău. Publicația a- 
cordă un spațiu larg recen-

atit

zărilor pe marginea unor 
lucrări de istorie și teorie 
literară, continuă cronica 
traducerilor și e un intere
sant Și plin de sugestii ca
leidoscop. Fidel progra
mului anunțat, mal puțin

însă In promptitudinea a- 
parițiilor, „Cahiers rou- 
mains d’ătudes littăraires" 
poate contribui la mal 
exacta cunoaștere a litera
turii noastre peste hotare.

E. VASILESCU

„Omagiu uniformelor 
albastre"I

noastră, 
cuprinde 
din acti- 
de mill-

Zilele acestea, in fața 
spectatorilor este prezentat 
un inedit film documentar, 
„Omagiu uniformelor al
bastre", dedicat aniversării 
a 25 de ani de la înființarea 
miliției din țara 
Pelicula color 
imagini sugestive 
vitatea organelor
ție, scoțind in relief opera
tivitatea și priceperea lu
crătorilor de miliție, strin- 
sa lor legătură cu oamenii 
muncii, ale căror interese 
le slujesc cu abnegație și 
devotament.

Realizatorii (regia : Tra
ian Fericean, operator : 
Dragomir Vilcov, scenariul: 
Iosif Vianu), avind in față 
un vast material faptic, au 
reușit »ă selecteze acele 
aspecte care vin să relie
feze citeva din principalele

coordonate și direcții de
activitate a organelor de
miliție. Astfel, in Imagini 
de o deosebită veridicitate 
este relevată activitatea de 
multe ori eroică a organe
lor de miliție, gata oricind 
să intervină operativ pen
tru a preveni orice încăl
care a legii, In vederea 
apărării, cu fermitate și 
vigilență, a avutului obștesc 
și personal, a ordinii și li
niștii publice. Filmul, rea
lizat de serviciul cinema
tografic al Ministerului de 
Interne, 
mesajul său, prin expresi
vitatea imaginii, prin pri
ceperea de a evoca su
gestiv fapte din viața co
tidiană a „uniformelor
albastre" ca o certă reuși
tă a documentarelor noas
tre.

se Înscrie, prin
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PRIMIRI IA PRIMUl MINISIRU Al GUVERNULUI Cronica zilei
Tovarășul Manea Mânesru. pnm- 

mJrustru al guvernului Republicii 
x.nc'.a)'«te România. « primit, sim- 
bata La amiază, pe Grigori S Zolo
tuhin, ministrul valorificării cerea!r- 
l^r al V.RS.S, care face o vizită in 
Ura noastră,

în cadrul con vorbiri! care a avut 
ioc cu acest prilej. desfășurată ln- 
lr-o atmosferă cordială, tovărășeas
că, au fost discutate unele aspecte 
Privind dezvoltarea in continuare a 
colaborării romăno-aovietice in do
meniul valorificării si industrializă
rii producției agricole.
rLa primire a participat Angelo 

Miculescu. ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare si apelor. A fost 

ȘIOINIE Ml UNOR COMISII PERMANENTE C.A.E.R.
Pentru industria ușoară

în perioada 3—8 iunie a avut loc 
In țara noastră a 11-a ședință a Co
misiei permanente C A E.R. pentru 
industria ușoară.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile tarilor membre C.A.E.R.: 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba. R. D. 
Germană. Mongolia, Polonia. Româ
nia. Ungaria. Uniunea Sovietică.

Participant!! au fost salutați de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România in C.A.E.R.

Au fost analizate propunerile pri
vind specializarea și cooperarea in 
producția tipurilor alese de Țroduse 

Pentru industria radiotehnică si electronică
în perioada 4—8 iunie a avut loc 

în țara noastră cea dc-a 26-a 
ședința a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria radioteh- 
nică și electronică.

La ședință au participat delega
ții din partea Bulgariei. Cehoslova
ciei. Cubei. R. D. Germane, Polo
niei. României, Ungariei. U.R.S.S. 
Tn conformitate cu acordul intre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugo
slavia. cu privire la participarea 
R.S.F. Iugoslavia la lucrările orga
nelor consiliului, la ședința comi

SESIUNE A COMISIEI Dl COLABORARE TEHNICO-ȘIiINȚIfICA
DINTRE ROMANIA $1R. D. GERMANA

I

în zilele de 6—8 iunie a avut loc, 
la București, cea de-a XX-a sesiune 
a Comisiei de colaborare tehnico- 
științifică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

Cu prilejul sesiunii, Mihai Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie. și Fritz Hilbert, adjunct al mi
nistrului pentru știință și tehnică 
din R.D. Germană, au semnat Pla

TIRGOVIȘTE:

Utilaj petrolier 
de înaltă tehnicitate 
întreprinderea de utilaj pe

trolier din Tirgoviște și-a spo
rit an de an gama produselor 
fabricate, a îmbunătățit perma
nent calitatea acestora, reușind 
să ciștige noi parteneri. Produ
sele sale — instalații de forat 
straturi dure și structural, de 
intervenție, punere in producție, 
de forat puțuri de apă. utilaje 
de ridicat armături industriale, 
energetice și de reglaj, piese de 
schimb etc. — se intilnesc în 
numeroase țări ale lumii și pri
mesc din partea beneficiarilor 
aprecieri elogioase. înalta teh
nicitate a utilajului petrolier fa
bricat la Tirgoviște este asigu
rată de înzestrarea sectoarelor 
productive cu mașini și utilaje 
de mare productivitate, minuiie 
de un experimentat colectiv de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Pentru a crea un astfel de nu
cleu, capabil să perfecționeze 
permanent mașinile 'și instala
țiile. fabricate, să asigure asis
tența tehnică in țară $i străină
tate, Întreprinderea tirgoviștea- 
nă se îngrijește continuu de ri
dicarea calificării și specializa
rea tuturor constructorilor de 
utilaj petrolier, folosind in a- 
cest scop toate formele de pre
gătire, incepind cu cursurile de 
scurtă durată, pină la învăță - 
mintul tehnic superior. Anul a- 
cesta. de pildă, in intreprindere 
se vor califica aproape 800 de 
strungari, frezori, lăcătuși, su
dori, rabotori. cărora li se vor 
alătura alte peste 100 de cadre 
provenite din liceele de specia
litate. școlile tehnice și de maiș
tri. precum și din Invățânuntul 
tehnic superior.

Constantin SOCI
corespondentul „Scinteii"
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TRAGERE EXCEPȚIONALĂ j
LOTO j

Administrația de stat Loto- i 
Pronosport informează pârtiei- i 
panții că, in ziua de 18 iunie l 
1974. organizează o tragere ex- * * 
eepționalâ Loto, la care se vor 
atribui numeroase și impor- i 
tante premii in bani (de valori i 
fixe și variabile), autoturisme 1 
„Dacia—1 300“ șl „Moskvici— 
408/412“. precum și excursii la ț 
Budapesta și in Turcia. Se i 
vor efectua 6 extrageri. In to- 1 
tal, vor fi extrase 42 de numere i 
câștigătoare. Participanților li se 
oferă șanse sporite de ciștig, ) 
întrucit pot obține premii și i 
pentru 3 numere din 18 și 3 ‘ 
numere din 24 extrase. i

Timpul probabil pentru 10, 11 și 
12 Iunie. In țară : Vreme ușor 
instabilă. Cer schimbător. Vor că
dea averse locale dc ploaie Înso
țite de descărcări electrice, mat 
frecvente In jumătatea de sud- 
vest a țării. Vlnt potrivit. Tempe
ratura In creștere ușoară. Minime
le vor fi cuprinse intre 5 și 15 
grade, iar maximele Intre 16 șl 26 
de grade, local mal ridicate la 
sfirșitul Intervalului. In Bucu
rești : Vreme ușor Instabilă. Ce
rul va fi schimbător, favorabil 
aversei de ploaie. Vlnt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoara.

6—2 pe indianul Vijay Amritraj, 
francezul Jauffret l-a învins cu 6—2, 
6—1, 6—4 pe Taroczy (Ungaria), iar 
vest-germanul Pohmann a dispus cu 
6—2, 4—6, 6—4, 7—6 de Yuill
(R.S.A.).

In turul doi al probei de simplu 
femei, argentineana Elvira Weisen- 
berger a clștigat cu 7—3. 5^—7. 7—5 
partida susținută cu Mariana Simio- 
nescu.

ea Helen Golden. Rosemary Wright și 
Ruth Martin-Jones (Anglia). Cecilia 
Molinari $1 Donata Govoni (Italia), 
Argentina Menis. Virginia Ioan. Vale
ria Ștefănescu, Ileana Silai. Mariana 
Suman si Natalia Andrei (România). 
Meciul feminin Începe la ora 16.

• La fotbal, meciurile din Bucu
rești ale etapei a XXXII-a a diviziei 
A se dispută in cuplaj pe STADIO
NUL „23 AUGUST", astfel : Dinamo— 
C.F.R. Cluj (ora 17,30) și Steaua — 
Jiul (ora 19,15). în țară : Universi
tatea Craiova — F. C. Argeș. C.S.M. 
Reșița — Rapid. Politehnica Iași — 
U.T.A.. A.S.A. Tg. Mureș — F. C. 
Constanta, Universitatea Cluj — 
Steagul roșu. Politehnica Timișoa
ra — S. C. Bacău, F. C. Petrolul — 
Sportul studențesc.

• în campionatul de rugbl, reți
ne atenția finala Juniorilor. Ca și 
anul trecut, lupta pentru titlu se dă 
Intre echipele Scolii sportive nr. 2, 
actuala campioană, și Clubului spor
tiv școlar, fostă de mal multe ori 
deținătoare a titlului. Meciul acesta 
se dispută pe STADIONUL GIU- 
LEȘTI, de la ora 10,30. Interesantă 
se anunță și partida pentru locurile 
3—4. Intre Farul Constanța șl Șoi
mii Sibiu (ora 9,30, pe terenul din 
Parcul copilului).

AUTOMOBILISM. Vest-germânul 
Willi Kauhsen a stabilit un nou re
cord de viteză al circuitului de la 
NUrbUrgring. La volanul unei ma
șini „Turbo Porsche-917". Willi 
Kauhsen a realizat, in linie dreaptă, 
o medie orară de 304 km.

BASCHET. în „Cupa Națiunilor" 
(etapa a 7-a) : Italia — Franța 74— 
51 (42—32), Iugoslavia — R. F. Ger
mania 111—81 (55—36), Grecia — 
Turcia 71—55 (35—25).

FOTBAL. Meciuri de verificare 
înaintea C.M. : Uruguay — Lau
sanne 3—2 (2—1), Polonia — F. C. 
Malaga 1—0, Austria — Italia 0—0.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Jena. Brigitte x 
Grieshlng (R. D. Germană) a stabi
lit cea mai bună performantă mon
dială la junioare in proba de arun
carea greutății : 18,12 m.

La tragerea excepțională < 
Loto -din 18 iunie se participă ț 
cu bilete de cite 5 lei și 15 lei i 
varianta. Biletele de 15 lei au ’ 
dreptul de participare la toate 
extragerile. i

Depunerea biletelor ciștigă- i 
toare se va face pină in ziua i 
de simbătă, 22 iunie ora 13, in ’ 
orașele reședință de iudet. și ț 
pină vineri, 21 iunie ora 13. in . 
celelalte localități 1

prezent V. I Drozdenko, ambasado
rul Uniunii Scneticc la București.

•*
Prirhul ministru al guvernului. 

Manca Măm seu. a primit, in cursul 
zi 'i de simbătă. in xizitft protoco
lară de prezentare, pe ambasadorii 
|n Renublica Socialistă România ai 
Regatului Hașemit «1 Iordaniei — 
Mani Khassaouneh. ; Republicii Gui
neea — Ibrahima Camara, și Repu
blic.'1 Chile — Eduardo Varas Vi
dele.

★
în aceeași zi. primul ministru a 

primit pe Li Min Su. ambasadorul 
R. P. D. Coreene la Bucuroșii, in le
gătură cu încheierea misiunii aces
tuia in tara noastră.

In ramurile care Intră în sfera de 
activitate a comisiei pentru indus
tria ușoară. Au fost aprobate propu
nerile privind intensificarea coope
rării pentru utilizarea mai bună a 
capacităților existente ale țărilor 
membre in domeniul industriei 
ușoare.

Paralel cu alte probleme, comisia 
a conturat căile de colaborare, in 
viitor, pentru utilizarea mai largă a 
fibrelor chimice și in special sin
tetice. pentru folosirea mai bună a 
materiei prime șl accelerarea proce
sului de chimizare a bazei de ma
terie primă destinată industriilor 
textile și tricotajelor.

(Agerpres) 

siei a participat și o delegație a 
acestei țări.

Delegațiile au fost salutate de to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, repre
zentantul permanent al Republicii 
Socialiste România in Consiliul de 
Ajutor Economic Reciproc.

Comisia a examinat propunerile 
cu privire la efectuarea lucrărilor 
în domeniul specializării și coope
rării in producție și a adoptat o 
serie de recomandări in domeniul 
standardizării produselor industriei 
de radiotehnică și electronică.

nul de colaborare directă pe anii 
1974—1975 intre cele două instituții 
centrale. Totodată, au fost exami
nate posibilitățile de dezvoltare și 
adincire in continuare a colaborării 
in domeniul cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice intre cele 
două țări, convenindu-se in acest 
scop asupra unor noi teme ale co
laborării pentru 1974—1975 și pentru 
perioada 1976—1980.

(Agerpres)
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ACTUALITATEA LA TENISCICLISM

„Turul României**  începe mîine
• STARTUL LA ORA 13, DIN PIAȚA UNIRII

Cel de-al 20-lea Tur ciclist al 
României — organizat de ziarul 
..Sportul". Federația română de ci
clism și A.S. Loto-Pronosport — în
cepe miine din Capitală, la start ur- 
mind a se alinia 70 de alergători din 
șase țări : Algeria. Cehoslovacia, 
Franța. Maroc, Polonia și România. 
In marea lor majoritate, concurenții 
se află de cîteva zile in București, 
unde și-au continuat pregătirile. In
tr-o convorbire avută ieri, antrenorul 
federal al F.R.C., prof. Traian Dinuț, 
ne spunea că „Turul României" din 
acest an constituie nu numai un 
eveniment ciclist, ci o adevărată 
sărbătoare sportivă : peste tot. pe 
unde va trece sau va poposi carava
na ciclistâ. iubitorii sportului, foru
rile locale au pregătit o frumoasă 
primire.

Traseul, de peste 1 900 km (in 14 
etape), străbate întreaga țară, prin 
locuri de un pitoresc aparte, traver- 
sind văi. dealuri si masive muntoa
se. Este un traseu variat, foarte di
ficil. solicitind calități multiple, 
înainte de toate o pregătire fizică 
excelentă. Lupta pentru victoriile de 
etapă, pentru ci$tigarea competiției

Cros de masă la Buzău
BUZĂU (corespondentul ..Scinteii", 

Mihai Bâzu). — Simbătă după-amia
ză, in municipiu] Buzău, peste 2 000 
de sportivi, calificați in etapa de 
masă, și-au disputat finala celei 
de-a doua ediții a crosului ziarului 
„Viața Buzăului", organizat de zia
rul buzoian, in colaborare cu consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport Numărindu-se printre cele 
mai mari - manifestări sportive de 
masă inițiate in județ, crosul ziaru
lui „Viața Buzăului" a prilejuit, in 
primă fază, participarea a peste 
20 000 pionieri, elevi, tineri de dife
rite profesiuni, țărani cooperatori, 
mecanizatori, salariați din întreprin
deri și instituții etc.

Eforturile președintelui Nicolae Ceausescu 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 

România si tarile arabe slut demne de stimă
Declarațiile secretarului general al Ligii Arabe, 

Mahmud Riad, la Intilnirea cu reprezentanți 
ai presei române

în timpul vizitei sale tn (ara noas
tră, secretarul general al Ligii Ara
be. Mahmud Riad, s-a intilnit cu re
prezentanți ai presei române.

în cadrul conferinței de presă, 
secretarul general al Ligii A- 
rabc a exprimat profunda sa sa
tisfacție pentru întrevederea acorda
tă de președintele Nicolae Ceaușescu.

„Intilnirea pe care am avut-o cu 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
fost extrem de Importantă. Șeful 
statului român manifestă o mare în
țelegere față de problema țărilor 
arabe. Discuțiile avute s-au referit 
atit la stadiul actual, cit și la per
spectiva evoluției situației din Orien
tul Mijlociu, precum și la posibili
tățile de dezvoltare a relațiilor din
tre România și țările arabe".

„Tin să remarc, totodată, faptul — 
a declarat secretarul general al Ligii 
Arabe — că președintele RomânieL 
a făcut eforturi demne de stimă 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țara dumneavoastră și stateje arabe. 
Consider că. fără îndoială, aceste 
relații se vor dezvolta și in viitor".

„Aș vrea să subliniez faptul că a- 
ceastă convorbire s-a desfășurat in
tr-o atmosferă extrem de cordială, 
că poziția României fată de proble
mele Orientului Apropiat găsește 
aprecierea și prețuirea țărilor arabe", 
în această ordine de idei, Mahmud 
Riad a subliniat că poziția României 
este clară, pozitivă și că in spiritul 
ei țara noastră a acționat încă din 
1967, secretarul general al Ligii Ara
be apreciind că țara noastră, 
alături de toate statele iubi
toare de pace, poate juca un rol im
portant in soluționarea pe cale po
litică a problemelor Orientului Mij
lociu, în vederea instaurării unei 
păci drepte și durabile în Orientul 
Mijlociu.

Răspunzind întrebărilor puse de 
ziariști, Mahmud Riad s-a referit la

Plecarea delegației Partidului Congolez al Muncii
Delegația Partidului Congolez al 

Muncii, condusă de Jakob Okandza, 
secretar al C.C. al Partidului Con
solez al Muncii. care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a efectuat o vizită 
de schimb de experiență in țara 
noastră, a părăsit, simbătă diminea
ța. Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară

se anunță extrem de aprigă. Cei mai 
buni cicliști români, dar și colegii 
lor mai tineri (numeroși sint debu- 
tanți in astfel de întreceri de lung 
kilometraj) doresc să se afirme prin 
combativitate, prin medii orare ri
dicate. in compania cicliștilor oas
peți, dintre care unii au o bogată 
.experiența competițională.

Dintre cei 50 de alergători români, 
speranțele sint îndreptate, in pri
mul rind, firește, spre componenții 
echipei naționale, al cărei căpitan 
este Vasile Teodor, ciclistul nostru 
nr. 1. Colegii de echipă sint Vasile 
Selejan, Nicolae Gavrila, Stefan Ene 
și Eugen Imbuzan. O formație re
dutabilă alcătuiesc Costel Cirjă. Ma
rian Ferfelea, Valentin Ilie. Mircea 
Ramascanu si Nicolae Voican — din 
selecționata de tineret.

Palmaresul oaspeților este. în ge
neral. mai puțin cunoscut. Ceea ce 
nu înseamnă insă că — decla
rau la sosire antrenorii lor — au 
venit la această competiție pentru 
un simplu act de prezență. Unii sint 
buni sprinteri, alții abili cățărători. 
Intre ei sint și specialiști la contra
timp.

Startul festiv se va da la ora 13, 
din Piața Unirii. După ce vor stră
bate. in caravană, artere principale 
ale Capitalei (bd. N. Bălcescu, bd. 
Magheru, Piața Romană, str. M. Emi- 
nescu, șos. Ștefan cel Mare etc.), ci
cliștii vor porni oficial in întrecere 
— la ora 14,15 — de la podul Colen- 
tina. Sosirea la Buzău, capătul pri
mei etape, in jurul orei 17.

„Marea buclă" va continua zi de zi, 
aproape două săptămini, cicliștii ur- 
mind a poposi la Bacău (11 iunie). 
Iași (12). Suceava (13), Bistrița (14), 
Baia Mare (15). Cluj (16 șl 17). Ora
dea (18), Timișoara (19), Drobela 
Turnu-Severin (20), Craiova (21), Pi
tești (22) si. în fine. București (23 iu
nie — sosirea pe stadionul „23 Au
gust". Înaintea finalei „Cupei Româ
niei" la fotbal).

Drum bun fi șucces, cicliști I

ȘAH. La „Palatul expozițiilor" din 
Nisa a Început Olimpiada de șah re
zervată echipelor masculine. Selec
ționata României, care joacă In gru
pa a 6-a. a intilnit in prima rundă 
formația Columbiei, in fața căreia 
conduce cu 2—1. o partidă fiind în
treruptă. Alte rezultate din grupă : 
Cehoslovacia — Noua Zeelandă 3—0 
(1) ; Andorra — Monaco 1—1 (2) ; 
Norvegia — Liban 2,5—0.5 (1). Echi
pa Singapore a avut zi liberă.

GIMNASTICA. Concursul interna
țional de la Varna a continuat cu 
desfășurarea exercițiilor libere. în 
concursul feminin conduce sovietica 
Svetlana Grozdova cu 74.30 puncte, 
urmată de compatrioata sa Raisa 
Biciukina — 73.60 puncte. Mariana 
Constantin fi Ileana Coman 5e află 
pe locurile 7 (cu 69.90 puncte) și 
respectiv 11 -(cu 68,80 puncte). La 
masculin, pe primul loc, se află 

activitatea Ligii Arabe, la rolul aces
tei organizații, cu caracter regional, 
care urmărește unitatea de acțiune 
a tuturor țărilor arabe, activează In 
multiple domenii — politic, econo
mic, cultural — pentru promovarea 
relațiilor Intre ele șl. in același 
timp, a raporturilor cu alte state și 
organizații internaționale. „în ce pri
vește poziția și activitatea Ligii Ara
be in problemele situației din Orien
tul Mijlociu — a spus Mahmud Riad 
— aceasta Iși găsește expresia sin
tetică in următoarea apreciere : Se 
poate realiza pacea in Orientul Mij
lociu In condițiile retragerii Israelu
lui de pe teritoriile Arabe și acorda
rea drepturilor legitime poporului 
palestinean". „Acum — a subliniat 
secretarul general al Ligii Arabe — 
țările arabe, Egiptul și Siria au fost 
de acord să meargă la Geneva pen
tru a continua pașii realizați plnă in 
prezent și, in aceste condiții, devine 
obligatoriu pentru Israel, pentru 
realizarea păcii, să se retragă din 
teritoriile ocupate și să recunoască 
dreptul palestinenilor la existență".

în încheierea lntilnirii cu repre
zentanții presei române. Mahmud 
Riad și-a împărtășit impresiile des
pre vizita efectuată in România, care, 
după cum a subliniat domnia sa, s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială 
și are o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
dintre țara noastră și statele arabe. 
„Impresiile mele sînt foarte bune 
și ceea ce am remarcat în mod spe
cial este faptul că România a do- 
bindit succese in toate domeniile de 
dezvoltare ale economiei și ale vie
ții sociale in general. Este foarte vi
zibil faptul că în ultima perioadă 
poporul român, sub conducerea pre
ședintelui Ceaușescu. are realizări 
extrem de importante. Dorim Româ
niei și poporului român realizarea 
de succese din ce in ce mai mari".

șii Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Gheorghe Necula, membru al 
C.C. al P.C.R.. șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Dumitru Turcuș. adjunct 
de sef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Christophe Laban, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Congo la București.

...... - ... (Agerpres)

Pe terenurile arenei „Roland Gar
ros" din Paris au continuat parti
dele campionatelor internaționale do 
denis ale Franței. La dublu bărbați, 
cuplul Ilie Năstase (România), Juan 
Gisbert (Spania) a învins cu 4—6, 
6—1, 6—2 perechea Joly, Lovera 
(Franța). S-au disputat și primele 
partide din turul III al probei de 
simplu bărbați : Jan Kodes (Ceho
slovacia) l-a eliminat cu 6—2, 6—2.

Pentru azi

ALEGEȚI SPORTUL PREFERAT!
• LA POLIGONUL TUNARI în

cep întrecerile pentru campionatele 
internaționale dc tir âle României și 
— exclusiv la probele de talere — 
pentru „Marele Premiu Carpați". 
Este vorba de două mari competiții, 
cu tradiție și cu recunoscută repu
tație pe plan mondial. Sint orezenți 
trăgători de elită din 15 țări, din 
tara noastră in concurs fiind circa 
100 de sportivi. In frunte cu Dan 
luga. Nicolae Rotaru. Virgil Atana- 
siu. Marcel Roșea, Gh. Sencovici, 
Anisoara Matei. Ion Comeliu. Ana 
Buțu etc. Primele probe, de la ora 
8,30, .sint: armă cu aer comprimat, 
talere lansate din șanț, pistol liber 
60 f.

• PE STADIONUL REPUBLICII, 
două^ evenimente atletice : de dimi
neață. campionatele naționale școla
re. iar după-amiază „patrulaterul" 
atletic feminin România — Anglia — 
R. F. Germania — Italia. De reținut 
că la concursul feminin, participarea 
va fi deosebit de valoroasă, in rlndul 
reprezentativei vest-germane. spre 
exemplu, afllndu-se și trei campioane 
olimpice : Ulrike Meyfarth (săritura 
in Înălțime). Hildegard Falck (800 m) 
și Annegret Richter (din ștafeta 
4X100 m). Din celelalte loturi fac par
te, de asemenea, atlete bine cunoscute

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Szelna (Polonia) — 110,35 puncte. 
Gheorghe Păunescu ocupă lbcul 10 
cu 105,75 puncte.

BOX. Pugilistul american Oscar 
Alvarado este noul campion mon
dial la categoria „super welter". în 
gala desfășurată la Tokio, Oscar Al
varado l-a învins prin KO, in re
priza a 15-a. pe deținătorul titlului, 
boxerul japonez Kiochl Wajlma.

CICLISM. Cel de-al 57-lea Tur 
ciclist- al Italiei s-a incheiat la Mi
lano cu victoria belgianului Eddy 
Merckx, care ciștigă pentru a cincea 
oară această importantă competiție, 
în clasamentul final, Merckx a fost 
urmat, in ordine, de : Baronchelli 
(Italia) — la 12’’, Gimondl (Italia) — 
la 33”, Conti (Italia) — la 2T4”, Fu
ente (Spania) — la 3’22”. Ultima 
etapă (a 22-a) a fost cîștigată de ita
lianul Marino Basso, cronometrat pe 
distanța de 257 km cu timpul de 6 h 
21’19”.

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit, slmbâtâ di
mineața, pe Armando Cenții Medina, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Statelor Unite Mexicane 
In Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Secretarul pentru transporturi al 

Statelor Unite ale Americll. Claude 
Brlncgar, a părăsit, simbătă dimi
neața. Capitala.

Oaspetele a fost condus de Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, de alte persoane 
oficiale.

Era prezent Harry G. Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București.

*
Simbătă după-amlază a părăsit 

definitiv Capitala Robert Louis Ro
gers, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Canadei in Repu
blica Socialistă România.

★
Cu prilejul numirii lui Yigal Allon 

în funcția de ministru al afacerilor 
externe al statului Israel, George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. a transmis o telegramă de 
felicitare.

★
Comisia de organizare a concursu

lui Fondul Păcii cu tema „Trei de
cenii de afirmare internațională a 
României" anunță parttclpanții la 
acest concurs că depunerea buletine
lor completate se prelungește pină 
la 1 iulie 1974.

★
Cu prilejul aniversării a 25 de ani 

de la inființarea organelor de mili
ție, simbătă seara pe stadionul Di
namo din Capitală a avut loc un 
spectacol cultural-sportiv.

Programul a cuprins cintece și ver
suri închinate partidului, patriei 
socialiste. Interpreții au redat, in 
mod sugestiv, aspecte din activita
tea lucrătorilor miliției, care iși în
deplinesc cu cinste marile sarcini ce 
le revin, veghind cu Înaltă răspundere 
patriotică și revoluționară la respec
tarea legilor statului, la apărarea 
bunurilor țării, a vieții și muncii 
pașnice a întregului nostru popor.

(Agerpres)

vremea

LEGĂTURII! MUETILATERAIE
ROMM-SOVIEIICE

au rădăcini adinei si umernice
Se împlinesc astăzi 40 de ani de 

la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România si Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste. Evo- 
cind acest eveniment acum. în lu
nile ce premerg glorioasa aniver
sare a eliberării României de sub 
dominația fascistă, se cuvine a fl 
relevat că el s-a înscris pe linia tra
dițiilor prieteniei dintre popoarele 
celor două țări vecine, tradiții îmbo
gățite prin actul de la 23 August șl 
transformările revoluționare ce i-au 
urmat, care au imprimat un con
ținut nou, rodnic șl multilateral, re
lațiilor frățești, trainice și indisolu
bile româno-sovletice.

Așa cum este știut, in tot 
cursul existenței sale. Partidul Co
munist Român. îmbinind in mod 
armonios sarcinile naționale cu 
cele internaționale, patriotismul cu 
internaționalismul, a militat neobo
sit pentru prietenia si colaborarea 
cu statul sovietic, desfăsurind o 
intensă activitate de răspindire a 
adevărului despre U.R.S.S., de popu
larizare a succeselor sale în făuri
rea vieții noi, de lămurire a maselor 
asupra necesității imperioase de a 
statornici relații prietenești cu 
marea vecină de la răsărit. Susți
nută de masele largi, afirmlndu-se 
ca o cerință majoră decurgind din 
înseși interesele 
fundamentale ale 
poporului român, 
orientarea spre 
normalizarea și 
dezvoltarea rela
țiilor româno-so- 
vietice a clștigat 
necontenit teren 
in rlndurile u- 
nor reprezentanți 
de seamă ai vie
ții publice, cultu
rale și științificei 
inclusiv perso
nalități politice 
marcante, cum a fost clarvăză
torul diplomat și patriot Ni
colae Titulescu. Prin schimbul 
de scrisori, efectuat la 9 iunie 
1934. Ja Geneva, intre Nicolae Ti
tulescu. ministru de externe al 
României, și Maxim Litvinov, co
misar al afacerilor externe al 
U.R.S.S., se făcea cunoscut că 
guvernele celor două tari au 
decis să stabilească relații di
plomatice normale, să procedeze 
Ia schimbul de trimiși extraordi
nari și plenipotențiari, ambii mi
niștri exprimindu-și „ferma convin
gere că relațiile astfel stabilite vor 
rămine pentru totdeauna normale 
amicale și că națiunile noastre vor 
continua să coopereze pentru cel mai 
mare bine reciproc al lor, al menți
nerii păcii in lume". Evenimentul 
stabilirii relațiilor diplomatice dintre 
România și U.R.S.S. a fost salutat de 
popoarele celor două țări și de opinia 
publică internațională cu adincă sa
tisfacție, ca o contribuție de preț la 
eforturile pentru pace și securitate 
în Europa 51 în lume.

în anii ascensiunii fascismului, 
P.C.R.. forțele progresiste din țara 
noastră, in pofida terorii si repre
siunilor. au organizat și condus re
zistenta antifascistă, s-au ridicat 
ferm împotriva pregătirilor războiu
lui antisovietic, au luptat cu hotâ- 
rire pentru ieșirea României din 
acest război, pentru trecerea ei de 
partea coaliției antihitleriste.

Victoria insurecției naționale an
tifasciste armate de la 23 August 
1944. care a deschis calea făuririi 
României noi, independente. pros
pere, socialiste, a inaugurat un ca
pitol nou și in cronica relațiilor ro- 
mâno-sovietice. In focul bătăliilor 
purtate de armata română, alături 
de armata sovietică — care a adus 
contribuția hotărâtoare la zdrobirea 
Germaniei naziste — s-au pus ba
zele de nezdruncinat ale prieteniei 
dintre popoarele noastre. La 6 au
gust 1945 au fost reluate relațiile 
diplomatice româno-sovietice. iar la 
4 februarie 1948 a fost semnat pri
mul Tratat de prietenie, colaborare 
Si asistență mutuală — act politic 
cu largi repercusiuni pozitive asu
pra desfășurării ascendente a rela
țiilor dintre cele două țări. în anii 
construcției socialiste, dezvoltarea 
prieteniei, alianței și colaborării cu 
Uniunea Sovietică, cu celelalte țări 
socialiste a devenit o trăsătură ca
racteristică constantă a politicii de 
stat a României, decurgind. firesc, 
din comunitatea orinduirii, a ideo
logiei marxist-leniniște, a telurilor 
edificării socialismului și comunis
mului. „Partidul Comunist Român, 
clasa muncitoare, întregul nostru 
popor — arată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — acordă o înaltă 
prețuire prieteniei româno-sovie
tice, dezvoltării colaborării mul
tilaterale dintre țările noastre, adin-

40 de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice 

dintre România și U.R.S.S.

Portugalia pe calea
transformărilor
(XJrmare din pag. I)

rezistenței marelui patronat, a for
țelor reacționare, a metodelor sub
tile Ia care recurg. Se intimplă — 
cred, pentru prima oară in lume — 
cind . administratorii, exploatatorii 
oferă salarii mai mari decît li se 
cer. Știind foarte bine că marile 
companii nu au alt scop decit pro
fitul, stabilirea de salarii mai mari 
decit pretind sindicatele dovedește 
limpede că la mijloc nu este nici
decum intenția de a satisface inte
resele clasei muncitoare, ci de a crea 
dificultăți economiei portugheze, de 
a cauza perturbări sociale. Au 
apărut, așadar, greve care nu aveau 
nimic de-a face cu apărarea-intere
selor oamenilor muncii, ci au
fost provocate de forțe ostile si
tuației create în țara noastră,
forțe care Încearcă să împiedi
ce procesul de democratizare. A- 
vem probe evidente în acest sens 
— administratori de firme care au 
căutat să stimuleze grevele pentru 
a dezorienta clasa muncitoare, pen
tru a provoca o ruptură intre miș
carea populară și mișcarea forțelor 
armate. A fost un moment de grea 
încercare, dar pe care il putem con
sidera depășit Situația acum este 
clară, clasa muncitoare a înțeles 
perfect lucrurile, iar măsurile adop
tate pe această linie s-au bucurat 
de un larg ecou. 

cirll cooperării pe toate planurile 
vieții economice, sociale șl politice... 
Partidul Comunist Român, guvernul 
român vor acționa și in viitor pentru 
a întări și dezvolta continuu priete
nia dintre partidele, statele șl po
poarele noastre, pe baza principiilor 
niarxism-lcninlsmulul șl Internațio
nalismului socialist".

Chezășia dezvoltării continue a re
lațiilor româno-sovletice o constituie 
așezarea lor pe temelia trainică a 
principiilor marxlsm-lenlnismului și 
internaționalismului, ale independen
tei. suveranității și egalității In 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc. •în
trajutorării tovărășești — principii 
care izvorăsc din însăși natura so

cialismului si a căror aplicare ne
abătută in viată asigură întărirea 
solidarității ii coeziunii țărilor 
socialiste.

O influență determinantă asupra 
legăturilor româno-sovietice pe țoale 
planurile au relațiile dc solidaritate 
și colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C.U.S., contactele directe 
dintre conducătorii de partid și de 
stat din cele două țări. Intilnirile 
din ultimii ani dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu șl Leonid Brejnev 
au prilejuit rodnice schimburi de 
opinii *1  de experiență, contribuind 

la adincirea ra
porturilor de pri
etenie șl colabo
rare dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., din
tre cele două țări 
si popoare.

Dezvoltind pre
vederile esențiale 
ale primului tra
tat româno-so
viet ic. noul tra
tat, semnat la 7 
iulie 1970, a des
chis perspective 
și mai rodnice 

pentru intensificarea relațiilor de 
colaborare multilaterală dintre țările 
și popoarele noastre, pentru amplifi
carea conlucrării reciproce. cores
punzător intereselor păcii și socia
lismului.

In relațiile româno-sovietice un loe 
important revine colaborării econo
mice, atit pe plan bilateral, cit și in 
cadrul C.A.E.R. — amploarea1 aces
tor relații găsindu-și expresie în 
faptul că U.R.S.S. deține ponderea 
principală in comerțul exterior al 
României. O extindere continuă cu
nosc formele noi de cooperare eco
nomică, cum sint realizarea în co
mun a unor capacități șl obiec
tive in sectoare industriale de mare 
însemnătate, specializarea in produc
ție. cooperarea tehnico-știintifică etc. 
Paralel, devin tot mai ample și mai 
bogate legăturile pe plan cultural- 
artistic, pe linia invățămintului, să
nătății și in alte domenii.

Socialismului, țărilor in caro el 
s-a întruchipat definitiv le revine 
un rol esențial in promovarea cau
zei păcii, libertății și progresului, 
în afirmarea dreptului tuturor po
poarelor de a fi stăpine pe destinele 
lor. în conlucrare cu Uniunea So
vietică — al cărei important rol in 
viață internațională este bine cunos
cut — cu celelalte țări socialiste, cu 
toate statele iubitoare de pace, 
România se manifestă ca un factor 
activ in lupta împotriva vechii poli
tici imperialiste de dominație și 
dictat, pentru înfăptuirea securității 
in Europa, pentru promovarea unei 
politici internaționale noi, bazate pe 
deplină egalitate in drepturi și res
pect reciproc între toate națiunile 
lumii.

întărirea continuă a solidarității, 
alianței și prieteniei româno-sovie
tice constituie parte integrantă a 
activității internaționaliste desfășu
rate de partidul și statul nostru, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu perso
nal. pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare cu toate țările socialiste, 
pentru refacerea și consolidarea u- 
nității și coeziunii țărilor socialiste 
și a partidelor comuniste și munci
torești, pentru unirea largă a tuturor 
forțelor Înaintate, antiimperialiste, 
ale lumii contemporane in lupta 
pentru progres economic si social, 
pentru înțelegere, cooperare și pace 
intre toate popoarele și țările lu
mii.

La împlinirea a patru decenii d® 
la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Uniunea Sovietică, 
poporul român adresează un căl
duros salut tovărășesc popoarelor so
vietice si iși exprimă convingerea 
fermă că legăturile de prietenie fră
țească, trainice și indisolubile, dintre 
cele două țări și popoare vor cu
noaște un curs mereu ascendent, in 
interesul ambelor popoare, al cauzei 
socialismului și comunismului. al 
păcii și cooperării internaționale.

democratice
în continuare, Alvaro Cunhal 

s-a referit la relațiile dintre 
P.C. Portughez și Partidul Co
munist Român, dintre Portuga
lia și România, subliniind :
Am primit cu mare plăcere 

mesajul din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, in care iși ex
primă solidaritatea cu lupta poporu
lui portughez și a partidului nostru. 
Avein cu Partidul Comunist Român 
relații frățești tradiționale și credem 
că există minunate perspective d® 
a le dezvolta.

Noi am salutat cu satisfacție re
luarea relațiilor diplomatice dintr® 
România și Portugalia. P. C. Por
tughez a considerat și consideră că 
relațiile cu țările socialiste răspund 
intereselor poporului portughez, con
stituie o necesitate pentru dezvol
tarea economică și culturală a țării 
noastre. Din acest punct de vedere, 
considerăm că stabilirea de relații 
diplomatice cu România, cu cele
lalte țări socialiste va contribui, in 
mare măsură, pe baza avantajului 
reciproc, la soluționarea, unora din 
gravele probleme lăsate economiei 
portugheze de regimul fascist, va da 
poporului portughez posibilitatea da 
a lua direct cunoștință cu mari rea
lizări și experiențe de cea mai mar® 
importanță pentru ca Portugalia să 
poată înfăptui, pe plan internațio
nal, o politică de pace, de prieteni» 
și cooperare cu toate statele.

, Vasile OROS
Lisabona, iunie
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Conferința pentru securitate și cooperare In Europa 
în elaborarea documentelor trebuie 

sâ-și găsească reflectare cerințele 
specifice ale țărilor in curs 

de dezvoltare
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tuturor țărilor in curs dc dezvoltare, 
precum jri dorința țărilor partici
pante de a contribui la realizarea

programelor do cooperare adoptate 
d' O.N.U. in favoarea Acestor țări.

Delegația română. subliniind nece- 
s-.tab'A acționării in dlre.-ția reducc- 
rii ș< eliminării decalajelor care se
pară țările in curs de dezvoltare de 
r !e industrializate, a reafirmat soli
daritatea țării noastre cu prcocupă- 
r le $i cerințele țărilor in curs de 
dezvoltare din întreaga lume și a 
propus ca. in acest context, să se 
facă referiri exprese la țările in 
curs do dezvoltare din Europa. Tot
odată. delegația noastră a sugerat ca 
interesele țărilor in curs de dezvol- 
t mc să fio avute in vedere in toate 
domeniile economice — schimburile 
comerciale, cooperarea industrială, 
științifică, tehnică și mediul încon
jurător.

în Portugolio continuă monifestațllle popular© in sprijinul transformări
lor democratice Inițiate do noul guvern al țârii, In fotografie: Aspect 
din timpul unei asemenea manifestații ce o avut loc pe strâzile Lisabonei

Comunicat comun privind convorbirile

Guvernul vest-german va continua 
politica de dezvoltare a relațiilor

cu țările
BONN R (Corespondență de la 

N. S. Stănescu).— într-un interviu a- 
cordat cotidianului „SUddeufsche 
Zoitung". cancelarul vest-german, 
Helmut Schmidt, a reafirmat hotări- 
rca guvernului său dc a dezvolta re
lațiile cu țările socialiste pe diverse 
planuri. El a precizat că actualul

socialiste
guvern al R.F. Germania va conti
nua față dc țările socialiste același 
curs politic ca șl cabinetul condus de 
cancelarul Willy Brandt. ..Sarcina 
guvernului, a spus Helmut Schmidt, 
constă in a continua Intr-o manieră 
consecventă această politică".

Este necesară mobilizarea tuturor 
forțelor democratice pentru a dejuca 

atentatele fasciste

DE

FREOCUPĂRI IN PREGĂTIREA CONFERINȚEI MONDIALE 
PENTRU ALIMENTAȚIEAcțiuni concertate pentru creșterea producției agroalimentare 

Intervenția reprezentantului României
GENEVA fi. (De la corespondentul 

nostru). — La Palatul Națiunilor 
s-au desfășurat lucrările sesiunii Co
mitetului pregătitor al Conferinței 
mondiale pentru alimentație. S-a 
convenit să se acorde o atenție deo- 
sebită acțiunilor naționale și interna
ționale in domeniul alimentației, in
tre care adoptarea de măsuri pentru 
creșterea producției alimentare in 
firile in curs de dezvoltare. întărirea 
securității alimentare mondiale, sta
bilirea unor obiective și măsuri spe
cifice in domeniul comerțului in
ternațional. Pnntre problemele pro
puse spre examinare figurează, de 
asemenea, evaluarea situației ali
mentare mondiale și a perspectivelor 
acesteia, dimensiunile și cauzele foa
metei și subnutriției in lume.

Luind cuvintul in cadrul dezbateri
lor. reprezentantul României. V. Tu
dor. a subliniat că este necesar ca 
documentul ce va fi prezentat con
ferinței să aibă în vedere necesitatea 
adoptării de măsuri in scopiri creș
terii producției agroalimentare. in 
primul rind in țările in curs de dez
voltare. crearea unui cadru favora
bil pentru ca aceste țări să poată 
participa intr-o măsură mai mare la 
comerțul mondial cu produse agro
alimentare. Delegatul român s-a pro
nunțat, totodată, pentru înscrierea pe 
ordinea de zi a conferinței a unui 
punct privind adoptarea de măsuri 
in vederea intensificării cooperării 
internaționale in domeniul securității 
alimentare mondiale.

dintre reprezentanții ffflO și ai Portugaliei
LUSAKA 8 (Agerpres). — Potrivit 

comunicatului comun dat publicității 
la încheierea primei runde de con
vorbiri dintre reprezentanții Frontu
lui do Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) și ai Portugaliei, 
..cele două delegații au recunoscut 
că stabilirea unei încetări a focului 
este condiționată de un acord prea
labil referitor la principiile politice 
fundamentale", anunță agenția 
France Presse.

Convorbirile urmează să fie re
luate, in principiu, in prima jumă
tate a lunii iulie la Lusaka, după 
negocierile, aflate in curs, cu repre
zentanții Partidului African al Inde
pendenței din Guineea-Bissau și In
sulele Capului Verde (P.A.I.G.C.).

Comunicatul menționează, de ase
menea, că actuala rundă de convor
biri dintre cele două părți s-a des
fășurat intr-un climat de înțelegere 
și cordialitate.

★
LISABONA 8 (Agerpres). — La 

Lisabona a avut loc o reuniune a gu
vernului, in cadrul căreia ministrul

de externe, Mario Soares, a prezen
tat conținutul convorbirilor prelimi
nare purtate la Lusaka cu delegația 
Frontului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO). Anterior, ministrul 
dc externe portughez prezentase 
conținutul convorbirilor de la Lu
saka președintelui Antonio de Spi- 
nola.

Comunicatul dat publiclțății la În
cheierea reuniunii precizează, pe de 
altă parte, că a doua rundă de ne
gocieri de la Londra dintre delega
țiile Portugaliei și Partidului African 
al Independenței din Guineea-Bissau 
și Insulele Capului Verde (P.A.l.G.C.) 
a fost aminată, de comun acord intre 
cele două părți, pentru joi, 13 iunie.

REZOLUȚIA C.C. AL P.C. ITALIAN

ROMA 8 (Agerpres). — La încheie
rea lucrărilor plenarei C.C. si Comi
siei Centrale de Control ale P.C. 
Italian a fost adoptată o rezoluție 
care aprobă raportul prezentat de 
secretarul general al P.C.I.. făcin- 
du-se apel la toate organizațiile 
partidului să acționeze „pentru des
fășurarea pe baze noi. si mai largi, 
a mișcării democratice și a luptei 
pentru libertate si reforme, de care 
depinde progresul țării".

Arătind că atentatul criminal de 
la Brescia a evidențiat gravitatea 
pericolului fascist și a adus pe pri
mul plan problemele apărării demo
crației. rezoluția menționează că 
P.C. Italian este hotărît să contri
buie la mobilizarea tuturor forțelor

ORIENTUL APROPIAT
© Intensă activitate de reconstrucție în Egipt © Reluarea lucră
rilor Conferinței de pace de la Geneva preconizată după luna 

septembrie © Schimb de prizonieri între Liban și Israel

democratice pentru Izolarea bandelor 
si mișcărilor fasciste, pentru apăra
rea statului si a instituțiilor demo
cratice.

In continuare, in rezoluție sint a- 
bordate problemele actualei situații 
economice a tării și modalitățile de 
depășire a dificultăților. Comitetul 
Central și Comisia Centrală de Con
trol ale P.C.I. apreciază că. in pre
zent. Italia „are nevoie mal mult 
ca oricind de o nouă conducere po
litică". ..Este vorba, se arată in do
cument. de a se da viață unei noi 
alianțe de forte sociale și politice 
diferite, care să asigure conducerii 
politice a națiunii consens popular 
si autoritate democratică. Trebuie să 
se realizeze o cotitură generală, de
mocratică. in orice domeniu, in o- 
ricntările si perspectivele politicii 
economice. în linia politicii externe, 
In lupta împotriva fascismului sl a 
acțiunilor subversive, pentru însănă
toșirea vieții publice, pentru întări
rea si reînnoirea regimului demo
cratic. reprezentativ, stabilit prin 
Constituție".

• HARTA AMAZO- 
NIEI ERONATA ? Un “,o- 
lit artificial al Pămintulul. lan
sat cu aproape doi ani In urmă 
In S.U.A.. a furnizat informații 
care au produs o adevărată 
surpriză in lumea științifică. 
Fotografiile transmise dc sate
lit demonstrează că harta re
giunii Amazonului conține erori 
flagrante. S-a constatat astfel 
că afluenții fluviului parcurg 
un traseu ce nu coincide celui 
de pe hartă, fiind In realitate 
cu 20 de kilometri mai Înde
părtat; multe localități din ba
zinul Amazonlei sint, la rindul 
lor, situate pe hartă în mod ero
nat. S-au descoperit, de aseme
nea, citeva insule, pină acum 
necunoscute, cu suprafețe depă
șind 200 de kilometri pătrați. 
Puși în fața acestor surprinză
toare revelații, cartografii sint 
nevoiți acum să elaboreze o 
nouă hartă a imensei regiuni a- 
mazonice.

Sesiunea Consiliului 
de administrație al P.N.U.D.

MANILA 8 (Agerpres). — In ca
pitala Filiplnclor, Manila, se desfă
șoară. In prezent, lucrările celei de-a 
XVIII-a sesiuni a Consiliului de ad
ministrație al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U D ).

Luind cuvintul. reprezentantul Por
tugaliei, Quevedo Crespo, a declarat 
că guvernul provizoriu al țării sale 
„acceptă — cu toate semnificațiile și 
consecințele sale — principiul auto
determinării popoarelor și teritorii
lor aflate, pină in prezent, sub ad- 
ministrație portugheză". El a adău
gat că guvernul portughez .Inten
ționează să acorde tuturor teritorii
lor aflate incă sub administrația sa 
destinul ales de înseși aceste po
poare. singurele care au dreptul suve
ran de a decide asupra viitorului lor".

□ □ □ □ □ □

RESTRUCTURAREA RELAflILOR INTERAMERICANE 
pa agenda reuniunii 0. S. A. de la Buenos Aires
BUENOS AIRES 8 (Agerpres). - 

Reprezentanții celor 25 de țări 
membre ale Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) s-au reunit la 
Buenos. Aires pentru a aborda pro- 
blenia restructurării sistemului de 
relații interamerican și a adoptat o 
hotărire finală cu privire la rapor
turile dintre cele două Americi, 
chestiune reclamată insistent de 
delegații latino-americani la ulti
mele sesiuni ale organizației.

După cum s-a mai anunțat, țările 
latino-americane au solicitat ca re
lațiile din cadrul O.S.A. șă aibă in 
viitor la bază principiile autode
terminării națiunilor, pluralismului 
ideologic (noțiune care in limbajul 
politic lalino-ameriean înseamnă co-

□ □ O a 0 □ □

existență pașnică — n.r.), neameste
cul in treburile interne ale altor țâri, 
condamnind. in general, orice inge
rință de natură militară sau econo
mică. 1

Delegații Argentinei. Mexicului, 
Perului și Vcnezuelei au propus, de 
asemenea, importante schimbări in 
sistemul american de securitate co
lectivă din emisferă și eliminarea 
oricăror obstacole • ridicate in calea 
unor relații normale intre stale. Re
prezentanții majorității țărilor la
tino-americane s-au declarat însă de 
acord cu crearea unui sistem de 
securitate economică colectivă, con
sidered că numai o dezvoltare eco
nomică corespunzătoare poate con
tribui la întărirea securității și sta
bilității în America Latină.

□ □ □ □ o o

CAIRO 8 (Corespondență de la 
Nicolae N. Lupu). — Republica Ara
bă Egipt cunoaște, în aceste zile o 
intensă activitate economică. Dind 
curs directivelor stabilite de preșe
dintele Anwar Sadat in cursul recen
telor sale vizite I4 Suez, Ismailia și 
Port Said — orașe din zona Canalu
lui Suez — autoritățile centrale au 
trecut la adoptarea unor măsuri im
portante pentru normalizarea vieții 
in aceste centre urbane.

Ministrul egiptean al locuințelor șl 
reconstrucției. Osman Ahmed Os
man. a anunțat că, în acest scop, vor 
fi alocate credite suplimentare de 20 
de milioane dolari, vor fi .construite 
mii de locuințe noi și vor fi refăcute 
întreprinderile industriale. Valoarea 
noilor obiective economice construite 
in zona Canalului Suez, scrie ziarul 
„Al Akhbar", este estimată la peste 
70 milioane lire egiptene. Ele vor 
utiliza toată forța de muncă dispo
nibilă in regiune. Totodată, scrie 
presa egipteană, continuă să se 
desfășoare cu succes lucrările pen
tru curățirea Canalului Suez și re
darea acestei căi navigabile traficu
lui internațional.

0 H O □ □ □

Egiptul l-a informat pe secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
că va fi gata să participe la faza 
următoare a Conferinței de pace de 
la Geneva asupra Orientului Apro
piat după luna septembrie a acestui 
an — anunță săptăminalul „Akhbar 
el Yom-, reluat de agențiile Reuter 
și United Press Internațional. în 
cursul convorbirilor sale cu Kurl 
Waldheim, precizează „Akhbar el 
Yom", ministrul egiptean de externe, 
Ismail Fahmy, a arătat că, înaintea 
stabilirii unei date precise pentru 
reluarea reuniunii de la Geneva, 
sint necesare diferite contacte pe 
plan crab.

★
TEL AVIV 8 (Agerpres). — Potri

vit unui comunicat al Comandamen
tului militar de la Tel Aviv, simbătă 
au fost repatriați din Liban alți doi 
piloți israelieni. Israelul a eliberat, 
vineri, 12 cetățeni libanezi care fu
seseră deținuți pe teritoriul său.

Șeful Statului Major de la Tel 
Aviv. generalul Mordechai Gur, a 
declarat că revenirea in țară a celor 
doi piloți marchează sfirșitul repa
trierii militarilor israelieni care au 
fost deținuți in țările arabe.

Apslul Frontului Unit 
Național al Cambodgiei 

adresat populației 
din Pnom Penh

CAMBODGIA 8 (Agerpres). — In
tr-un apel adresat populației din 
Pnom Penh. Frontul Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.) a chemat pe 

\locuitorii capitalei khmere să spri
jine lupta dreaptă pe care o desfă
șoară studenții și profesorii, întregul 
tineret patriotic din oraș împotriva 
regimului antipopular al lui Lon Noi. 
Denunțind cu hotărire represiunile 
la care recurg autoritățile din Pnom 
Penh împotriva tinerilor animați de 
idealuri patriotice, apelul subliniază, 
totodată, situația tot mai precară in 
care se află regimul lonnolist in 
condițiile in care forțele de eliberare 
își consolidează pozițiile din preajma 
capitalei, avind posibilitatea să efec
tueze bombardamente asupra obiec
tivelor militare inamice din Pnom 
Penh.

agențiile de presa transmit:
Președintele Grupului 

parlamentar de prietenie 
dintre R. F. Germania și 
Eomânid Walter Althammer, 
a informat — in cadrul unei ședințe 
— pe membrii grupului despre re
zultatele convorbirilor avute in 
timpul vizitei intreprinse in țara 
noastră, la invitația Marii Adunări 
Naționale. Expunerea sa a fost ur
mărită ru un deosebit interes de că
tre membrii grupului, apreciindu-se 
că in etapa actuală grupurile de prie
tenie din cadrul parlamentelor celor 
două țări pot aduce o contribuție im
portantă la lărgirea și dezvoltarea

relațiilor de prietenie și cooperare 
dintre cele două parlamente și po
poare. Ele pot sprijini noi inițiative 
menite să ducă la o mai bună cu
noaștere reciprocă.

Lucrările primei sesiuni 
anuale a Comisiei econo
mice pentru fisia occiden- 
tdlâ (C.E.A.O.) s-au încheiat la 
Beirut. Au fost dezbătute probleme 
ale activității și funcționării noului 
organism regional de cooperare in
ternațională. Comisia a dezbătut și 
aprobat raportul anual adresat Con
siliului Economic și Social al O.N.U.

Conducerea Partidului 
Social-Democrat din Sue- 
dÎ£!z actualmente la putere, s-a 
pronunțat in unanimitate împotriva 
proiectului privind organizarea de 
noi alegeri legislative in luna sep
tembrie a acestui an, a declarat pre
mierul Olof Palme cu prilejul unei 
conferințe a delegaților regionali ai 
partidului.

Marocul și Portugalia au 
hotărit să restabilească relațiile di
plomatice și să facă schimb dc am
basadori. a anunțat Ambasada ma
rocană la Paris.

Tendințe
La sediul Acordului General asu

pra Tarifelor Vamale și Comerțului 
(G.A.T.T.) a fost dat publicității un 
document cu caracter bilantier pri
vitor la activitățile desfășurate in 
anul 1.973. Schitind tabloul economic 
mondial, documentul consemnează 
..contrastele importante existente in
tre succesele si eșecurile, intre op
timismul si pesimismul care au 
marcat in răstimpul ultimului an re
lațiile economice mondiale". Deta
liind aprecierea, documentul reamin
tește că. in anul care a trecut, s-a 
Înregistrat o reizbucnire a crizei mo
netare. căreia i-au urmat ..penuria 
fără precedent de produse alimen
ts re ei de alte produse primare", ex
tinderea in lume a inflației, pre
cum si adoptarea de restricții la a- 
provizionare. creșterile puternice de 
preturi la o serie de produse de bază. 
Intre care La petrol.

In același timp, subliniază docu
mentul G.A.T.T.. ..anul 1973 a fost 
marcat si de progrese. Îndeosebi in 
domeniul comerțului internațional și 
relațiilor comerciale între state". 
Schimburile comerciale au continuat 
să crească, iar măsurile comerciale 
restrictive au fost sensibil mai pu
țin utilizate decit in 1971 6au 1972.

In septembrie 1973. reprezentanții 
• 102 state au adoptat, prin decla
rația de la Tokio, hotărirea de a 
angaja In cadrul G.A.T.T. o nouă 
serie de negocieri comerciale mul
tilaterale. Declarația de la Tokio — 
apreciază documentul — constituie 
..un act politic de înaltă semnifica
ție". Intrucit ..este expresia hotări- 
rii de a se angaja negocieri comer
ciale de o amploare și cu obiective 
fără precedent si datorită numeroa
selor angajamente noi si importan
ța pe care le comportă, mai ales în 
ce privește măsurile menite să a- 
lute comerțul țărilor in curs de dez
voltare".

economice în lume
Analizind elementele care au con

dus la hotărirea statelor de a de
clanșa o nouă rundă de negocieri 
comerciale multilaterale in cadrul 
G.A.T.T.. documentul menționat re
levă conștiința crescindă a necesi
tății de a se adopta măsuri specia
le in favoarea comerțului țărilor in 
curs de dezvoltare si participarea tot 
mai importantă a țărilor socialiste 
la sistemul comercial multilateral.

O atenție deosebită se acordă. Im

Un raport al G.A.T.T.

comentariul consacrat conținutului 
declarației de la Tokio, principiilor 
inserate in acest text privitoare la 
țările in curs de dezvoltare. Se men
ționează astfel angajamentul statelor 
semnatare ale declarației ..de a a- 
taca cu hotărire obstacolele care, in 
opinia țărilor in curs de dezvoltare, 
Împiedică in modul cel mai grav 
sporirea veniturilor lor de pe urma • 
exportului si. prin aceasta, frinează 
dezvoltarea lor și îmbunătățirea con- 

— dițiilor de viață ale popoarelor lor".
Noua rundă de negocieri G.A.T.T.

— se arată in document — urmea
ză să se refere la toate produsele 
si cu deosebire la cele al căror ex
port prezintă interes pentru țările 
in curs de dezvoltare, precum 6i la 
măsurile care afectează exportul a- 
cestor produse. Relevind rolul tot 
mai important pe care 11 îndepli
nesc țările-In curs de dezvoltare pe 
arena internațională, realitate reflec-, 
tată si in cadrul activităților G.A.T.T., 
documentul la care ne referim ob
servă că. „de la ultimele mari ne

gocieri. numărul acestor țări mem
bre ale G.A.T.T. s-a triplat".

între alte activități desfășurate In 
decursul ultimului an in cadrul 
G.A.T.T. sint citate preocupările vi- 
,zind intensificarea comerțului țărilor 
în curs de dezvoltare, subliniindu-se 
faptul că. ..in ultimele două dece
nii. problemele comerciale ale aces
tor țări au devenit un subiect de 
preocupare crescindă. G.A.T.T. adu- 
cindu-si contribuția la mai buna cu
noaștere pe plan internațional a ce
rințelor acestor state".

în secțiunea care se ocupă de e- 
xaminarea periodică prevăzută de 
protocoalele de aderare la G.A.T.T., 
documentul arată că prima consul
tare asupra comerțului cu România 
a avut loc in 1973. „Numeroase țări 
— se subliniază — s-au declarat sa
tisfăcute de modul in care se dez
voltă comerțul lor cu România". în 
același timp, continuă documentul 
G.A.T.T.. ..au fost exprimate preocu
pări in legătură cu ritmul lent in 
care anumite țări membre reduc 
restricțiile lor discriminatorii asupra 
importurilor provenind din Româ
nia".

în ansamblu, documentul privitor 
la activitățile desfășurate de G.A.T.T. 
In ultima perioadă exemplifică, in 
domeniul specific al negocierilor co
merciale multilaterale, preocuparea 
manifestată tot mai pregnant in si
nul comunității internaționale de a 
asigura instaurarea unor noi relații 
între state, de a (ine seama intr-o 
măsură sporită de cerințele țărilor 
în curs de dezvoltare, prin asigu
rarea dreptului acestora de a parti
cipa in mod direct la soluționarea 
tuturor problemelor internaționale 
care prezintă interes pentru ele.

Cornellu VLAD
Geneva

Guvernul ecuador:®! " 
preluat 25 la sută din totalul pache
tului de acțiuni deținut de subsidia
ra companiei petroliere nord-ameri- 
cane „Texaco Gulf Ori Co." in 
Ecuador. Statul va deține în viitor 
controlul asupra a 41 la sută din 
producția zilnică de țiței.

Suspendarea ^pțsminaiuiui 
de stingă „Marcha", pentru urmă
toarele 20 de ediții, a fost hotăritfl 
in baza unui decret semnat de șeful 
statului Uruguayan, Juan Maria 
Bordaberry. Alte publicații de stingă
— „El Popular", organ al partidului 
comunist, și săptăminalul „Ahora"
— au fost anterior suspendate.

M.A.E. al R.D. Vietnam • 
dat publicității o declarație de pro
test in legătură cu sporirea ajutoru
lui militar acordat de către S.U.A. 
Administrației Thieu. în declarație 
se arată că S.U.A. furnizează masiv 
Administrației de la Saigon arme, 
muniții și material de război, inclu
siv avioane moderne de vinătoare 
de tipul F-5e și plănuiesc să constru
iască o uzină de armament in Viet
namul de sud.

Banca Libanului ’ anunțai 
ridicarea ratei de scont de. la 5 la 
7 la sută, cu efect de la 1 iunie, 
împreună cu alte măsuri, această 
hotărire se înscrie pe linia acțiuni
lor destinate combaterii inflației.

ARGENTINA

Rezilierea unor contracte 
cu companiile străine

BUENOS AIRES 8 (Agerpres). — 
Camera Deputaților a Congresului 
Național al Argentinei a aprobat in 
unanimitate desființarea contractelor 
încheiate in 1969 intre compania ar- 
gentineană de stat pentru telefoane 
— „Entel", pe de o -parte, și firma 
„Standard Electric", subsidiară a 
companiei „International Telephone 
and Telegraph" — I.T.T. și „Sie
mens", pe de altă parte. Potrivit 
aprecierilor cuprinse intr-un studiu 
al unul comitet bicameral de resort, 
cele două companii străine nu și-au 
îndeplinit in mod corespunzător obli
gațiile rezultlnd din contractele 
încheiate, in valoare de 235 milioane 
dolari.

Hotărirea Camerei Deputaților 
cere, totodată, guvernului să traducă 
în fața justiției pe toți foștii directori 
ai companiei „Entel", incepind din 
anul 1969, pentru rea credință și 
fraudă.

MARGINALII
Untul plimbat costă dublu...'
Meritul descoperirii 

ti revine lui William 
Dixon, un vameș din 
Dover. I se păruse 
suspect un autocamion 
frigorific cu remorcă 
de 25—30 tone, care 
aștepta, fără încărcă
tură, să se îmbarce 
pentru traversarea Ca
nalului Minecii în Bel
gia. Gigantul pe roți 
era mai scurt pe 
dinăuntru decit pe 
dinafară, lucru pe care 
conștiinciosul Dixon 
l-a constatat măsurind 
cu metrul. Diferența 
era... un compartiment 
ascuns in care se aflau 
250 de lăzi cu unt, a 
30 kg fiecare, in total 
peste șapte tone.

Untul se exporta din 
Belgia la prețul de 400 
lire sterline tona (preț 
redus artificial prin 
subvenții mari acorda
te producătorilor din

fondul agricol al C.E.E.) 
pentru a fi competitiv 
pe piața britanică. 
După ce era ținut in 
depozite frigorifice în 
sud-estul Angliei, ace
lași unt era reîncărcat 
in compartimentul se
cret al autocamionului 
frigorific și transportat 
înapoi in Belgia, unde 
se vindea pe piață cu 
800 lire tona. Profitul 
realizat — sută la sută. 
Naveta cu untul intre 
cele două maluri ale 
Minecii a fost efec
tuată de cel puțin 60 
de ori, ceea ce ă adus 
respectivilor exporta
tori și importatori cir
ca 250 000 lire sterline 1

Procesul a fost ju
decat recent de tribu
nalul din Dover, unde 
s-a constatat că lacu
nele marLdin legisla
ția națională a mem

brilor Pieței comune 
împiedică de fapt in
stanțele să combată e- 
ficient asemenea prac
tici. Autorii infracțiu
nii n-au putut fi invi- 
nuiți decit de declara
ții false privind în
cărcătura autocamio
nului și, ca atare, a- 
mendați cu suma deri
zorie de 3 300 lire 
sterline.

Cazul nu este izolat, 
specialiștii afirmă că 
la Dover s-ar fi găsit 
doar virful aisbergu
lui, că, de fapt, ope
rațiuni obscure de mi
lioane de lire au loc 
la scara întregii co
munități, prin simpla 
plimbare a mărfurilor 
peste frontiere și... 
printre paragrafele de 
legi.

L. RODESCU

• UN CROCODIL IN 
DUNĂRE. Stupefacție l-a 
Viena. în Dunărea veche a fost 
zărit un crocodil lung de un 
metru.,. După o vinătoare de

\ citeva ore. pompierii au reușit 
să scoată reptila și s-o adăpos
tească intr-un bazin cu apă În
călzită. Din cercetările între
prinse a reieșit că stăpinul cro
codilului, vrind să se debara
seze de el, l-a aruncat în ve
chea albie a fluviului. Teme
rile iubitorilor de animale că 
apa rece a Dunării ar fi putut 
să afecteze sănătatea crocodilu
lui nu s-au adeverit. El a su
portat perfect baia in apă rece, 
chiar și pe o vreme ploioasă.

• PENTRU NUMAI 
435 DE LIRE... prt- 
mul an după lărgirea Pieței 
comune (de la 6 la 9 membri), 
la sediul din Bruxelles al aces
teia s-a constatat o creștere 
considerabilă a consumului de 
hirtie. Numai golirea coșurilor 
de hirtie a „furnizat" in 1973 
resturi in greutate de 150 tone, 
față de 115 tone cu un an in 
urmă. Această risipă, intr-o pe
rioadă cînd prețul hirtiei a- 
proape s-a dublat in Marea 
Britanie, a atras nemulțumiri 
in cercurile politice londoneze, 
iar in parlament s-au cerut ex
plicații. După părerea ziarului 
„Times", nici contribuabilii din 
țările C.E.E. și nici ecologii nu 
se vor consola cu faptul că a- 
cest munte de hirtie a fost vin- 
dut la cintar, in schimbul su
mei derizorii de 485 lire ster
line.

• ATENȚIE, CICLON I 
Localitățile situate pe țărmul 
Golfului Bengal, expuse- perio
dic ravagiilor cicloanelor, vor fi 
dotate, incepind de anul viitor, 
cu aparatură modernă pentru 
avertizarea populației. Potrivit 
unui plan adoptat recent de gu
vernul din Bangladesh, de-a 
lungul regiunii de coastă va fi 
creat un sistem de comunicații 
cu 16 stații meteorologice-pilot 
care vor furniza celor peste 100 
de centre de avertizare publică 
date cu privire La evoluția vre
mii. Alte 40 de stații meteoro
logice mobile vor asigura comu
nicațiile cu localitățile care, din 
cauza calamităților, ar putea 
rămine izolate. Astfel, se va 
putea asigura luarea unor mă
suri preventive pentru dimi
nuarea pagubelor provocate de 
cicloane.

Recorduri tehnice sau 
infringed comerciale?

'„Concorde" a înre
gistrat miercuri „re
cordul secolului". De- 
colind de la noul ae
roport „Charles de 
Gaulle" la ora 7, apa
ratul a parcurs distan-, 
ța Paris — Dakar — 
Rio de Janeiro, reve
nind la Paris la ora 
22,30. El a străbătut 
astfel 18 300 kilometri 
in 12 ore și 20 minute 
de zbor efectiv.

Scopul demonstra
ției ? Tehnic și co
mercial totodată. Res
ponsabilii proiectului 
„Concorde" au vrut să 
dovedească astfel că 
aparatul este capabil 
să se deplaseze pe iti
nerare foarte lungi 
intr-un timp mai scurt 
decit avioanele sub
sonice — și aceasta in 
ciuda escalei de apro
vizionare cu carbu
ranți. Intr-adevăr, zbo
rul direct Paris — Rio 
de Janeiro este efec
tuat de aparatele obiș
nuite in 11 ore și 35 
minute, față de 7 ore 
(inclusiv escala) reali
zate de „Concorde". .

Este adevărat insă 
că prețul pe kilome- 
tru-pasager la avionul 
„Concorde" este de 
trei ori mai mare de
cit, de pildă, la avio
nul de mare capacitate 
,Boeing-747". „Pre
viziunile cele mai op
timiste — declara pre
ședintele companiei 
«British Air Ways» — 
apreciază deficitul a- 
nual, incepind din 1977, 

"la 16 milioane de lire 
sterline" (aproximativ 
187 milioane de franci). 
Astfel, exploatarea ce
lor cinci aparate „Con
corde" comandate de 
compania britanică ar 
putea costa in anii 
1977—1978 aproape 300 
milioane de franci.

Așadar, „Concorde" 
continuă să se afle in
tr-o situație paradoxa
lă : deși nu are con
curență pe piața avia
tică occidentală, reuși
ta comercială a apara
tului rămin'e sub sem
nul întrebării datorită 
costului exagerat de 
exploatare.

Ziarele franceze au

consemnat în ultimele 
zile un alt record rea
lizat de bireactorul de 
mare capacitate „Air
bus", construit in coo
perare de șase țări 
vest-europene. Acest 
aparat, folosit pe tra
see mijlocii — cursa 
regulată Paris—Lon
dra a fost inaugurată 
la sfirșitul lunii mai 
— deține recordul in 
materie de economii 
de carburanți față de 
avioanele similare de 
fabricație americană. 
Cu toate acestea, 
„Alrbusul" a înregis
trat doar 16 comenzi 
și 30 de opțiuni din 
partea companiilor a- 
viatice. De ce ? „Pen
tru că americanii con
traatacă" — scria re
cent revista „Paris 
Match", dezvăluind 
lupta acerbă de inte
rese și profituri care 
frinează „decolarea" 
industriei aeronautice 
vest-europene.

P. DIACONESCU 
Paris

• VAGOANE CU... 
PlNZE. Vinturile care bintuie 
zonele de litoral ale Canadei se 
dovedesc a fi cit se poate de 
utile transportului feroviar. 
Avind direcții și viteze con
stante, ele pot pune în mișcare 
un vagon— prevăzut cu pînze 
— cu 70 de pasageri, dezvoltind 
o viteză pină la 50 kilometri pe 
oră. Așadar, revin la modă... 
marinarii in transporturile fe
roviare.

• ALPINISTI PE... EIF
FEL. Un grup de șase tineri, 
dotați cu echipament complet 
de alpinism, au escaladat, sim- 
bătă dimineață, turnul Eiffel 
din Paris. Originala lor Încer
care a fost urmărită de nu
meroși curioși., ca și de echipe 
speciale de pompieri și polițiști 
mobilizați la fața locului „pen
tru orice eventualitate".

• CU AUTOMOBILUL 
TRAVERSIND NEVA. p» 
una din străzile Leningradului, 
o mașină „Jiguli", la volanul 
căreia se afla o femele, venea 
ca o săgeată. La un - moment 
dat, mașina a pornit-o sore 
unul din canalele Nevei. Inti
midată de un obstacol neprevă
zut, șoferița, neexperimentatâ, 
întorsese prea mult volanul la 
dreapta: și, văzind că intră in 
apă, a apăsat involuntar pe ac
celerator. Nu mică a fost sur
priza pietonilor și a agenților 
de circulație . cind au văzut că 
mașina apare pe malul celălalt, 
în viteză, automobilul a reușit 
să traverseze canalul, fără ca 
posesoara lui să sufere măcar 
o zgirietură.

• MORMINTUL UNUI 
FARAON. Vechi de aproxi
mativ 4000 de ani, dar excelent 
conservat, mormintul a fost 
descoperit In Egipt, in apro
piere de Falyum. La o adin- 
cime de 15 metri se află un 
sarcofag dublu, din piatră și 
lemn, care conține o mumie a- 
coperită in intregime cu aur.
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