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ÎNALTA RĂSPUNDERE 
A CLASEI MUNCITOARE 

pentru progresul patriei 
și sporirea avuției poporului

Steagurile rosti arborate la 11 Iu
nie 1948 pe frontispiciul întreprin
derilor vesteau sărbătorește, victo
rios. un eveniment de însemnătate 
capitală In viața clasei muncitoare, 
a poporului nostru, in evoluția is
torică a României in cei 30 de ani 
care .iu trecut de la eliberare.

însemnătatea actului naționaliză
rii principalelor mijloace de pro
ducție industrială ne apare in în
treaga sa amploare incadrind-o in 
desfășurarea revoluției populare 
— ai cărei drum l-a deschis insu
recția națională antifascistă armată 
din august 1944 — in suita marilor 
evenimente care au precedat-o : 
instaurarea primului guvern demo
cratic din istoria țârii in martie 
1945, proclamarea republicii la 30 
Decembrie 1947. Tocmai cucerirea 
Întregii puteri de stat de către 
clasa muncitoare in alianță cu ță
rănimea a asigurat premisele ne
cesare trecerii la construirea socie
tății socialiste in România.

Rolul hotăritor al actului revolu
ționar realizat cu 26 de ani in 
urmă, semnificația sa istorică re
zultă din faptul că In urma națio
nalizării s-a pas capăt exploatării 
omului de către om intr-un sector 
vast, tu rol conducător pentru în
treaga dezvoltare a economiei na
ționale, clasa muncitoare și-a în
tregit puterea politică prin cea eco
nomică. devenind astfel pe deplin 
din clasă dominată, cum era în tre
cut. clasă conducătoare in toate 
sferele vieții sociale. „Prin na
ționalizare — sublinia tovarășul 
NIOOLAE CEAUȘESCU — a luat 
naștere in economia națională sec
torul socialist, lichidindu-se in in
dustrie contradicția dintre caracte
rul social al oroducției și însușirea 
privat-capitalistă. Naționalizarea, 
crearea proprietății socialiste au

k___________________

deschis calea trecerii la conducerea 
planificată a economici naționale, 
la folosirea conștientă a legităților 
eronomice in interesul sporirii avu
ției naționale, al dezvoltării armo
nioase a torțelor de producție. S-au 
creat premisele aplicării politicii 
de industrializare socialistă, condi
ție a lichidării intr-un termen scurt 
a înapoierii moștenite din trecut, a

Roadele acestei orientări consec
vente a partidului se vădesc in 
creșterea de circa 30 de ori a pro
ducției industriale a țării in anii 
puterii populare, in realizarea unui 
venit național de peste 12 ori mai 
mare decit in anul 1947. Privind 
în urmă drumul străbătut, consta
tăm cu îndreptățită satisfacție că 
eforturile pline de abnegație ale

La 11 iunie 1948, clasa muncitoare 

lua in stăpînire principalele mijloace 

de producție ale țării
Rugina a lll-a

întăririi independenței naționale, a 
ridicării nivelului de bunăstare și 
civilizație al întregului nostru po
por".

Efectele profunde, de perspec
tivă, ale naționalizării, asupra în
tregii evoluții ulterioare a societă
ții noastre constau, in primul riad, 
hf faptul că ea a asigurat — prin 
crearea unui puternic sector socia
list in economia națională — pre
misele dezvoltării rapide a forțe
lor de producție, ale trecerii la 
conducerea planificată a economiei 
naționale. infantuirea politicii 
partidului de industrializare socia
listă.

clasei muncitoare, ale Întregului 
popor au fost încununate de stră
lucite succese. Clasa muncitoare 
și-a dovedit pe deplin capacitatea 
de a conduce intreprinderile cuce
rite din miinile patronilor. în de
curs de 26 de ani, România a stră
bătut calea pe care alte state au 
parcurs-o în decurs-de secole ■— 
de la starea de inapoiere econo
mică. moștenită de pe vremea re
gimului burghezo-meșieresc. la e- 
conomia înfloritoare de azi. in plin 
proces de modernizare, cu un ritm 
de dezvoltare printre cele mal 
Înalte in lume.

Profunde transformări calitativ»

Înnoitoare s-au realizat tn însăși 
condiția de viață a muncitorului. 
Cu totul altele sint astăzi condițiile 
dc muncă și de trai ale clasei mun
citoare ; au crescut considerabil 
demnitatea socială, gradul conștiin
ței, orizontul general de cunoaș
tere ; nivelul ei de pregătire pro
fesională și culturală este azi in
comparabil mai înalt ca în tre
cut. Creșterea rolului conducă
tor al clasei muncitoare in so
cietatea noastră și-a găsit expresie 
in ultimii ani in realizarea cadru
lui instituțional creat in scopul 
participării ei tot mai directe la în
treaga activitate de conducere a 
întreprinderilor, ca și in sporirea 
atribuțiilor sindicatelor — princi
pala organizație a muncitorimii 
— care iau parte nemijlocit la 
adoptarea deciziilor in problemele 
principale ale vieții economico-so
ci ale și sint reprezentate in orga
nele colective de conducere socială 
pină la cele mai inalte foruri de 
partid și de stat.

Poporul nostru aniversează isto
ricul eveniment petrecut cu 26 de 
ani in urmă in plin avînt al efor
turilor creatoare pentru înfăptuirea 
programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate a- 
daptat de Congresul al X-lea șl 
Conferința Națională a)e P.C.R. Ni
ciodată. in acest sfert de veac ja
lonat de minunate izbinzi, dubla 
calitate a oamenilor muncii de pro
ducători și proprietari ai nvjloace- 
lor de producție nu și-a găsit un 
asemenea teren dc manifestare ca 
marea întrecere pentru realizarea 
cincinalului inainte de termen.

Conștiința înaltei lor îndatoriri 
sociale, a răspunderii ce le revine 
față de prezentul și viitorul țării.
(Continuare in pag. a Il-a)

Tovarășul Nîcolae Ceaușescu a primit
pe ambasadorul Republicii Democrate Vietnam

Luni dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nîcolae Ceaușescu, a primit 
pe Nguyen Dang Hanh, ambasado

rul extraordinar șl plenipotențiar 
al Republicii Democrate Vietnam 
la București, In legătură cu înche
ierea misiunii sale în țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Noi edificii edilitara sporesc frumusețea Brașovului Foto 1 S. Cristian

PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII PRODUCTIVECondiții prielnice pentru grăbirea tuturor lucrărilor
Cu prilejul recentei ședințe a Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
a fost din nou relevată cu tărie ne
cesitatea de a se aplica cu toată fer
mitatea măsurile stabilite de condu
cerea partidului și statului in vede
rea îndeplinirii in bune condiții a 
planului de investiții din acest an și 
punerii in funcțiune, la termen. a 
obiectivelor productive, prevăzute. 
Această sarcină majoră, deosebit de 
actuală pentru șantierele de inves
tiții si pentru toți factorii cu răs
punderi in acest domeniu, izvorăște 
din importanța deosebită pe care 
noile unități și capacități o au pentru 
creșterea producției industriale, pen
tru satisfacerea unor necesități eco
nomice bine precizate, pentru Înfăp
tuirea cincinalului inainte de termen. 
Este concludent in acest sens că 
peste o treime din sporul producției 
industriale din acest an urmează să 
fie obtinut pe seama noilor obiec
tive.

înscriindu-se In eforturile generale 
pentru indeplinirea acestei sarcini, 
trusturile și întreprinderile speciali
zate de construcții, instalații și mon
taj de utilaj tehnologic, aparținind 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale. au realizat, in primele 5 luni 
ale anului, aproximativ 43 ia sută 
din planul anual de investiții, ceea 
ce corespunde unei producții supli
mentare de peste 150 milioane lei. 
în această perioadă, formațiile de 
constructori și montori au pus in 
funcțiune 168 de capacități noi pen
tru industriile metalurgică, chimică, 
textilă și pentru dezvoltarea agricul

ÎN ZIARUL DE AZI:
• A trăi fi a munci în 

mod comunist — o- 
biectiv de bază al ac
tivității politico-edu
cative a organizațiilor 
de partid

• Rubricile noastre : In 
confruntare — scrisori 
și răspunsuri ; Faptul 
divers ; Sport; Din 
țările socialiste ; De 
pretutindeni

Pe șantierul hidrocentralei de la Tarnlța, pe Someș, lucrârlla de construcțll-monta| înregistrează ritmuri înalta

turii. Din acestea. 14 obiective au In
trat in circuitul productiv inaintea 
prevederilor, termenele stabilite in 
grafice fiind reduse cu 30 pinâ la 90 
de zile. Printre altele, luna trecută 
au fost puse in funcțiune două ca
pacități la Fabrica de rulmenți Ale
xandria, o secție de penicilină și o 
alta de streptomicină la Fabrica de 
antibiotice Iași, instalația de metilpi- 
rolidonă de la Combinatul chimic 
Borzești și cea de fire texturate de 
la „Relon IV‘‘-Săvinești. o secție de 
criolită la Fabrica de îngrășăminte 
agricole de la Năvodari și Fabrica 
de nutrețuri combinate din Alexan
dria. în ultimele zile s-au aliniat, 
de asemenea, la startul producției o 
modernă unitate textilă la Buzău, 
o nouă secție a întreprinderii de 
confecții de la Rm. Sărat, a doua 
linie tehnologică de plăci din gre
sie de la întreprinderea de cera
mică fină pentru construcții din 
Cluj ș.a.

Despre asemenea realizări, despre 
modul concret in care au fost ob
ținute și acțiunile întreprinse pe 
șantiere s-ar putea spune, desigur, 
multe lucruri. în ce ne privește, 
dintre multiplele măguri Inițiate in 
acest scop de conducerea ministeru
lui, trebuie remarcate două deosebit 
de importante prin efectele lor fa
vorabile. Este vorba, mai intii. de 
Insistența cu care se urmărește, ca 
o metodă permanentă de lucru, 
organizarea in detaliu a lucrărilor, 
înainte de începerea lor, pe baza 
unor proiecte special elaborate in 
atelierele de proiectare ale unităților 
de construcții-montaj și. apoi, de 
conlucrarea permanentă intre diferi
tele noastre antreprize in vederea a- 
sigurării la timp a fronturilor reci
proce de lucru. Dar rezultatele do- 
bindite sint inegale. Cum se știe, la 
o serie de obiective noi. termenele 
de punere in funcțiune nu au fost 
respectate. Printre acestea sint și u-

nele capacități restante din anul 
1973, deși factorii in cauză, in spe
cial beneficiarii și titularii de in
vestiții, s-au angajat să ia toate mă
surile in scopul realizării lor cit mal 
rapide.

Nu ne propunem să efectuăm o 
analiză amănunțită a tuturor cauze
lor care au dus la nerespectarea unor 
termene de punere in funcțiune. Dar 
referindu-ne la cele cu o frecvență 
mai mare trebuie să menționăm lip
surile serioase existente incă în pre
gătirea unor investiții și, ulterior, pe 
parcursul execuției, nerezolvarea la 
timp a problemelor aflate in suspen
sie și, implicit, neindeplinirea de 
către unii din factorii cu răspunderi 
în acest domeniu a obligațiilor ce le 
revin. Ca atare, în balanța rămine- 
rilor in urmă au cîntărit greu in- 
tirzierea cu care au fost și Continuă 
să fie livrate o serie de utilaje teh
nologice de bază, cit și lipsa unor 
proiecte de execuție strict necesare. 
Nici ritmul de lucru imprimat de 
constructori și montori nu s-a situat 
întotdeauna la nivelul prevederilor 
din graficele de execuție. Cu toate 
că. prin eforturile depuse pe șantiere, 
in primele 5 luni, stocurile de utilaje 
au fost în mare măsură diminuate, 
totuși eie so mențin la un nivel ri
dicat. Este limpede că se impun 
măsuri energice din partea tuturor 
factorilor cu răspunderi în dome
niul investițiilor, pentru înlăturarea 
deficiențelor și accelerarea ritmului 
de execuție pe șantiere.

Cum este cunoscut. In luna Iunie, 
dar mai ales în trimestrul următor, 
cind se prevede punerea în funcțiune 
a peste 200 de noi capacități indus-

Incj. Constantin IONES CU
adiunct al ministrului 
construcțiilor Industriale

(Continuare in pag. a V-a)

Să învățăm 
copiii să cînte!

5MMEMORABILUL AN XXX "N
Cu sentimentul nostalgic pe care eminescianul arbore 

il risipește in suflete, cu miresmele florilor sale topite-n 
banalele cești, dar nu numai pentru atit, intr-un mediu 
tot mai amenințat de noxele secolului, teiul ciștigtt 
teren : veghează pașii ce măsoară mai vechi sau mai 
tinere parcuri, urmărește panglicile noilor sau bătri- 
neior artere de circulație, se suie pe lingă balcoanele 
caselor, de parcă ar vrea să ne avertizeze. Din multele 
milioane de pvieți plantați in primăvara acestui an la 
noi, teii se numără, șt ei, cu milioanele.

PICĂTURA DE CERNEALĂ
Oriunde mi i-aș fi putut închipui primind rădăcini, 

dar in acel loc, nu. Și iată-i înfrunziți, dintr-un pâmint 
In care, pină mai ieri, nici scaieții nu s-ar fi simțit 
bine. Nu din cauza humusului. Din cauza aerului. Pe 
aleea principală de la intrarea in Combinatul de îngră
șăminte qhtmice din Turnu-Măgurele, o sută de tei 
tineri, la primele frunze, „se luptă cu mediul inconju-, 
rător". Pină acum au cițtigat teii. Asta inseamnă că 
„mediul* cedează. Adică, după părerea autorului 
acestei alei a teilor, ing. T. Zaharescu, viața, de-abia 
înfiripată din miraculoasele procese clorofiliene ale 
biosintezei, depinde de felul in care oamenii reușesc 
să stăpînească la fel de miraculoasele procese din 
instalațiile combinatului. Iar a stăpini inseamnă ran
dament sporit, adică a nu „scăpa“ in aer ceea ce poate 
deveni sarea ogoarelor. Înseamnă implicit și viața 
teilor, viață cit mai lungă — spre bucuria oamenilor din 
combinat, mari iubitori ai florilor și ai aromelor...

Alexandru BRAD

Din nou Ia Zalău. 
Mai fusesem De aceste 
locuri și in 1972 și in 
1973. In arterele tină- 
rului și frumosului ju
deț Sălaj se simțeau 
deja pulsațiile puterni
ce ale unor prefaceri 
de anvergură. Screpe- 
rele și excavatoarele 
botezau cimpurile de 
la marginea Zalâului 
cu un nume devenit 
comun — platformă 
industrială. Pină a- 
tunci, fusese un o- 
rășel modest, aproa
pe patriarhal, fără 
clădiri cu multe e- 
laje, unde viile și li
vezile au alunecat de 
pe dealuri pină in 
curțile oamenilor. In
tre 1963—1970 ritmul 
mediu de creștere e- 
conomicâ a fost la Za
lău de 7.9 La sută. în
tre anii 1970 și 1973, 
ritmul de creștere a 
fost de 37,65 la sută. In 
1974 — ritmul a deve
nit 69 la sută. In numai 
cițiva ani au apărut in 
oraș cinci întreprinderi 
de interes republican.

...Jibou-Zalău pe șo
sea : 29 de km ; nimi
ca toată pentru velei
tățile mașinii, i-am fi 
putut străbate in două
zeci de minute. N-am 
reușit Lungi coloane 

k___________

de autobasculante blo
cau panglica de asfalt. 
Veneau dinspre albia 
Someșului avind „cap 
compas" Zalăul.

— Transportă pietriș. 
In oraș se toarnă zil
nic 2 400 mc de be
toane.

cu patru ani orașul se 
afla in legături de... 
producție cu satele și 
comunele județului. A- 
cum întreține relații 
economice cu 49 de 
orașe din țară și cu 18 
de peste fruntariile 
României. In 1968 nici

acolo un bloc — primul 
construit în oraș — un 
P+l. Comparați apoi 
cu maiestuosul P-ț-10 
terminat de curind in 
Piața Libertății. Vă 
veți convinge : „nu se 
compară...".

Un oraș în plină

ZALĂU: Statistici 

și secvențe cotidiene

Calculez : in trei ani, 
la Zalău s-ar putea 
Înălța... piramida cea 
mare de la Gizeh. 
Descopăr și alte punc
te de reper semnifi
cative pentru înțele
gerea ritmurilor alerte 
ale Zalăului de azi, a 
noului său profil. In 
anul XXX, producția 
globală industrială din 
1950 se realizează in 
numai 6 zile. In urmă

un metru pătrat de 
stradă nu era asfaltat. 
Astăzi 181 867 mp sint 
modernizați, iar peste 
31 000 in curs de mo
dernizare. In 1974 din 
fondurile statului se 
construiesc 438 de 
apartamente care se 
adaugă celor 1 795 con
struite Intre 1970—1973. 
Dacă vizitați Zalăul, 
treceți și pe la nr. 5 
din strada Păcii. Există

construcție, care-și 
configurează un profil 
urbanistic modern prin 
viitoarele adrese : ci
nematograful cu 500 dc 
locuri, casa de cultură 
a tineretului, hotelul 
turistic, creșa filaturii 
de bumbac, alte 12 săli 
de clasă etc. In fiecare 
noapte sint coapte pen
tru locuitorii orașului 
14 tone de piine. Față 
de 68 aparate telefoni

ce existente In Zalău 
in 1968, astăzi există 
932. Nu existau 
autobuze pentru trans
portul in comun ; exis
tă 33. Nu existau 
GETAX-uri : există. 
In plus : 345 automobi
le- proprietate perso
nală. Și un indice al 
vieții spirituale : la 
fiecare două minute li
brăriile din oraș vind 
o carte.

★
Alături de statistici, 

dinamismul localității 
în plină renaștere 
transpare in secven
țele cotidiene ale 
muncii. Notez citeva...

Inginerul Anton Wil
le, directorul de la 
filatura de bumbac, 
rni-a spus : „începu
sem măsurarea tere
nului viitoarei filaturi 
(„viitoarea" era in 
1970). Pas de măsoară 
insă și ograda bătrinu- 
lui Costea Ambrozie. 
Că-i gospodăria lui, cu 
păsările și văcuța lui, 
că «n-aveți decit să 
mutați fabrica mai În
colo*. Evident, i s-au

Mircea BUNEA
(Continuare 
în pag. a Il-a)

în aceste zile, cind 
organizația nionieri- 
lor se pregătește să-și 
sărbătorească jubileul 
unui sfert de veac de 
existentă, mă gindesc 
că in educația patrio
tică și cetățenească a 
copiilor — înscrisă Ia 
loc de frunte pe stin
dardul organizației — 
cintecul pionieresc are 
un rol important.

Dragostea de muzi
că a tineretului nostru
— a copilului român
— nevoia, dorința de 
a cinta și de a ascul
ta muzica vin de de
parte, din fondul sen
sibil. in care am strins 
simțire aleasă pentru 
frumos, din adincul 
mileniilor in care noi 
si strămoșii noștri 
ne-am înfrățit cu no
bila și străvechea ar
tă. Mi se pare cit se 
poate de firesc, de fe
ricit, faptul că toate 
momentele și acțiuni
le deosebite din viața 
și activitatea purtăto
rilor cravateloi roșii 
cu tricolor, ceremo
nialul pionieresc sint 
însoțite de cintec, de 
cintecul patriotic, re
voluționar, de melodii 
vesele, optimiste, lu
minoase. Consiliul 
Național al Organiza
ției Pionierilor, in 
colaborare cu Ministe
rul Educației și învă- 
țămintului, Consiliul 
Culturii și Educației 
Socialiste, Uniunea 
Compozitorilor, Uniu
nea Tinerelului Comu
nist, a luat măsuri 
binevenite pentru pro
movarea in rindul 
pionierilor și școlari
lor a cintecului pa
triotic și revoluționar, 
menit să contribuie la 
dezvoltarea unei ati
tudini Înaintate față 
de muncă și învăță
tură. la educarea dra
gostei față de popor, 
față de partid. Aproa
pe 10 000 de ansam
bluri corale pionie
rești, in care cintă 
circa 600 000 de copii, 
peste 4 000 de brigăzi 
artistice, aproape 1 000

de ansambluri de mu
zică populară, sim
fonică. ușoară, con
cursuri și festivaluri 
de interpretare, con
tribuie la intensifica
rea dragostei pentru 
muzică a copiilor, la 
păstrarea celor mai 
bune tradiții ale cul
turii noastre muzicale, 
la educarea patriotică 
a tineretului nostru.

Fiecare om poartă 
!n ființa sa nu numai 
dragostea, dar și o 
îndeminare naturală 
de a se exprima prin 
sunet, dezvoltată de-a

însemnări de 
Ion DUMITRESCU 

președintele 
Uniunii Compozitorilor 

din România

lungul conviețuirii mi
lenare cu muzica ; iar 
cind vocea nu i-a a- 
juns, a cintat din flu
ier. din strună. din 
solz de pește, din bu
cium. din frunză. Șl 
o dovadă că românul 
a cintat bine o consti
tuie tezaurul neîntre
cut in frumusețe al 
muzicii noastre popu
lare și interesul mon
dial pe care-1 stirneș- 
te... Și copiii, pionie
rii, acești minunați 
mesageri ai cintecului 
nostru, pe plan națio
nal si peste hotare, se 
întrec cu entuziasmul 
specific virstei să de
monstreze și să ducă 
mai departe frumuse
țea și vitalitatea cin
tecului românesc.

Am colaborat frec
vent și in diferite 
rinduri cu Organiza
ția pionierilor. Uniu
nea noastră întreagă, 
și fiecare dintre cel 
mai vrednici compozi
tori. întrețin legături 
6trînse cu organizația 
și contribuie la dez
voltarea acțiunilor de
dicate muzicii In rin-

durile pionierilor. Con
cursurile de creație 
muzicală organizate 
de C.N.O.P. au ajuns 
tradiționale. în acest 
an am inaugurat o 
acțiune de mare im
portanță, ale cărei 
roade le vom culege 
în viitor : participarea 
formațiilor corale pio
nierești la emisiunea- 
concurs „Cintare pa
triei". Inițiativa Ra- 
dioteleviziunii și a U- 
niunii compozitorilor 
contribuie la ridicarea 
prestigiului muzicii in 
rindul copiilor, le stir- 
nește interesul pentru 
nobila artă, oarecum 
neglijată in progra
mele analitice, educă 
inimile și cultivă pa
triotismul.

Dar și în această 
activitate vrednică, fo
lositoare. e loc de mai 
bine. In cuvintarea 
rostită la cea de-a 
Il-a Conferință națio
nală a Organizației 
pionierilor. tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu a- 
trăgea atenția : „Crea
torii de artă si litera
tură — scriitorii, po
eții, compozitorii — 
au datoria de a crea 
mai multe poezii, mai 
multe lucrări care să 
cînte realitățile, să 
țină seama și de virs- 
ta și năzuințele pio
nierilor. ale copiilor, 
ale tineretului patriei 
noastre... Avem nevoie 
de cintece mai mulțe 
și mai bune, de toate 
genurile, dar care să 
pbatâ fi cintate și de 
copil...". »

Da. avem din ce în 
ce mai mare nevoie de 
cintece bune, am vrea 
ca fiecare copil să 
înscrie și să păstreze 
lingă inimă melodiile 
pe care să nu le uite 
niciodată, am dori ca 
în toate împrejurările 
să răsune din miile 
de voci tinere cinte- 
cele luminoase ale pa
triei socialiste. Să con
tribuim la realizarea 
acestor cintece. să în
vățăm copiii să cînte !
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IFÂPTUC ă trăi Șl munci in mod comunist

Din activitatea Comitetului județean Buzău al P. C. R.

sis-
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Noul centru civic al orașului Zalau Foto : E. Dichiseanu

(Urmare din pag. I;

înalta răspundere a clasei muncitoare
(Urmare din pag. I)

moderne.

la locul 
viața ob- 
neabătut

uimnoare 
a început 
■urs 

ri dc Boby.

obiectiv de bază al activității

Boby 
si Marinică

Revenire la
„eclerul 
diplomat

iestt. Organele de anchetă 
analizele de laborator au 
bilit că nu s-au respectat nor
mele de preparare a prăjitu
rilor respective și au fost încăl
cate flagrant regulile de igienă. 
Au fost luate măsuri severe : 
cofetarului Vânt Vasiliu. șefelor 
dc unitate Maria Ovezea și Ana 
Burlacu, precum și responsa
bilei de producție Elena Stoica 
h s-au desfăcut, contractele de 
muncă si li s-au întocmit acte 
de trimitere in judecată. Tot
odată. a fost eliberat din func
ție directorul Direcției comer
ciale județene Prahova. Mircea 
Jinga. și au fost destituiți din 
funcție Teodor Buga. director 
adjunct al direcției comercia
le județene, precum și G. 
A’epru și Nicolae Rusnac. di
rector coordonator și, respec
tiv. director comercial ai între
prinderii de stat pentru alimen
tația publică Ploiești.

Stop! Cum 
circulați ?

Filtru total organizat 
Inspectoratul județean C 
Severin al Ministerului d< 
terne privind circulația pe dru
murile publice. Au fost contro
late S70 de autovehicule. Multor 
șoferi, găsiți in ordine, li s-a 
urat „drum bun"'. In același 
timp s-au aplicat și foarte 
multe sancțiuni — 175 la număr: 
35 pentru viteză excesivă, 
30 pentru defecțiuni tehnice. 
23 pentru absența dovezii de ve
rificare a stării tehnice etc. Alți 
11 șoferi au fost stopați, prin 
ridicarea permisului. pentru 
conducere sub influența al
coolului.

Răspuns la 
„Peștele 
pasager4*
Comandantul flotei fluviale 

„N'avrom" Galați. Iulian Si- 
mionescu, mulțumind pentru 
sprijinul acordat prin faptul 
divers „Peștele pasager", ne in
formează că toți cei implicați 
in acel transport clandestin de 
pește pe nava „Buziaș" au fost 
sancționați : comandantul navei. 
Gh. Matei, și șeful mecanic, 
I. Cernamoreț, au fost amen
dați. debarcați de pe nave de 
pasageri și mutați pe nave de 
remorcai. Aceeași sancțiune au 
primit și șeful de echipaj, un 
marinar și un motorist. In plus, 
„cazul echipajului navei Buziaș 
a fost prelucrat cu personalul 
din întreaga noastră flotă flu
vială". Publicind măsurile luate, 
socotim că am dat răspuns și 
scrisorii semnate de comandan
tul navei, Gh. Matei, și șeful 
mecanic. I. Cernamoreț, care 
ne-au scris că „n-au nici o vină" 
și roagă să se facă „cercetări 
mai profunde".

Tristă 
performanță

Abia ieșită din închisoare, 
unde ispășise o pedeapsă pen
tru furt din buzunare, Scumpita 
Ciucur din Craiova (str. Pașcani 
nr. 51) și-a pus din nou năravul 
la încercare. De data aceasta a 
fost prinsă imediat, iar instanța 
a condamnat-o la 2 ani inchi- 
toare. Cam scump a costat-o 
pe... Scumpita cei 290 lei aflați 
in portmoncul pe care îl sustră- 
sese de la un cetățean. Scump, 
dar merită. Recidivistă. Scumpita 
este autoarea unei triste ..per
formanțe^: isprava cu cei 290 lei 
era cea de-a 20-a de pină acum 
de acest fel.

Judecați 
în fața 
obștii

Proces public in satul Lunc- 
șoara. comuna Hălmâgel, jude
țul Arad. Mihniți. cu frunțile 
încruntate. oamenii satului 
aristă la judecarea faptei co
mise dc un consătean al lor, 
Teodor Lucaciu. și fiul acestuia. 
Traian. Cc se intimplase ? O 
neînțelegere ivită intre tată și 
fiu. pe de o parte, și un vecin 
al lor. pe de altă parte, a dege
nerat in ceartă și cearta in bă
taie. Provocindu-i vecinului 
„vătămări corporale", cei doi au 
fost trimiși in fața instanței, iar 
aceasta i-a adus in fața obștii 
satului. Tatăl a fost condamnat 
la un an închisoare, iar fiul la 
o amendă de 6 000 de lei.

Rubrlcâ redoctotâ d©
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 

corespondenții „Scinteil"

politico-educative a organizațiilor de partid
— După cum «e știe, tn proiectul 

d,' Norme ale vieții și muncit comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste un loc important îl ocupă cul
tivarea spiritului de răspundere față 
de munca, față dc viața colecti
vității socialiste. Vă rugăm să 
vă referiți — ne-am adresat to
varășului Lazăr Râclucu. secre
tar al Comitetului județean de 
partid Buzău — la unele acțiuni ale 
organizațiilor de partid din județ 
pentru însușirea acestor norme și 
transpunerea lor in viață.

— Fără indoială. dezvoltarea ati
tudinii înaintate față de muncă, 
față de viața colectivității este 
tărim principal al activității poli
tico-educative. în acțiunile pe care 

desfășurăm avem in vedere, 
primul rind. cerința ca a- 

norme să-și găsească în
rădăcinarea in viață, să călăuzească 
modul de comportare al comuniști
lor și al celorlalți oameni ai mun
cii. să se manifeste concret in rela
țiile dintre cetățeni. Pentru realiza
ta acestei cerințe. o deosebită 
n<omnătate are f-iptul că in ultimul

1 in cele aproape 2 100 organizații 
dc partid din județ au fost înscrise 
pe ordinea dc zi de cite 3—4 ori pro
bleme ale muncii de educație, por- 
nindu-se de la situații concrete din 
întreprinderi, cooperative agricole de 
producție, instituții, școli ele.

Paralel cu dezbaterile din adună- 
rile de Dartid. întreaga activitate po
li tico-idoologică a fost conectată la 
i-.făptuirea importantelor obiective 
ale cultivării spiritului de responsa
bilitate comunista față de muncă și 
avuția socialistă. Astfel, in invățămin- 
tul de partid, numărul cursurilor de 
educație moral-cctățcnească a cres
cut fată de anul trecut cu 20 : s-a 
diversificat si extins activitatea agi-

tntorllor. ■ colectivelor gazetelor de 
perete, a brigăzilor artistice de hrî- 
tn(ie ; a crescut numărul expuneri
lor pe teme educative, cum sint : 
„Fizionomia moral-politică o comu
niștilor", „A trăi șl munci in chip co
munist" etc. Un mare efect educativ 
l-au avut filmul „Contraste" și pie- 
sa-anchetă „Scntipța se pronunță 
astăzi", inspirate din cazuri concrete 
petrecute in orașul și județul Bu
zău. Ele au fost prezentate și in ca-

Fabrica de confecții Rlmnicu-Sărat 
și Fabrica de materiale de construc
ții Pătirlagclc, s-au dezbătut proble
me privind rolul familiei in crește
rea. intr-un mediu spiritual sănătos, 
a copiilor .

— Ce finalizare concretă au 
măsurile la caro vă referiți ?

— Aceste acțiuni desfășurate 
tematic de către organizațiile
partid se reflectă- in comportarea a 
tot mal multi* oameni in pro-

SCRISORI și RĂSPUNSURI
Cine risipește 

averea obșteas 
că, plătește I

drul mai multor adunări cetățenești 
din orașele și satele județului, o- 
ferind argumente in plus pentru dez
baterile consacrate unor fapte re
probabile ale unor tineri — chiul, 
parazitism etc. De altfel, s-a observat 
nu o dată că dezbaterea, confrunta
rea directă a opiniei cetățenești cu 
unele cazuri concrete au o valoare 
educativă mult mai ridicată. Fapt de
monstrat. intre altele, și de cele 
peste 200 de procese cu publicitate 
lărgită, organizate in mediul urban 
și rural, care au avut un ecou pu
ternic și o mare influență educativă.

In unele organizații de partid, 
printre care cele din întreprin
derea forestieră Nehoiu, Schela 
petrolieră Berea. C.A.P. Rușețu. Pa
dina. Smeeni și Puiești s-a insistat 
in mod special asuora înaltei răs
punderi ce revine tinerilor față de 
obște in întregul ei. față de colec
tivul de muncă, față de familie ca 
nucleu al societății. In altele, ca or
ganizațiile de la întreprinderea 
județeană de construcții-montaj și 
întreprinderea „Metalurgica" Buzău,

cesul de producție, în familie și 
societate. Faptul că actele de hu
liganism s-au împuținat sensibil, 
că numărul infracțiunilor a scăzut 
in ultimii 5 ani cu 30 la sută, că s-a 
redus, de asemenea, frecventa cazu
rilor de desfacere a căsătoriilor, 
sint, cred, doar citeva din argumen
tele care pot fi invocate in favoarea 
afirmației anterioare. Sigur, sintem 
conștienți de faptul că pe acest tă- 
rim al muncii de educație mai sint 
incă multe dc făcut ; acțiunile tre
buie continuate pe multiple planuri, 
cu perseverență, astfel incit să se 
încadreze intr-un mod cu totul firesc 
in ansamblul preocupărilor pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste.

— Care sint principalele lipsuri 
din acest domeniu și cum vă gin- 
diți să le înlăturați ?

— Ceea ce preocupă comitetul, bi
roul județean de partid sint li
chidarea manifestărilor de forma
lism care mai persistă in munca poli- 
tico-educativă. asigurarea unei acti
vități mai profunde și mai bogate

In conținut, cu participarea întregu
lui activ do partid.

O analiză a activității întreprinse 
nu de mult arată că unele organiza
ții de bază nu acordă atenția cuve
nită popularizării experienței înain
tate, exemplului oferit de fruntași, 
fermității in asigurarea ordinii* și 
disciplinei in producție, in lichidarea 
risipei etc. Eficiența muncii politico- 
educative se oglindește in rezultatele 
muncii fiecărui colectiv — și este 
evident că in(accle intreprinderi unde 
există neajunsuri în realizarea rit
mică a planului, la toți Indicatorii, 
in respectarea, legilor țării sau ma
nifestări do proastă gospodărire, in
disciplină. indiferență față de bunu
rile societății socialiste — neajunsu
rile oglindesc și neajunsuri ale 
muncii politico-educative. Aceeași 
analiză ne-a arătat că trebuie să si
tuăm permanent in centrul activității 
politico-educative acțiuni 
meroase decit 
scopul cultivării __ ._____
nauniste față de dezvoltarea 
ției socialiste. Asigurind muncii edu
cative un caracter mai combativ, re
voluționar va trebui să combatem, 
totodată, concepțiile unor tovarăși, 
potrivit cărora activitatea educativă 
poate să fie dusă prin campanii, ne
glijată uneori sau că de educație 
trebuie să ne ocupăm numai dacă 
se săvirșesc abateri. Or, adevărata 
valoare a activității educative este 
dată tocmai de crearea unui climat 
etic comunist care se manifestă in 
comportamentul cotidian al oame
nilor. Orientăm organizațiile de par
tid să dezvolte spiritul combativ, 
revoluționar al comuniștilor față de 
orice abatere de la normele eticii și 
echității socialiste. La întreprinderea 
de timplărie metalică Buzău, co
muniștii au fost necruțători față de 
abaterile fostului director pe care 
l-au exclus din partid, pentru că. fo- 
losindu-se de funcția ce o avea, 
pretindea bani in schimbul unor fa
voruri. Ar putea fi citate și alte e- 
xemple mai mult sau mai puțin si
milare de intransigență. Dar tot atit 
de adevărat este că pe alocuri, in 
organizațiile de partid și U.T.C. se 
mai pot intîlni cazuri cînd critica 
este fără adresă sau făcută „cu gri
jă", ca „să nu se supere" cel criti
cat. ca. de exemnlu. la întreprinde
rea de geamuri Buzău, unde cei ce 
săvîrsesc abateri sint „sfătuiți" doar 
„să fie mai cuminți". Bineînțeles, 
asemenea atitudini sint inadmisi
bile.

Am prezentat, firește, doar unele 
aspecte ale activității educative pen
tru înrădăcinarea in viață a norme
lor de muncă și viață comuniste. 
Perseverența cu care vom înfăptui 
sarcinile ce ne revin in modelarea 
omului nou va indica, desigur, și 
eficienta activității educative care 
constituie tărimul principal al mun
cii de partid.

mai 
pină acum 
răspunderii

nu- 
in 

co- 
avu-

Vasile MIHAI

Albești
județul Prahova 

" o strictă 
valorilor 
semnala 

adre- 
Din

La C.A.P. 
din , .
nu se ține 
evidență a 
materiale, se 
intr-o scrisoare 
satâ redacției. ----
răspunsul Comitetului 
județean Prahova al 
P.C.R. aflăm că, in- 
tr-adevăr, datorită lip
surilor manifestate in 
ținerea evidențelor și 
gestionarea bunurilor, 
in această cooperativă 
agricolă au slăbit gri
ja și răspunderea pen
tru apărarea proprie
tății obștești. produ- 
cindu-se risipă, în
străinări de bunuri. 
Pagubele materiale, in 
sumă dc peste 30 000 
lei, provin din lipsa a 
63 berbecuți, 88 piei 
de ovine; alte pagube, 
in valoare de peste 
10 000 lei, provin din 
produse atribuite in 
plus unor persoane, 
livrări de produse la 
prețuri mai mici di- 
cit cele legale, achi
tarea unor drepturi 
bănești nccuvenile, 
transporturi neplătite 
etc.

Președintele coope
rativei — se sptine in 
continuare in răspuns 
— „a dat unor șofei i 
350 kg cartofi fără 
forme legale, a vindut 
prin chioșcul C.A.P. 
produse realizate pe 
lotul personal, a făcut 
o serie de transporturi 
fără plată și nu a ma
nifestat exigență pen
tru apărarea avutului 
cooperativei". In în
cheiere se arată mă
surile luate pentru a 
se pune capăt acestei 
stări de lucruri. Ast
fel, Stan Nicolae, pre
ședintele C.A.P., a fost 
pus in discuția plena
rei comitetului comu
nal de partid și sanc
ționat cu vot de blam 
cu avertisment; Ena- 
che Ion și Andrei Ma
rin au fost sancționați 
de organizația de bază 
și destituiți din func
ția de vicepreședinte 
al cooperativei și șef 
al sectorului anexe și, 
respectiv, din funcția 
de ajutor șef fermă. 
Au fost, de asemenea, 
destituiți Purghel Ni
colae, contabil-șef. 
Boboc Nicolae. briga-

dier, și Tătaru Mircea, 
merceolog. Sancțiunile 
disciplinare au fost 
însoțite de o măsură 
economică, in folosul 
colectivității, și anume 
imputarea sumei de 
30 687 Ici celor vino
vat i.

Măsuri... 
pe măsura 

faptelor
Nu demult am pri

mit la redacție o scri
soare care ne sesiza 
diferite abuzuri și ile
galități săvirșite de 
unele cadre cu munci 
de răspundere dc la 
Grupul școlar profe
sional și tehnic al 
M.E.l. din București.

Dată fiind gravita
tea faptelor sesizate, 
am trimis scrisoarea 
Ministerului Educației 
și tnvățămintului. In 
răspunsul primit se 
precizează că, in urma 
„cercetărilor efectua
te de către coi pul de 
control al ministeru
lui și direcția de spe
cialitate, s-a constatat 
că cele sesizate co
respund, in cea mai 
mare par-te. realității. 
Cu acest prilej au fost 
găsite și alte deficien
țe in domeniul activi-

tățil de educație 
elevilor, al gospodări
rii și conducerii școlii. 
Concluziile controlului 
au ...fost prezentate in 
consiliul profesoral al 
școlii, la care r par
ticipat șl tovarășul 
Vasile Alexandrcscu, 
adjunct al ministrului. 
A' fost aprobat un 
plan de măsuri con
crete privind îmbună
tățirea situației la în
vățătură și disciplină 
a elevilor, remedierea 
lipsurilor in munca 
gospodărească și de 
conducere a școlii șl 
s-au comunicat măsu
rile luate".

Din răspuns aflăm 
că directorul grupului 
școlar, ing. Ioachim 
Gheorghiu, a fost eli
berat din funcție; de 
asemenea, au fost mu
tat! disciplinar profe
sorii Victor Velca și 
Dumitru Gavănescu. 
Maistrul instructor 
Nicolae Căluș a , fost 
sancționat... cu mus
trare pentru „folosi
rea bătăii in relațiile 
cu elevii" (?!) Pentru 
aceleași motive, (pro
babil bătăi mai gra
ve!), urmează să i se 
desfacă contractul de. 
muncă pedagogului 
Niță Fotin.

LA OBIECTCONCIS,
Ministerul Comerțului Interior: Pe baza 

propunerii făcute de către Gheorghc Cordon 
din orașul Tulcea, cu privire la extinderea 
tipurilor de corpuri de iluminat cu fasung 
mic, vom indica furnizorilor să lărgească 
producția de.astfel de sortimente.

Uniunea județeană a C.A.P. Olt : Din cer
cetările făcute rezultă că Ion Dudu, pre
ședintele C.A.P. din comuna Cungrea. a re
partizat loturi in folosință rudelor sale, nu 
s-a preocupat de buna gospodărire a bunu
rilor cooperativei, nu a avut in atenția sa 
întărirea economică și organizatorică a C.A.P. 
Pentru abuzurile săvirșite a fost pus in dis
cuția adunării generale, care a hotărit scoa
terea sa din muncă.

Consiliul popular al județului Suceava : 
Adunarea populară a cetățenilor din satul 
Holda, comuna Broșteni, a votat pentru anul 
1975 construcția unui cămin cultural. Pină 
atunci se vor constitui fondurile necesare, 
se va clarifica situația juridică a terenului 
pe care va fi amplasată construcția și se 
vor procura materialele necesare. în prezent 
se construiește un local de cămin cultural 
in satul Broșteni, centru minier cu perspec
tive de dezvoltare și urbanizare.

Consiliul județean al sindicatelor Ialomița: 
Autorul sesizării. Radu Mărgărit, din comu
na Perișoru, a fost anunțat în scris să se 
prezinte la silozul la care a lucrat pentru 
a-și primi drepturile bănești ce i se cuvin 
in schimbul muncii prestate.

Neculai ROȘCA

oferit alt teren, bani, 
și-a ridicat o casă mai 
mare decit inainte, dar 
tot încruntat se uita. 
Pină intr-o zi cind a 
venit la mine și mi-a 
spus : «No. lasă-mă să 
văd ce-ați făcut». 
L-am condus prin fa
brică, a văzut utilajele, 
firele, curățenia. A ră
mas incintat. La ple
care mi-a zis : «Știi, 
îmi vine să rid cind 
imi amintesc cit m-am 
încleștat...»".

★
Paul Covaci. 39 de 

ani. maistru la între
prinderea de armături 
metalice, s-a născut in 
Zăvana (Sălaj). Mun
cea insă la... Hunedoa
ra — doar era meta
lurgist. Acolo. în pri
ma cetate de foc a ță
rii. a fost răsplătit 
pentru lucrul lui cu 
„Medalia Muncii". 
„Inima-mi rămăsese in 
Sălaj, plecasem că 
n-aveam încotro. Am 
citit in ziar o cuvin- 
tare a tovarășului 
Ceaușescu. Spunea că 
va fi metalurgie și la 
Zalău. Și uite că este" 
— și-mi arată halele. 
„Și uite că-s acasă" — 
și se arată pe sine. Și 
ca Paul Covaci sint 
mii. De reținut : popu
lația Zalăului numără 
21 917. 16 300 lucrează 
in întreprinderi și in-

stituții. Se-ntorc sălă- 
jenik..

★
Discut cu Ioan Pop, 

27 de ani, comunist, 
lăcătuș de întreținere 
la oțelăria întreprinde
rii de armături metali
ce. Privim împreună 
purpura aerului din 
hala de turnare. Pare 
că răsare soarele. Sim
plă impresie : ceasul 
imi arată că-i abia ora 
1 și 30 noaptea. Vă
paia metalului lichid 
umple formele. „Și 
dacă ați ști ce-a fost 
anul trecut aici ! Vara, 
prin iunie, din cauza 
ploilor. Zalăul — mă 
refer lă piriu — și-a 
ieșit din albie și a in
trat in fabrică. Stihia 
și-a făcut de cap, a de
teriorat cablurile sub
terane. conductele, a- 
paratele, mașinile. Și 
după ape a rămas mi- 
lul. S-a lucrat zi și 
noapte și... am învins. 
Ba. ca să ne răbzunăm. 
la turnătoria de fontă 
am atins parametrii 
proiectați cu trei luni 
mai devreme. Cu o 
lună în avans față de 
angajamentul luat".

★
La fabrica de con

ductori electrici emai
lați, schimbul începu
se normal. Se părea că 
cele 10 procente avans 
față de plan obținute 
în zilele anterioare 
vor putea fi menținu
te. Se întrezărea chiar

mai mult. Dar datori
ta unei defecțiuni teh
nice, mașinile de la 
treptele I și II de tre- 
filare s-au oprit. In 
aceeași zi, a aflat de 
necaz și maistrul Iosif 
Dan. Se afla in conce
diu. Noroc că maistrul 
telefona zilnic la fa
brică „cum merge ?" 
și inchidea imediat 
după ce afla răspunsul. 
In ziua respectivă a 
sărit ca fript. „Cum ?“ 
— și iar a închis tele
fonul. Seara se afla 
lingă mașini. A „stat" 
lingă ele 48 de ore, 
fără întrerupere. L-a 
ajutat tinărul inginer 
loan Sitaru. Au termi
nat și... dus a fost pe 
căile concediului. Iar 
a doua zi, din 
nou telefonul : „Cum 
merge ?“

★
Ultima secvență aș 

numi-o ,.a viitorului". 
M-am dus la liceu, 
vrind să aflu ce pro
iecte au viitorii baca- 
laureați. Elevii anului 
IV A erau emoționați : 
în acea zi — pe baza 
examenului — primi
seră atestatele de cali
ficare in meseria de 
filator. Integrarea în- 
tr-o meserie producti
vă. dorința lor de a 
contribui direct la în
florirea orașului lor 
natal — mi s-a părut 
o imagine relevantă a 
zilei de miine a Zalău- 
lui, acum la orizontul 
larg al anului XXX.

pentru complexul Mostiștea
Prlmcle 20 000 ha amenajate pen

tru irigat din cadrul complexului 
Mostiștea, județul Ilfov, trebuiau să 
fie de-acum date in exploatare. Ele 
nu pot fi insă irigate, din lipsă de 
apă. Da, intr-un sistem de irigații 
nu curge apă. De ce ? Nu există încă 
electropompe de mare capacitate 
pentru echiparea a două stații de 
pompare.

Cum s-a ajuns la această situație ? 
Este vorba de o „scăpare" a proiec
tantului sau a constructorului ? Nici 
una nici alta. încă din anul 1970, 
Ministerul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor și Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele au căzut de acord in privința 
asimilării și producerii electropom- 
pelor respective, întocmindu-se in 
acest scop un grafic-cadru pentru 
livrările de utilaje din țară, in urma 
căruia s-au aprobat indicatorii tch- 
nico-economici ai noilor amenajări 
de irigații. M.I.C.M.G. se obliga să 
producă și să asigure pompele și 
motoarele electrice la termenele in
dicate de beneficiar. Au urmat co
menzile ferme înaintate Uzinei de 
pompe din București și, ceea ce tre
buia să se desfășoare firesc, în lu
mina graficului existent, s-a oprit in 
această fază, deși pe șantierele de 
irigații lucrările au continuat con
form planului de stat. La termenele 
de punere in funcțiune a primelor 
capacități dc irigații, in loc de uti
laje, M.I.C.M.G. trimite Departamen
tului de îmbunătățiri funciare o 
adresă prin care iși reziliază pro
priile angajamente, anunțînd că cele 
19 electropompe solicitate nu pot fi 
asigurate din lipsă de capacitate la

I.C.M. Reșița (care trebuia să li
vreze motoarele electrice pentru 
echiparea electropompelor), indicind 
totodată o „soluție surpriză" : procu
rarea din import a utilajelor respec
tive. Deci, la aproape patru ani dc 
cind s-a angajat să producă motoa
rele electrice și electropompele, 
M.I.C.M.G. adoptă calea cea mai co
modă : importul. Această măsură ar 
avea ca efect aminarea, cu un an, 
a termenelor de punere in funcțiune 
a peste 60 000 ha amenajate pentru 
irigat.

Problema, în cazul de față, este : 
se puteau sau nu produce in țară 
electropompele cerute de Departa
mentul îmbunătățirilor funciare ? La 
această intrebare, răspunsul tov. 
ing. Mihai Tică, șeful serviciului de 
coordonare a balanței de utilaj din 
cadrul M.I.C.M.G., este fără echivoc: 
„Atit din punct de vedere al con
cepției, cit și al fabricației, electro- 
pompcle cerute de agricultură pu
teau fi produse de întreprinderile 
noastre. Răspunderea principală pen
tru nerealizarea lor revine conduce
rii fostului grup dc uzine din Re
șița". Notind această opinie, să ve
dem care este, in această privință, 
punctul de vedere al Centralei in
dustriale de utilaj metalurgic și 
mașini de ridicat, de care aparține 
I.C.M. Reșița ? „în aprilie ’73 — ne 
spune tov. Igor Melega, directorul 
tehnic al centralei — odată gu tre
cerea întreprinderii reșițene la cen
trala noastră, noi nu am preluat nici 
o sarcină de a asigura motoare pen
tru electropompele destinate agri
culturii. Ce-a fost inainte nu ne in
teresează. Avem o balanță pe care

n-o Întocmim noi, ci ministerul — 
și sintem obligați s-o respectăm. Or, 
nici pentru anul trecut, nici pentru 
anul acesta ministerul nostru nu a 
inclus în planul de producție al 
I.C.M. Reșiț^ producerea motoarelor 
solicitate de fabricația electrop'ompe- 
lor pentru agricultură". Iată, deci, că 
ministerul consideră vinovată de 
această situație întreprinderea reși- 
țeană, in timp ce centrala de resort 
face răspunzător ministerul, intrucit 
nu a planificat producerea motoare
lor. Adevărul este că atit ministe
rul, cit și întreprinderea reșițeană 
au tratat cu ușurință problema pro
ducerii motoarelor electrice și a 
electropompelor cerute de agricul
tură. Și iată de ce. Pentru realizarea 
motoarelor, mai intîi I.C.M. Reșița 
trebuia să elaboreze documentația de 
execuție. Dar, după ce a început să 
le întocmească, deși avea contracte 
in acest scop cu întreprinderea de 
pompe din București, a lăsat baltă 
proiectele, invocind drept argument 
lipsa de capacitate. Se pune întreba
rea : realizarea documentației ar fi 
schimbat in bine situația ?

— Chiar dacă I.C.M. Reșița ar fi 
elaborat din timp proiectele de exe
cuție — recunoaște tov. ing. Mihai 
Tică — tot nu am fi putut prinde 
in balanța de producție realizarea 
motoarelor, . din linsă de capacitate.

Cit de facil e să te scuzi in trei 
cuvinte : „lipsă de capacitate". Ce se 
ascunde, de fact, in spatele acestei 
formule invocate de toți cei răspun
zători de producerea motoarelor 
electrice respective ? De doi ani, 
I.C.M. Reșița nu-și realizează planul 
la motoare electrice. Evident, a-

?
ceasta duce la reducerea capacității 
din anul următor, prin replanifica- 
rea fabricației utilajelor restante. în 
plus, unele măsuri luate de condu
cerea M.I.C.M.G. pentru crearea 
unor disponibilități de producție la 
I.C.M. Reșița nu s-au realizat. Este 
vorba, intre altele, de trecerea fa
bricației unor tipuri de motoare 
electrice pentru compresoare la 
„Electroputere" Craiova. în felul a- 
cesta s-ar fi creat capacități de pro
ducție de peste 20 MW motoare elec
trice. suficiente pentru satisfacerea 
tuturor comenzilor făcute de agricul
tură.

Acestea sint faptele. Supunlnd a- 
tenției modul in care s-a ajuns la 
această situație, este imperios nece
sar ca toți factorii răspunzători și, 
în primul rind, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele să a- 
dopte măsurile care se impun pen
tru satisfacerea cerințelor agricultu
rii, fiind vorba de utilaje care pot șl 
trebuie să fie produse de întreprin
derile noastre industriale. Cu atit 
mai mult se cere punerea la punct 
a fabricației motoarelor electrice de 
mare capacitate, a electropompelor, 
cu cit. pentru amenajările de irigații 
prevăzute a se realiza in anii urmă
tori, agricultura are nevoie de un 
număr sporit de asemenea mijloace 
tehnice. înfăptuirea sarcincilor din 
Programul național privind extinde
rea suprafețelor irigate depinde, in 
mod hotăritor, de modul in care toate 
întreprinderile industriale iși ono
rează obligațiile in ceea ce privește 
asigurarea utilajelor și materialelor 
necesare.

Aurel PAPADIUC

a obligației de a continua glorioa
sele tradiții revoluționare ale pro
letariatului român impune munci
torilor să acționeze cu și mai multă 
energie și combativitate 1a locul 
de muncă, in uzină și in 
ștească. spre a înfăptui 
politica partidului.

Combinatele și uzinele -------- .
Înzestrate cu utilaje de înaltă teh
nicitate. insumează azi *o avuție 
obștească de sute de ori mai mare 
decit aceea din anul naționalizării. 
Este înalta îndatorire patriotică a 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, de a asigura buna 
gospodărire și sporirea acesteia, ac- 
ționind cu înaltă răspundere comu
nistă pentru îmbunătățirea calita
tivă a activității economice.

Spiritul revoluționar iși găsește 
azi expresie in cultivarea neobo
sită a atitudinii inaintate față de 
muncă și față de avutul obștesc, in 
grija pentru proprietatea socialistă,

In efortul tenace pentru dezvoltarea 
pregătirii tehnlco-profesionale, pen
tru organizarea științifică a pro
ducției. Principalul criteriu de a- 
preciere a nivelului de conștiință 
al fiecărui muncitor, tehnician, in
giner — și in primul rind al comu
niștilor — constă in aportul perso
nal la îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor de plan, in contribuția 
la creșterea productivității muncii 
și gospodărirea judicioasă a resur
selor materiale, in prevenirea ori
cărei risipe, ca și in intervenția 
promptă și energică pentru reme
dierea neintirziată a neajunsurilor.

Ordine desăvirșiU și conștiincio
zitate in procesul de producție, 
înaltă disciplină a muncii, combati
vitate fată de deficiențe, față de 
orice manifestări de neglijență și 
cu atit mai mult față de chiul și 
încălcările disciplinei — iată impe
rativul major pe care partidul îl 
proclamă ca o condiție esențială a 
creșterii eficienței întregii activități 
productive.

Nici una din marile izbinzi do- 
bindite in anii care au trecut de la 
naționalizare nu a căzut din cer, 
totul a fost cucerit prin trudă, dă
ruire. abnegație — și aceste calități, 
definitorii pentru profilul moral 
al clasei noastre muncitoare, vor 
sta și la temelia izbin'zilor de miine. 
încrederea neabătută in justețea 
confirmată de viață a politicii 
partidului, in viitorul spre care ne 
călăuzește. înzecește energiile crea
toare ale clasei muncitoare, ale în
tregului popor. Pentru fiecare co
lectiv de Întreprindere, pentru fie
care citadelă muncitorească nu 
există mijloc mai potrivit de a 
cinsti aniversarea naționalizării de
cit de a-și mobiliza toate forțele 
spre a intimpina gloriosul jubileu 
al eliberării șl cel de-al Xl-lea 
Congres al P.C.R. cu noi succese 
in întrecerea socialistă pentru rea
lizarea cincinalului inainte de ter
men. contribuind astfel la accele
rarea progresului patriei socialiste.

La C. P. L. Suceava

a masei lemnoase

Gh. PARASCAN 
corespondentul „Scintell"

Unul din obiectivele principale 
ale întrecerii in care sint antrenate 
colectivele de muncă de la Combi
natul de prelucrare a lemnului din 
Suceava este reducerea continuă a 
consumurilor specifice de masă 
lemnoasă. In acest scop, .încă de la 
începutul anului, au fest luate mă
suri pentru extinderea unor tehno
logii moderne de fabricație, pentru 
reoroiectarea si modernizarea unor 
produse, pentru întărirea discipli
nei tehnologice și a spiritului gos
podăresc. prin a căror aplicare, 
numai in acest an. urmează să se 
ecdnomisească aproximativ 1600 
mc material lemnos. Rezultatele 
obținute oină acum arată că există 
garanția ca angajamentele luate să 
fie nu numai îndeplinite, ci și de
pășite. Tovarășul inginer Simion 
Macovei, directorul combinatului, 
ne-a vorbit despre citeva din mă
surile aplicate pină acum, care

si-au dovedit pe deplin eficienta in 
economisirea materialului lemnos. 
Asa. bunăoară, prin folosirea pre
fabricatelor in secțiile de mobilă, 
tehnologie care duce la creșterea 
coeficientului de utilizare a ma
sei lemnoase cu 1,3 la sută la che
restea de fag și cu 1,7 la sută la 
cherestea de rușinoase, a fost rea
lizată o economie de 140 mc ma-

terial lemnos. In același timp, in 
producția de uși-ferestre. prin con
fecționarea frizelor de parchet din 
deseurile rezultate in urma croirii, 
cherestelei, procentul deșeurilor in
dustrializate crește cu 29 la sută.

I 
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La 11 iunie 1948, clasa muncitoare lua in stăpînire 
principalele mijloace de producție ale țării

NA ȚIONALIZAREA A DESCHIS ROMÂNIEI 
PORȚILE DEZVOLTĂRII SOCIALISTEPe temelia trainică a industrializării - creșterea puternică a forțelor de producție

Schim5arco fundamentală pc care a determinat-o pc tărim economic 
actul istoric al naționalizării principalelor mijloace dc producție in- 
d'...'-înc.'ă a constituit-o crearea condițiilor pentru un puternic șt con- 
tinvu avint al tuturor forțelor de producție. Folosirea ocestor condiții 
și-a păși: expresie în politica de industrializare, înfăptuită cu consec
vență de partidul nostru in întreg ga perioadă a construcției socialiste.

Investițiile sporesc avuția poporului

energetic, cauciucului sintetic, fi
brelor si firelor sintetice. îngrășă
mintelor chimice. antibioticelor, 
industria petrochimică, detergenti- 
lor. maselor plastice și a alumi
niului.

• Din primii ani de după na
ționalizare. statul a alocat sistema
tic însemnate fonduri de investi
ții pentru construirea, dezvoltarea

si modernizarea întreprinderilor, 
pentru creșterea continuă a forței 
productive a națiunii.

------- Miliarde pentru dezvoltare---------
Volumul investițiilor (în miliarde lei) in Industrie î

1950 1956—1960 1966—1970 1974 1971—>1975

2,7 45 165,4 65,6 324

• în perioada 1966—1970 au fost 
puse in funcțiune 1 500 de capaci
tăți ?i obiective industriale princi
pale. Peste 1 100 de noi obiective 
si capacități mai importante sint 
prevăzute să intre in funcțiune in 
actualul cincinal.

electrice, tehnicii de calcul, frigi
derelor. televizoarelor, construcția 
navelor de mare tonaj, a utilajului

• De instaurarea proprietății so
cialiste este indisolubil legat pro
cesul de îmbunătățire a repartiză
rii teritoriale a forțelor de produc
ție pe teritoriul țării. în timp ce 
in anii dinaintea naționalizării. 80 
la sută din potențialul industrial al 
tării se afla concentrat in numai 
șase județe, iar 20 de județe nu 
dispuneau decit de 6 la suta din 
totalul fondurilor fixe, astăzi nu 
mai există județ care să nu dis
pună de o bază Industrială. I-a 
sfirșitul anului 1970. in 34 de ju
dele. producția globală industrială 
depășea pe cea agricolă.

• Urmare direc'ă a politicii de 
modernizare a structurii industriei, 
de dezvoltare in ritm intens a sec
toarelor hotăritoare pentru progre
sul tehnic si economic, această ra
mură a cunoscut un continuu pro
ces de modernizare și 
care a producției. Astfel, 
cut după naționalizare : 
rulmenților, mașinilor de
metale, tractoarelor și mașinilor a- 
gricole. autocamioanelor și autotu
rismelor. locomotivelor Diesel și

diversifi- 
s-au năs- 
industria 
prelucrat

24 de ore — după 26 de ani
1948 1974

— energie electrică 4,1 mil. kWh 141 mil. kWh
— cărbune 9300 tone 88 OOO tone
— oțel 968 tone 23 600 tone
— motoare electrice 36,9 kW 17 OOO kW
— tractoare 2 buc. 140 buc.
— țesături 375 mii mp. 2,9 mii. mp.
— radioreceptoare — 2 160 buc.
— televizoare — 1 450 buc.
— autoturisme — 17.0 buc.

Afirmare dinamică în circuitul
economic mondial

Dezvoltarea industrială a creat condiții pentru participarea tot mat 
activă a țării noastre la diviziunea internațională a muncii, la circuitul 
mondial de valori materiale — cerință obiectivă pentru progresul ge
nerai cl țării noastre, deoarece pe această cale se asigură valorificarea 
superioară a potențialului creator al poporului nostru și, totodată, se 
asigură accesul la tehnica șt tehnologia avansată, la cuceririle revo
luției tehnico-științifice contempordne.

Legături multiple, diversificate
• în perioada 1951—1973, volumul 

total al comerțului exterior a spo
rit de peste 13 ori.

• România întreține. în Drezent 
relații economice cu circa 120 de 
state, de 4 ori mai mult decit in 
anul naționalizării.

• în totalul schimburilor econo
mice internaționale ale României, 
țările socialiste dețin o pondere de 
circa 50 la sută, țările capitaliste

dezvoltate — circa 41 la sută, iar 
țările in curs de dezvoltare — de 
circa 9 la sută.

e în anul 1973, România și-a lăr
git activitatea de cooperare econo
mică și tehnică, încheind 49 acțiuni 
de cooperare și specializare in pro
ducție. Totodată, au luat ființă în
treprinderi mixte de producție cu 
sediul in țară sau In străinătate.

dus), 40 la sută la mobilă. S-au li
vrat intiia oară la export in 1973 : 
mașini electronice de calcul, strun
guri automate, tractoare de 130 CP, 
autoturisme „Dacia-break“.

• în cadrul exporturilor româ
nești in țâri cu tradiții industriale 
avansate, enumerăm : tractoare — 
în Franța ; televizoare și apa
rate radio — R. F. Germania ; 
autoturisme de teren — in S.U.A. ; 
mașini-unelte — in R. F. Germania, 
R. D. Germană ; autoturisme ..Da
cia 1 300“ — in Cehoslovacia, Fin
landa.

România

Re la materii prime, la mesageri

ai inteligenței tehnice
• Mutații importante s-au produs 

fi in structura exportului. în timp 
ce înainte de naționalizare preva
lau in măsură covirșitoare mate
riile prime, in prezent, ponderea 
principală o dețin produsele indus
triale. Astfel, mașinile și utilajele 
fi-au sporit ponderea de la 4.2 1a 
sută în 1950. la 24.9 la sută In 
1972 ; produsele chimice — de La 
1.7 la sută la 8,2 la sută ; mărfu-

rile industriale de larg consum — 
de la 1,3 la sută la 18,9 la sută.

• Exportul a reprezentat în a- 
nul trecut 20 la sută din ansamblul 
producției noastre industriale : pe 
produse, ponderea la export a fost 
de 53 la sută la tractoare, 70 la 
suta la autoturisme de teren, de 
peste 80 la sută la utilai petro
lier (România deținind locul doi 
în lume in exportul acestui pro-

KENNETH DAVID 
KAUNDA, președin
tele Zambiei : „Noi a- 
preciem participarea 
României la planurile 
noastre de dezvoltare. 
România ne-a oferit 
specialiști in agricul
tură, cooperație, elec
trificare și exploatarea 
minieră. Vă 
mim pentru 
dv."

mulțu- 
sprijinul

MOHA- 
ministrul 
R. A. E- 

la

IBRAHIM 
MEDDEIN, 
industriei al 
gipt, a subliniat, 
inaugurarea Uzinei de
produse sodice din A-

Combinatul de la Brazi — unul din pilonii petrochimiei romanești i

NOUA CONDIȚIE SOCIALA A MUNCITORULUI

Ritmul mediu anual de creș
tere a industriei in perioada 
1948—1973 a fost de 14,5 la sută, 

’ceea ce situează România in 
rindul țârilor cu cel mai înalt 
dinamism al dezvoltării. Pro
ducția industrială a anului 1948 
se realizează in circa 8 zile.Relația dintre demnitate, productivitate, civilizație

Naționalizarea principalelor mijloace de producție a declanșat un 
amplu proces revoluționar, care a schimbat din temelii nu numai con
figurația economică a României, ci și condiția de viață a clasei mun
citoare, a întregului popor, determinind ridicarea generală a gradului 
de civilizație și bunăstare.

Clasa muncitoare, mereu 
mai numeroasa

mică. întreaga producție de amo
niac. acid sulfuric, azotat de amo
niu si alte produse este realizată 
in instalații automatizate.

• Productivitatea muncii, indica
tor sintetic al dezvoltării și efici
enței economice — a crescut ne-

contenit, de la un an la altul. în 
prezent un lucrător din industrie 
produce de peste cinci ori mai mult 
decit in 1950. Cu alte cuvinte, in 
1974 un om realizează bunuri dt 
5 oameni in 1950 I

Roadele muncii libere

• Dezvoltarea industriei a de
terminat o îmbunătățire a structu
rii populației ocupate. Ponderea 
salariațiîor in totalul populației o- 
cupate a sporit de la 25,3 la sută, 
in anul 1950, la 56,5 la sută .in 
1972 ; în aceeași perioadă, populația 
ocupată in industrie a sporit de la 
12 la sută la 26,1 la sută ; conco
mitent. a scăzut ponderea popu
lației ocupate în agricultură de la 
74.3 la sută la 44.2 la sută.

• Procesul intens de dezvoltare 
a forțelor de producție in toate ra
murile economiei și’in toate zonele

tării a determinat mutații în inte
riorul diferitelor categorii sociale, 
în acest context, pc primul plan se 
află dezvoltarea puternică a clasei 
muncitoare, clasa conducătoare in 
societate.

— Rindurile clasei muncitoa
re au crescut de La 1 222 900 in 
1950 la 4 285 700 
dică de 
în totalul

muncitorii reprezentau 45 LA 
SUTA in anul 1972, față de 15 LA 
SUTA in 1948.

bunăstării fiecăruia

în 1972. a- 
circa 3,5 ori. 
populației active, 

45

Cu mijloacele tehnicii moderne
• Schimbări radicale au interve

nit in condițiile dc muncă ale oa
menilor. Grija pentru condițiile de 
muncă a devenit o preocupare de 
stat. Muncitorii nu mai lucrează azi 
in întreprinderi cu ateliere primi
tive. insalubre, lipsite de cea mai 
elementară protectie a muncii, cum

partener
lexandria, „ajutorul 
valoros și dezinteresat 
pe care l-a acordat 
România prietenă prin 
instalațiile furnizate, 
prin experiența și cu
noscuta ei seriozitate, 
încă de la semnarea 
contractului acestui 
mare proiect și, apoi, 
pe parcursul multiple
lor etape de realizare".

LAYACH1 YAKER, 
ministrul algerian al 
comerțului : „Utilajul 
petrolier furnizat de 
România, in special in 
domeniul forajului.

apreciat
face dovada unor înal
te calități".

FRANCISCO MO
RALES BERMUDEZ, 
ministrul economiei și 
finanțelor al Republi
cii Peru : „Aportul in
dustriei și tehnicii ro
mânești este pentru 
noi deosebit de valoros 
în procesul industria
lizării peruviene în 
general și in special 
în acele domenii in 
care România prezin
tă o dezvoltare la ni
vel înalt, cum este de 
exemplu industria pe
trolului".

erau in marea lor majoritate cele 
preluate la naționalizare, ci in hale 
iuminoase. modern utilate, iar teh
nica nouă, modernă de care dispun 
le ușurează considerabil munca.

• Muncitorul Nicolae Păduraru, 
de la întreprinderea „Timpuri noi" 
din Capitală, relatează : „In 1948 lu
cram, cu dotarea rudimentară de 
atunci, la reparat locomotive cu 
aburi și la nltuirea unor construcții 
metalice. Muncă grea, efort mare, 
salariu de foame ! Imediat după na
ționalizare s-au pus bazele noului 
profil al fabricii — producția de mo
toare și compresoare. In primii ani 
realizam 20—25 de motoare lunar. 
Azi, același număr il obținem in 2—3 
zile. Dar la un nivel tehnic incom
parabil. Mai mult de jumătate din 
motoarele noastre sint exportate in 
citeva zeci de țări".

• Prin dotarea ramurilor indus
triale cu mașini-unelte și utilaje 
de înalt nivel tehnic, de la un an 
la altul s-au înregistrat creșteri ale 
nivelului de mecanizare și automa
tizare a unor procese de muncă 
grele. în 1973, producția obținută 
cu instalații automatizate, fată de 
întreaga producție realizată, a fost 
de 95 la sută la fontă. 84 la sută 
la laminate finite. 73 la sută la 
celuloză. 93 la sută la tuburi de 
azbociment. 66 la sută la prepa
rarea betoanelor. In industria chi-

• Pe baza proprietății socialiste, 
tot ceea ce produce societatea noas
tră revine fie direct, fie indirect, 
dar in întregime oamenilor muncii, 
slujește ridicării nivelului lor de 
trai.

— In răstimpul care a trecut 
de la naționalizare, salariul real 
a crescut de aproape 5 ORI, iar 
veniturile țărănimii, provenite 
din munca in agricultură, de 3,2 
ori.

— în perioada 1951—1973, vo
lumul mărfurilor vindute către 
populație a sporit de 9,8 ORI. 
Față de circa 800 de lei cit re
prezenta volumul vinzărilor de 
mărfuri pe un locuitor in anul 
1950, la sfirșitul anului 1973 se 
ajunsese la aproape 6 000 LEI.

— în perioada 1951—1973 au 
fost construite din fondurile 
statului și din fondurile proprii 
ale populației 2 597 152 LOCU
INȚE.

• Dumitrescu Elena, țesătoare la 
fabrica de stofe Brașov, Erou ' al 
Muncii Socialiste, relatează :

„In 1940 m-am angajat in fabrici 
ca muncitoare necalificată. Am 
dus-o foarte, foarte greu. Salariul 
abia îmi ajungea ca să plătesc 
chiria. In 1945 m-am căsătorit, iar 
in anii următori am născut doi co
pii. In 1949, fabrica ne-a repartizat 
o cameră. Nu era prea comod, de
sigur. In 1954, m-am numărat prin
tre primii muncitori care am primit 
credite de la stat pentru a ne con
strui o locuință. Era visul nostru 
și mutarea in această locuință a 
fost o mare sărbătoare. Astăzi avem 
o locuință frumoasă, dotată cu tot 
confortul, din care nu lipsește nici 
televizorul, nici frigiderul, nicț apa
ratul de radio și nici alte aparate 
de uz casnic. Cea mai mare satis
facție ne-au oferit-o insă copiii. 
Ajutați de stat, copiii noștri au 
putut să urmeze cursurile liceului 
și apoi ale facultății".

Calificare superioară, orizont
larg de

Caracteristica fundamentală 
a evoluției clasei muncitoare 
o constituie schimbările de ordin 
calitativ, ridicarea nivelului de 
cultură și de pregătire profe
sională.

• Față de 1948, cînd covîrșitoarea 
majoritate a muncitorilor dispuneau 
de cel mult 4 clase, în prezent pre
gătirea minimă o reprezintă 7 cla
se. completate cu alte forme de 
pregătire profesională. Generaliza
rea primei trepte a invățămintului 
liceal va asigura realizarea unui 
salt in nivelul de pregătire al mun
citorilor. An de an crește rapid nu
mărul muncitorilor care lucrează 
In meserii cu grad sporit de com
plexitate. implicînd o pregătire pro
fesională superioară. Iată cite-

cultură
va cifre rezultate 
tigație sociologică 
nă industrială de _ ____ _
cei 500 de muncitori analizați, 95,6 
la sută dispuneau de 7—8 clase 
absolvite. 2 la sută erau absolvenți 
de liceu și numai 2,4 la sută aveau 
4 clase, printre aceștia aflindu-se 
muncitorii mai virstnici.
• O contribuție simțitoare la 

creșterea gradului de calificare al 
muncitorilor aduc școlile profesio
nale si liceele de specialitate. Nu
mărul elevilor cuprinși in anul 
școlar curent în școlile profesio
nale este de aproape 4 ori mai 
mare, iar în liceele de specialitate 
de aproape două ori față de anul 
școlar 1948/1949.

dintr-o inves- 
în noua zo- 
la Vaslui : din

Două din citadelele reprezentative ale Industriei noastre: Combinatul siderurgia din Galați șl platforma din vestul orașului Oradea
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BALETUL „VĂPAIA"

pe scena Operei Române
Carnet

V'nri* poporului nostru este 
•trăbâtută. ca de un fir royu. de 
lupta maselor populare pentru 
nvatinare. pentru apărarea inde
pendentei si a flintei sale naționale, 
nu o dată grav primejduite de cotro- 
p-rile străine, de tendințele de do- 
rr..r->iie ale marilor puteri. In frun- 
tta acestei lupte s-au aflat domni- 
tori-rroi pe care — a$a cum a ară
tat secretarul general al partidului. 
: '- r, șui Ni cola e Ceausescu — ..noi 
ii cinstim nu ca feudali, ci ca oa
meni înaintați ai timpului lor. care 
au pus in joc toi cc au avut pentru 
izgonirea cotropitorilor străini de 
pe psmintul strămoșesc". In galeria 
lor. iud erata istoriei l-a așezat și pe 
Ion Vodă cel Viteaz — de la a cărui 
moarte eroică re cimpurile de luptă 
se implinesc patru secole. Voievo
dul care a condus destinele Moldo
vei in scurtul răstimp dintre februa
rie 1572 si iunie 1574 și-a făcut din 
aspirațiile de neatimare ale poporu
lui telul Înalt. căruia i-a închinat 
strălucitele sale calități de conducă
tor politic si militar.

Ridicarea lui Ion Vodă la lupta 
antioiomană nu poate fi inteleasă 
in afara Moldovei vremii sale. La 
miilocul si in a doua parte a vea
cului al XVl-lea. in condițiile pu
ternicei expansiuni a imperiului o- 
toman către centrul Europei, ale 
transformării unor importante teri
torii din regiunea Dunării mijlocii 
in pașalicuri. s-a întărit dominația 
otomană și asupra țărilor române. 
Pe plan politic aceasta s-a manifes
tat prin amestecul tot mai direct al 
Porții in numirea și schimbarea 
domnilor, iar pe plan economic prin 
înmulțirea numărului și cuantumu
lui obligațiilor in bani către Poartă, 
prin instituirea monopolului turcesc 
asupra unor produse ale economiei 
românești, achiziționate la preturi 
derizorii. In aceste împrejurări, cla
sei? dominante au intensificat ex
ploatarea țărănimii, au fost sporite 
dările către stat. Situația maselor 
populare, in primul rind a țărănimii, 
dar si a altor categorii sociale, de
venise de nesuportat, alimentind îm
potrivirea fată de asuprirea străină.

încă de la luarea domniei la în
ceputul anului 1572. Ion Vodă și-a 
subsumat întreaga sa politică luptei 
pentru redobindirea independentei 
tării sale. Acesta este sensul măsu- 
r.lor luate de el pentru consolidarea 
politică si economică a puterii dom
nești : acțiunea de mărire a pro
prietăților domniei, sprijinirea co
merțului care aducea mari venituri.

printre altei® si prin baterea unei 
monede. înzestrarea tehnică a ar
matei. restructurarea divanului prin 
promovarea in posturile-cheie a unor 
oameni noi. pe care spera să se poi- 
tă sprijini în lupta sa. Aceste ma
suri au intimpinat opoziția marii 
boierimi, interesată in menținerea 
fărimitării feudale, dar l-au făcut, 
dimpotrivă, popular in rindurilc mi
cii boierimi, al maselor de țărani și 
tirgoveti. Cronicarul polon Lasicki 
consemnează că ..Ion Vodă a șliut să 
insufle poporului respect si dragos
te". acesta luptindu-so „cu mul.ă 
bărbăție pentru el". La fel cronica
rul Gorccki. rclatind despre luptele 
cu turcii, arăta că in timpul acestor 
lupte, țărănimea, care forma pedes-

în urma acestei hotfiriri, domnul a 
procedat la mobilizarea poporului ; 
in același timp a trimis solii marilor 
puteri vecine, solicitindu-le sprijinul 
in lupta grea care se apropia. Din 
afară insa i-a sosit numai un mic 
ajutor din partea cazacilor zaporo- 
j ni — 1 200 dc călăreți sub coman
da hatmanului Sviercevskl.

Oastea otomană a fost intlmplnată 
de Jon Vodă lingă satul Jiliștea din 
apropierea Focșanilor (aprilie 1574) 
si biruită. Aooi. precum proce
dase altădată Ștefan cel Mare, in 
vederea atragerii Țării Românești 
intr-un front comun de luptă anti- 
otomană, atacul a fost îndreptat a- 
supra Bucureștilor unde a fost in
stalat ca domn Vintilă vornicul, dar

400 DE ANI DE LA MOARTEA 
LUI ION VODĂ CEL VITEAZ

trimes, a manifestat fată de domni
tor „deosebită dragoste șl credință", 
ținindu-1 in mijlocul ei, „ca nu cum
va inșclat de cei mari, să fie dat viu 
în miinile turcilor".

înverșunată din ce in ce mai mult 
de politica autoritară a lui Ion Vodă, 
marea boierime a recurs la vechiul 
sistem al uneltirilor la Poartă, in 
urma cărora sultanul a decis ca Ion 
Vodă să fie inlocuit. Pretextul l-a 
constituit refuzul categoric al dom
nului de a accepta mărirea tributu
lui. Apelind la sprijinul țării. Ion 
Vodă a convocat o „adunare a stă
rilor". la care au participat boierii, 
răzeșii, curtenii și slujitorii. Dar ma
rea boierime a răspuns negativ ape
lului la luptă al domnitorului, unul 
din reprezentanții săi. marele logo
făt loan Goiăi. cerindu-i chiar să 
renunțe la orice împotrivire : „Ci 
din două, alege pe cea mai bună : 
sau pleacă-ti capul înaintea împăra
tului sau întoarce spatele și pără
sește țara , dar cu turcii nu te apuca 
la luptă". Era ultima expresie a la
șității marii boierimi, care considera 
e'.iberarea țârii de sub jugul otoman 
ca o imposibilitate. Spre deosebire 
de marea boierime trădătoare, ră
zeșii. curtenii și slujitorii au hotârit 
să urmeze îndemnul lui Ion Vodă. 
„Cu glas mare strigară că lingă din- 
sul vor pieri, cum s-au și timplat", 
notează cronicarul Grigore Ureche.

la vestea că tara se afla in fata unui 
atac turco-tătar din est Ion Vodă a 
trecut in Moldova : primejdia a fost 
si aici înlăturată, prin biruințele re
purtate. rind pe rind. de oastea mol
dovenească, in ținutul Lăpușnei, la 
Tighir.a. Cetatea Albă și in Bugeac.

Numai după o lună, sultanul a 
trimis insă împotriva Moldovei o 
nouă expediție și mai puternică ; 
Ion Vodă și-a așezat tabăra la Huși, 
pentru a infrunta atit atacul, din sud 
al armatei turcești, cit și atacul tă- 
tărâsc dinspre Nistru. In aceste gre
le împrejurări, marca boierime a 
considerat că a sosit momentul pen
tru a-și pune in aplicare planurile 
ei capitularde, trădătoare. Primul act 
al trădării a fost săvirșit dc pircă- 
labul Ieremia. care, cumpărat de co
mandantul armatei turcești cu 30 000 
de galbeni, n-a întreprins nimic pen
tru a împiedica trecerea armatei o- 
tomane peste Dunăre, raportind că 
ar fi ajuns prea tirziu. In aceste 
condiții, Ion Vodă și-a stabilit ta
băra la Iezerul Cahulului. aproape 
de Oblucița, dar aici a urmat o a 
doua trădare, marii vornici Murgul 
și Bilăi și hatmanul Slăvilă trecind 
in tabăra turcească. Ticăloșia a con
tinuat a doua zi (10 iunie 1574) cind 
la darea semnalului de atac de că
tre Ion Vodă, alți boieri, in frunte 
cu Ieremia pircălabul, au trecut in 
tabăra cotropitorilor.

Chiar șl așa insă, oastea alcătuită 
din țărănime și slujitori și din ca
zacii zaporojeni. luptind cu excep
tional curaj și dirzenie, a izbutit sâ 
respingă primele două atacuri pu
ternice ale numeroasei armate duș
mane. „Ci. moldovenii așa sta, cum 
s-ar fi gătit să moară, nu să Izbin- 
dcască. Și multă moarte s-au făcut 
intre amindouă părțile, că nu era loo 
dc a călca pre pămint, ci pre tru
puri de om. Așa mai apoi să bătiia 
dc aproape, cit și miinile Ic obosise 
și armele scăpa", relatează cronica
rul. Situația oștirii moldovene a de
venit și mai grea prin intervenția 
din flanc, in timpul celui de-al trei
lea atac otoman, a armatei tătărăști. 
După un contraatac fulgerător, in 
cursul căruia au fost capturate 60 
de tunuri ușoare ale oștirii otomane, 
Ion Vodă a hotărit să-și retragă 
oastea pe dealurile de la Roșcani, 
pe malul drept al Prutului, unde 
și-a așezat tabăra. înconjurată și a- 
tacată din toate părțile, oastea lui 
a rezistat eroic timp de trei zile. 
Forța copleșitoare turco-tătară, lip
sa prafului de pușcă și a artileriei, 
a proviziilor, precum și a apei l-au 
determinat să dea curs propunerilor 
turcești de a capitula, dar nu fără 
condiții. El a cerut comandantului 
turc ca ..pre cazaci să-i lase neatinși 
să se ducă de unde au venit, jar 
aceleialaltă adunătură (oastea de 
rind) să-i sloboază volnici", iar in 
ceea ce-1 privește pe domn „să-l 
ducă viu“ la sultan. Aceste condiții, 
acceptate de comandantul turc, n-au 
fost insă respectate. Ion Vodă a 
răspuns timp de patru ore. in lim
ba turcă, la acuzările ce i se adu
ceau. Prefâcindu-se jignit de anume 
cuvinte ale domnului, comandantul 
turc ‘l-a izbit cu hangerul, iar ieni
cerii s-au repezit asupra lui, l-au 
tivit afară și i-au tăiat capul, infi- 
gindu-1 intr-o țeapă ; trupul i-a fost 
legat intre două cămile și rupt in 
bucăți. Tovarășii săi de luptă, os
tenii moldoveni și cazaci, care au ră
mas lingă el pină in ultima clipă, 
luptind vitejește, au fost măcelăriți.

Masele populare au omagiat me
moria lui Ion Vodă, supranumin- 
du-1 „cel viteaz", slăvindu-1 in atitea 
creații populare. Numele său a că
pătat. in decursul timpului, ca și a- 
cela al lui Ștefan cel Mare sau Mi
hai Viteazul, valoare de simbol al 
luptei poporului român pentru ne- 
atirnare și independență națională.

Conf. univ.
Gh. Georcjescu-EUZĂU

Parafrnzindu-l pe 
un mare pictor, ar- 
tlstul-corcgraf poatq 
spune: „Nu, baletul nu 
este făcut pentru a de
cora scena..." șl afir
mația sa nu ar părea 
nimănui prezumțloasă, 
căci cine mai circum
scrie, azi, balotul in 
aria minoră a nimicu
lui grațios, a divertis
mentului facil ? Le
genda edulcorată a 
balctului-roz, carte de 
povești, s-a văzut 
zdravăn clătinată de 
opere ce dezbat, pole
mizează, iau atitudine, 
trăiesc în miezul ma
rilor frămintări ale 
epocii. Elemente ex
terioare doar i-au in
ti rziat accesul la pro
funzime. la o proble
matică majoră. Voca
ția exista. Uluitor de 
rapid, in citeva dece
nii numai, dansul, re- 
dimensionat concep
tual și formal, pătrun
de in contemporanei
tate.

Firesc, deci, ca șl 
arta coregrafică româ
nească să-șl incerce 
forțele pentru a proba 
aspirația sa spre con
temporaneitate, capa
citatea de a transfi
gura artistic momente 
remarcabile ale istoriei 
patriei, ale luptei 
clasei muncitoare. In 
acest sens, baletele 
„Primăvara" și „Vă
paia", aflate in reper
toriul permanent al 
Operei Române, inspi
rate din istoria tinere
tului comunist, slnt 
exemple concludente.

Astfel, acțiunea ba
letului Văpaia (core
grafie — Oleg Da- 
novschi, muzică — 
Mircea Chiriac, li
bret — Constantin 
Cirjan, scenografie — 
Ofelia Tutoveanu-Dră- 
gănescu) 6e desfă
șoară pe fundalul so
cial al României ani
lor 1920, surprinzînd 
citeva momente ale 
unei epoci care as
cundea puternica ten
siune a înfruntărilor 
sociale. Prin inter
mediul personajului 
central al operei, Mi
runa, fată în casă Ia 
un bogat și influent 
industriaș, facem cu
noștință, pe parcursul

intrigii baletului, cu 
o scrie de eroi pozi
tivi sau negativi, tran
șant prezentați ca a- 
tare : Tudor, un linăr 
luptător comunist, ur
mărit de poliție, Ioa
na. o muncitoare mai 
în virstă care, ener
gică șl plină de ome
nie, se străduiește să-l 
ajute pe tinăr să 
scape de urmărire, 
grupul masiv al mun
citorilor — o lumo 
onestă șl curajoasă, 
capabilă de gesturi 
entuziaste șl generoa
se, de sacrificiu in 
numele unui ideal. De 
cealaltă parte — o 
lume superficială, ne- 
păsătoare, rapace sau 
echivocă : industriașul 
Scarlat și familia sa, 
inspectori și comisari 
de poliție, infractori 
de drept comun etc. 
Scenele de petrecere 
din casa industriașu
lui alternează cu mo
mente sobre sau gra
ve in ca/e apar mun
citorii ; scene lirice 
8i căror protagoniști 
sint cei doi tineri, Mi- 
runa și Tudor, alter
nează cu secvențele 
grotești din arestul 
poliției, populat cu 
bețivi și pungași. 
Scurta idilă dintre 
cei doi tineri este 
curmată brutal prin 
uciderea lui Tudor. 
Dar nu acesta este 
deznodămintul, căci 
Miruna, fata simplă 
ce înțelege, treptat, 
misiunea de a lupta 
pentru o cauză comu
nă, devine ea însăși 
un simbol al luptei ; 
ultimul tablou, inti
tulat sugestiv „Vă
paia nu se 6tinge“, 
proiectează spre vii
tor continuarea și mai 
dirză a luptei comu
niștilor.

Beneficiind de dis
tribuții de zile mari 
(in rolul Mirunei —• 
Magdalena Popa și 
Cristina Hammel), ba
letul „Văpaia" demon
strează incă o dată 
calitatea excepțională 
și rara capacitate de 
dăruire artistică a 
dansatorilor noștri. 
Remarcabile, prin fru
musețea și finețea de
senului coregrafic, râ
mi n momentele lirice

Tudor—Miruna, ca și 
excepționala scenă a 
Întrunirii muncitorilor 
(actul II, tabloul 7). 
Mișcările simple, vi
guroase, ale grupului 
compact șl masiv de 
bărbați acordă baletu
lui o notă de energie 
și vitalitate, secvența 
amintită fiind convin
gătoare. memorabilă, 
exemplară ca gen.

Baletul se Înscrie 
sub semnul „dansului 
de acțiune" și. ca notă 
dominantă, sub cel al 
tehnicii contrastului. 
Virtuți care, suprasoli
citate. se-nlorc insă 
împotriva operei. Do 
unde impresia de dis
persare a atenției spre 
amănuntul stufos (In 
cazul libretului) sau 
de aglomerare, de re
gistre compozite, in
suficient sudate (mu
zica), elemente ce im
pietează asupra cen
trilor de greutate al 
operei. Pe de altă par
te, suprasolicitarea pe 
linia contrastului duce 
la rezolvarea simplis
tă, schematică a unor 
confruntări.

Căile cțe a aborda 
coregrafic teme ma
jore ale contempora
neității sint multiple. 
Dansului de acțiune i 
se poate alătura sim
bolul, referirii expli
cite i se poate alătura 
transfigurarea metafo
rică. Importantă ră- 
mine elocvența operei, 
capacitatea sa de a ne 
emoționa, de a se 
transforma intr-un act 
de comunicare. De aici 
stringența de a dărui 
coregrafului, dansato
rului opere muzicale 
și librete de Înaltă ți
nută artistică, necesi
tatea de a atrage în 
orbita baletului româ
nesc talente puternice 
din domeniul compo
ziției muzicale și al 
scrisului.

Subiectele mari, te
mele generoase există. 
Lucru dovedit și de 
recenta premieră cu 
baletul „Văpaia". Să-i 
acordăm baletului pri
lejul ca, retrăindu-le, 
să fie la înălțimea lor.

Tea PREDA

cultural

t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoaiâ « Album : Tra
dițiile orașelor — Aradul, 
centru de cultură. • Mate
mat e Extemporal la lim
ba română : „Alexandru Lă- 
pușneanu" de C. Negruzzl.

îo.oo Curs de limba germană. Lec
ția 95.

10.30 Curs de limba franceză. Lec
ția 95.

11.00 F.lm artistic ..Sindban ma
rinarul" — producție a stu
diourilor japoneze.

16.00 Curs de limba rusă. Lecția 
95.

16.30-17.no Uurs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Virstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
IR.25 Legile țârii — legile noastre.
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură e Irigarea

culturilor de legume, a vițe! 
$1 pomilor n Combaterea bo
lilor și dăunătorilor la car
tof o Ce sint livezile su- 
perintensive ?

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Revista economică TV.
20.20 „In frunte-i clasa muncitoa

re" — spectacol Uterar-mu- 
zical-coregrafic, dedicat zi
lei de 11 Iunie.

20.50 Seară de teatru : „Bâlcescu" 
de Camil Petrescu (I). Adap
tarea pentru televiziune și 
regia artistică. Horea Po
pescu.

22.20 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial „încurcături fa
miliale" — producție a stu
diourilor poloneze. Regia : 
Jerzy Gruza. Episodul III 
„Bunica".

20.50 Ansambluri bucureștene. 
21.05 Omul de lin că tine. Dăruire 

și responsabilitate.
21.25 Telex.
21.30 Roman foileton „Casa Bud- 

denbrook". Episodul III.
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„ROMÂNIA-FILM" PREZINTĂ O PRODUCJIE 
A STUDIOURILOR SOVIETICE

CĂPITANUL NEGRU

Cu : Aleksandr Goloborodko, Irina Borisova. Regla : 
Oleg Lențius. O poveste de dragoste în timpul drama

ticelor confruntări ale războiului civil.
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„OMAGII DOLJENE”

Duminică, la Craiova, a avut 
loc deșchlderea amplelor mani
festări cultural-educative și ar
tistice ce se vor desfășura sub 
genericul „Omagii doljene". 
Programul se caracterizează 
printr-un mare număr al ac
țiunilor dc masă ce se vor des
fășura In unități culturale, în
treprinderi șl instituții dc pe 
cuprinsul Cralovei și județului 
Dolj, timp dc 75 de zile.

Astfel, vor avea loc expuneri, 
simpozioane, dezbateri, intilnlri 
cu oameni de știință șl cultură, 
scriitori, activiști de partid din 
ilegalitate, cadre militare, ju
riști etc. (Nisior Țuicu).

CENTENARUL INVĂȚĂ- 
MINTULUI COMERCIAL 

DIN PLOIEȘTI
Acum 100 de ani, lua ființă 

Ia Ploiești — ca o necesitate 
datorită dezvoltării relațiilor ne
gustorești ale urbei — o școală 
comercială cu 17 elevi și 5 pro
fesori. De atunci și pină in 
prezent rețeaua de școli comer
ciale din Ploiești a urmat un 
drum progresiv. Astăzi, in mu
nicipiu există un puternic grup 
școlar comercial cu mii de 
elevi, cadre necesare comerțului 
din județele Prahova. Buzău, 
Dîmbovița.

Duminică, intr-un cadru fes
tiv, la Teatrul de stat din loca
litate s-a sărbătorit centenarul 
invățămintului comercial ploieș
tean. Erau prezenți in sală elevi 
din fostele școli, promoții -ince- 
pind din anul 1012 și pină as
tăzi. Intr-un spectacol dedicat 
evenimentului s-au prezentat 
momente evocatoare din istoria 
invățămintului comercial, s-au 
prezentat realizările pe acest 
târim din anii de construire a 
socialismului. Sărbătorirea s-a 
încheiat cu o seară a genera
țiilor, unde amintirile, evocările, 
confruntate cu timpurile de as
tăzi, au prilejuit ore emoțio
nante. (Constantin Căpraru).

LA CLUBUL 
TINERETULUI.

Clubul tineretului din Alba 
Iulia a găzduit o suită de ma
nifestări cultural-educative, cu 
prilejul dării in folosință a unor 
spații destinate activităților zil
nice. în prima parte a fost pre
zentat un montaj literar-muzi- 
cal intitulat „Omagiu partidu
lui" susținut de diverse formații 
artistice de tineret din localita
te. în continuare s-a desfășu
rat faza' municipală a concursu
lui-: „File dintr-o istorie de trei 
decenii". Programul a avut loc 
în sala de spectacole a clubului, 
inaugurată cu acest prilej. Tot 
la clubul tineretului au fost 
inaugurate noi amenajări care 
permit înființarea unui cineclub. 
a unor cercuri de pictură și 
sculptură etc. (Ștefan Dinică).

„BRIUL DE AUR"
Duminică, formațiile de dan

suri din localități și întreprin
deri industriale ale județului 
Vilcea și-au dat intilnire în 
comuna Bărbătești la cea de-a 
5-a ediție a festivalului core
grafic dotat cu trofeul „Briul 
de aur". Evenimentul cultural- 
artistic a prilejuit o amplă 
confruntare a formațiilor core
grafice selecționate la prima e- 
tapă a dialogului „Flori de au
gust" și promovate la etapa ju
dețeană. Prezența meșterilor 
populari din principalele vetre 
folclorice și etnografice vilcene, 
care și-au etalat măiestria ar
tistică cu prilejul paradei celor 
mai valoroase costume populare, 
a îmbogățit programul acestei 
sărbători tradiționale. (Ion Stan- 
ciu).
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ADNOTĂRI LA DUMINICĂ SPORTIVĂ ATLETISM

FOTBAL: „Tușierii" intră în scenă
Ne obișnuisem să nu prea obser

văm prezența arbitrului care timp 
de 90 de minute aleargă încolo și în
coace de-a lungul liniei ce mărgi
nește lateral dreptunghiul verde al 
terenului de fotbal. Știam că e a- 
colo. ii lăsam acolo in treaba lui a- 
r. on im ă si ne îndreptam privirile 
spre jucători și spre arbitrul „cen
tral". Dar iată că. uitat pe nedrept, 
arbitrul de tușă intră in scenă toc
mai in acest final devenit fierbinte 
ir. toate eșaloanele fotbalului nostru.

La partida desfășurată alaltăieri 
In Plopeni (Metalul — F.C. Galați : 
2—2) am văzut doi arbitri de tușă 
fermi si curajoși, sprijinlndu-1 efec- 
t. • pe excelentul arbitru Victor Pă- 
dureanu in conducerea ireproșabilă 
« disputei. In pofida protestelor ne- 
justificate și amenințărilor insistente 
ale unor spectatori orbiți de obsesia 
r zultatului. $i fiindcă veni vorba 
de ,.B“ : se p2re că, după Olimpia 
Sa tu-Mare. și F.C. Galați a luat o 
serioasă opțiune pentru „A" prin 
acest ..draw" de la Plopeni conjugat 
cu infringerea buzoienilor. Fiind de 
fată, pot spune cu satisfacție că F.C. 
Galați constituie un team solid și 
tehnic, cu o evidentă concepție mo
derna de joc și o bună forță de pe
netrație spre poarta adversă. Lată, 
deci, că ceea ce n-au reușit la Ga
lați unii antrenori care veniseră cu 
surle, promițind marea cu sarea, sînț 
pe cale să reușească — tăcind si 
conducind bine echipa — antrenorul 
Guță Tănase și noul său căpitan de 
echipă. Dan Coe (despre care, dacă 
spunem că este cel mai bun și cel 
mai sportiv jucător din unsprezecele 
pe care-1 conduce in teren, am spus 
totul în legătură cu noua sa ipostază 
Bolaudabilă). Iar ca să încheiem cu 
„B"-ul. să mai amintim că lucrurile 
mai rămtn neclare doar in seria a 
U-a, unde alți doi foști componenți

ai Rapidului campion (Ion Ionescu 
și Dumitriu II) încearcă să promo
veze ori pe sibieni ori pe vilceni.

Dar să mai spunem ce mai avem 
de spus in legătură cu „tușierii". Tot 
alaltăieri — după amiază, la Ploiești 
— am văzut alt asemenea arbitru in 
rol principal : Al. Ene, din Craiova ; 
in ultimul minut de joc a ridicat 
steagul după ce studenții bucureș- 
teni egalaseră, pretinzind că obser
vase (tocmai de la tușă) un henț la 
Ion Constantin pe care „centralul", 
aflat mai aproape, nu-1 observase. $i 
golul a fost pe nedrept anulat. E- 
xemple am mai putea cita. Sint însă 
suficiente, pentru a demonstra că 
arbitrii de tușă — anulind sau va- ’ 
lidind o fază — pot avea, și au. un 
rol decisiv in desfășurarea unei par
tide și in fixarea rezultatului.

Prin urmare, este necesar ca In

aceste ultime etape (încă două la 
„A" și incă trei la ,,B“) colegiul 
central al arbitrilor să fie mai atent 
și la delegarea tusierllor. Spunem 
astfel, fiindcă povestea cu tragerea 
la sorți in cabină devine, practic, 
simplă poveste — cind dintre cei 
trei arbitri delegați doar unul are 
dreptul să conducă la centru in ca
tegoria respectivă ! ! în prima divi
zie (pentru titlu, și pentru retro
gradare), in seria a doua a diviziei 
secunde (pentru promovare) șl peste 
tot pentru retrogradare — vor urma 
citeva partide incandescente. Or. nu
mai repartizind la acestea brigăzi de 
arbitri omogene șl deosebit de com
petente poate fi asigurată acuratețea 
morală a jocurilor. E nevoie !

G. MITROI

Calendarul echipei reprezentative de fotbal
De la F.R.F. ni se comunică ur

mătorul calendar al echipei repre
zentative pentru 1974 și 1975 : 
23 iulie a.c., meci amical România— 
Japonia, la Constanța ; 25 septem
brie a.c. meci în campionatul bal
canic, Grecia — România, la Salo
nic ; 13 octombrie a.c., meci in pre
liminariile campionatului european 
Danemarca — România, la Copen
haga. Sint probabile două partide 
internaționale cu caracter de veri
ficare la 29 august șl 11 septembrie. 
Pentru 1975 sint prevăzute : 
22.1 — 17.11, turneu in America de 
Sud ; 31 martie, meci amical Ceho

slovacia — România, la Praga ; 
17 aprilie, meci in preliminariile 
campionatului european Spania — 
România, la Madrid ; 11 mai. meci 
in preliminariile campionatului 
european România — Danemarca, 
la București ; 1 iunie, meci in pre
liminariile campionatului european 
România — Scoția, la București ; 
16 noiembrie, meci in prelimina
riile campionatului european 
România — Spania, la București ; 
30 noiembrie, meci amical Româ
nia — U.R.S.S., la București ; 17 de
cembrie, meci in campionatul euro
pean Scoția — România, la Glasgow.

Două generații pe aceeași pistă
Stadionul Republicii din Bucu

rești se profilează pentru atletism — 
fapt ce ni se pare in deplină con
cordanță cu poziția prioritară a a- 
cestei ramuri in ansamblul sportu
rilor din țara noastră. în incinta sa, 
atit simbătă, cit mai ales duminică, 
și-au încercat puterile sute de atleți, 
la început cei foarte tineri in cadrul 
campionatelor naționale ale elevilor, 
apoi sportivele de frunte din R. F. 
Germania, Anglia, Italia și din Româ
nia, intr-o confruntare la proporțiile 
formațiilor reprezentative ale aces
tor țări.

Amatorii de atletism cunosc incă 
de ieri rezultatele generale ale aces
tui meci „patrulater". Sportivele ro
mânce ' au intrecuț in ansamblu — 
și pentru prima oară intr-un aseme
nea tip de partide atletice — repre
zentativele R. F. Germaniei și An
gliei — finaliste obișnuite ale „Cupei 
Europei" pe echipe — precum și pe 
aceea a Italiei.

Dar campionatele europene de la 
Roma râmin strici individuale, con
form naturii atletismului ca sport, 
iar din acest punct de vedere recen
tele întreceri ne-au dat mai puține 
puncte de sprijin pentru o reafir
mare viitoare a atletismului nostru 
feminin. O certitudine este Virgi
nia Ioan care obține, de peste 
un an de zile, rezultate de mare 
valoare internațională. Iar re
cordul de duminică (1.92 m) o situ
ează printre cele mai bune săritoare 
ale lumii.

Excelent se păstrează in do
meniul performanței internaționa
le Valeria Bufanu-Ștefănescu, nu 
numai in specialitatea ei — alerga
rea peste garduri — ci, lată, șl la 
săritura in lungime (8,50 m !). Cam 
neconvingătoare in acest sezon sint 
rezultatele Argentinei Menis, dar 
cunoscuta noastră discobolă poate 
invoca scuza unui proaspăt accident. 
Un grup de atlete tinere ne-au fă
cut, cu ocazia „patrulaterului", pro
misiuni — unele victorii și rezultate

tehnice peste așteptări — totuși, 
cele arătate reprezintă incă prea pu
țin pentru asaltarea pozițiilor frun
tașe pe continent. Se cuvine deci 
ca Mariana Suman, Natalia Andrei, 
Zdrgb Eva, Dorina Cătineanu și al
tele asemenea lor să persevereze 
pe calea cea bună — pregătire asi
duă și ambiție in concurs — avind 
in față țelul afirmării internaționale 
la campionatele de la Roma.

★
După cum spuneam, pe aceleași 

piste pe care s-au înregistrat dumi
nică după amiază atitea rezultate de 
răsunet concuraseră cu puțin timp 
înainte cei mai talentați elevi din 
țară in cadrul campionatelor școlare 
de atletism. Au fost probe frumoase, 
viu disputate, cu peste 620 de par
ticipant. Trofeele F.R.A. pentru cele 
mal bune reușite atletice le-au cu
cerit elevul bucureștean Bedros Be- 
droslan (triplusalt) și eleva arădean- 
că Slavic Ibolya (promițătoare sprin
teră la 200 m și 400 m). De altfel, 
județul Arad s-a arătat — prin pro
gresele și victoriile atlețllor elevi — 
ciștigătorul moral al campionatelor. 
Insă la polul celălalt constatăm mai 
multe „contraperformanțe". E drept, 
normele stabilite de M.E.I. au fost 
mai severe decit pentru campiona
tele naționale de juniori, totuși a- 
ceasta nu explică pentru ce nu mai 
puțin de cinci județe — Mehedinți, 
Harghita, Ialomița, Teleorman, Sălaj 
— n-au putut trimite nici un atlet 
la campionate, iar reprezentarea al
tora a fost formală (Gorj — 1, Hu
nedoara, Olt, Alba — cite 2 concu- 
renți I). La urma urmelor, nu nor
mele au impus restricțiile de parti
cipare, ci munca slabă din școli a 
profesorilor de specialitate, corobo
rată cu lipsa de preocupare a orga
nelor sportive locale și a inspectora
telor școlare față de ceea ce se in- 
timplă cu atletismul In unitățile de 
lnvățămint.

Valerlu MiRONESCU

SPORT PENTRU TOȚI:

Observații pe un itinerar sătesc
Am întreprins, in această duminică 

însorită, un raid prin județul Ilfov. 
Primul popas — Buftea. Pe terenu
rile Grupului școlar energetic acti
vitatea se desfășoară din plin. Echipe 
de fete și băieți se intrec la handbal, 
miza meciurilor fiind titlul de cam
pion județean in cadrul „Cupei tine
retului". Impresiile culese sint dintre 
cele mai frumoase : jocuri intere
sante, sportivii și sportivele au echi
pament îngrijit, arbitrii de asemenea 
(fiecare cu ecusonul F.R.H.), nici 
scorerul nu lipsește. Jur-imprejurul 
terenurilor — zeci șl zeci de supor
teri, colegi de-ai celor aflați pe te
ren. Fără să aibă un prea mare sta
giu in handbal, competitorii se 
dovedesc destul de siguri in a pasa 
și a șuta la poartă. Unii șutează — 
și înscriu ! — prin evitare, cum fă
cea, cu ani in urmă, internaționalul 
Hnat.

Din păcate, pe ■ itinerarul ce l-am 
urmat aproape nimeni* și nimic nu 
arăta că există preocupare pentru 
activitatea sportiv-recreativă a tine
rilor. La Crevedla, terenul din incinta 
școlii generale e ca și părăsit. Doi 
stilpi groși sint singurii martori ai 
unor de mult disputate meciuri de 
volei. In comuna Lucianca sportul

este, de asemenea, în „repaus dumi
nical". Un afiș mare, la răspintia 
drumului, pare a motiva această si
tuație : simbătă seara, la Butimanu 
avusese loc un mare bal, la care fu
seseră invitați și tinerii din Lucianca 
care, acum, duminica, se odihneau... 
La Ungureni, la Niculești, la Periș, 
în lipsa vreunei inițiative a respon
sabililor cu sportul, tinerii înșiși își 
organizează — desigur, in condiții 
improprii — întreceri la tenis sau 
ciclism, pe asfaltul șoselei.

Poate că — bune sau rele — cele 
constatate în această duminică spor
tivă în județul Ilfov nu sint carac
teristice nici pentru localitățile 
respective, nici pentru sportul de 
masă ilfovean. Trebuie totuși reținut 
că mișcarea, sportul in general, 
excursiile nu sint activități de ocazie. 
Influența lor binefăcătoare asupra 
organismului este condiționată de o 
permanentă organizare, pe tot par
cursul anului, mai ales în timpul li
ber. Toate acestea sint de altfel sar
cini ce rezultă din hotăririle de 
partid pentru fiecare organizație 
sportivă sau de tineret, Inclusiv de 
la sate.

I. DUMITRIU

CICLISM: A început Jurul Româniși41
Tradiționala competiție ciclistă, a- 

flată acum la a XX-a ediție, a Înce
put ieri la amiază, plecarea festivă 
— In centrul Capitalei — ca de alt
fel Întreaga etapă pină la Buzău, 
desfășurindu-se in fața unul nume
ros public. Prin absența de ultimă 
oră a cicliștilor algerieni, la start 
s-au prezentat 65 de alergători din 
Cehoslovacia, Franța, Maroc, Polo
nia și România.

Aproape permanent, incă de la ple

care, prin Urziceni, șl mai ales în 
final, etapa a avut o desfășurare in
teresantă, cu numeroase acțiuni de 
evadare, frumusețea acestora tre- 

-bulnd consemnată.
Etapa o ciștigă la mare luptă, 

cehoslovacul Lubomir Zajac, urmat 
in ordine de Mircea Ramașcanu, de 
cehoslovacul Vladimir Tihacek. de 
marocanul Habib Benkadi etc. Media 
orară : peste 46 km I

Azi, etapa Buzău — Bacău.
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ZIUA NAȚIONALĂ A PORTUGALIEI

Excelentei Sale
Domnului ANTONIO DE SPINOLA

Preț •le Republicii Portugalia
Aniversare» creării statului portughez. Ziua națională a Portugaliei, 
oferă placului prilej de a adresa Excelenței Voastre, in numele 

p porului român, al guvernului și al meu personal, calde felicitări, îm
preună cu cele mai bune urări, iar poporului portughez prieten — mult 
s ceea in realizarea aspirațiilor sale de pace, progres și democrație.

Sint bucuros să-mi exprim, și cu acest prilej, convingerea că acum, 
d pâ actul Important al reluării relațiilor diplomatice, popoarele român 
* nortughez. lecAte prin afinități de limbă și cultură, vor dezvolta rapor

ta deplinei egalități in drepturi, res- 
suveranitâții naționale a statelor, con- 
climat de pace și securitate in Europa

I 'rile ne multiple planuri, pe ba; 
pectârii «trlcte a independenței și 
t’ibuind astfel la instaurarea unui 
» H întreaga lume.

Excelenței Sale
Domnului ADELINO

Președintele Conciliului de Miniștri al Republicii Portugalia 
îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia 

r.il.i naționale a Portugaliei, cele mai cordiale felicitări, împreună cu 
urăn de succes in Înalta funcție ce v-a fost încredințată.

Sint convins că reluarea relațiilor ’ ‘ .
Portugalia va contribui la dezvoltarea 
popoare prietene, va servi cauzei păcii

Vizita delegației Academiei de științe 
sociale din U.R.S.S.

La invitația Academici „Ștefan 
Gheorghiu"’, ir.tre 5 și 10 iunie a 
făcut o vizită de schimb de expe
riență in țara noastră o delegație 
a Academiei de științe sociale de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S.. condusă de 
Mihail Trlfonovici Iofciuk, rectorul 
Academiei.

Oaspeții sovietici au luat cunoș
tință de modul de organizare a pre- 
gătirii cadrelor, de activitatea știin
țifica și doctorat de la Academia 
..Ștefan Gheorghiu’", s-au intilnit cu 
cadre didactice și au vizitat unități 
economice, de cercetare și social- 
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triale, sarcinile planului de investiții 
sint mult sporite. Totodată, datorită 
numărului mare de puneri in func
țiune programate in ultimul tri
mestru al anului, trebuie să acțio
nam. de pe acum, cu toată intensi
tatea și pe ceielalte șantiere, fie 
pentru a realiza in devans unele ca
pacități. fie pentru a executa un 
volum cit mai mațe de lucrări la 
obiectivele cu pondere deosebită in 
economie. îndeplinirea cu succes a 
acestor sarcini presupune corelarea 
permanentă si indeaproape a activi
tății tuturor factorilor angajați. în
țeleasă in sensul ei cel mai complet. 
-Ne referim. îndeosebi, la întregul 
ansamblu de măsuri de ordin orga
nizatoric necesare pentru desfășura
rea cit mai bună a execuției tutu
ror lucrărilor programate. acordin- 
du-sc prioritate livrării grabnice a 
utilajelor, aparatelor și materialelor 
de construcții restante la ora actuală, 
asigurării condițiilor propice unui 
montaj rapid.

De altfel, la indicația conducerii 
d- pan id. titularii și beneficiarii de 
investiții au stabilit, in strinsă cola
borare cu constructorii si montorii. 
noi grafice de livrare, precum și de 
montare a utilajelor pentru punerea 
raoidă in funcțiune a tuturor capa- 
cităților prevăzute in plan. Ca atare, 
intreorinderile furnizoare, cum sint 
I.U.C. Ploiești, uzinele bucureștene 
„Grivița roșie", „Vulcan", „23 Au
gust" și de pompe au datoria să ac
ționeze cu toată fermitatea si promp
titudinea pentru lichidarea restante
lor in livrări existente acum. Nu 
numai colectivele acestor întreprin
deri. dar și beneficiarii trebuie să 
intervină pentru respectarea progra
melor de livrare a utilajelor tehno
logice. atit pe total, cit si De plat
forme si obiective. Subliniem si o 
altă cerință firească : livrarea utila
jelor pe șantiere potrivit ordinii de 
montaj. Și aceasta pentru a se ob
ține o viteză de lucra sporită, in con
cordantă cu eșalonarea punerii in 
funcțiune la termen, dar si pentru 
a se evita crearea de stocuri, așa cum 
s-a intimplat. de pildă, la cele 3 noi 
fabrici de plăci aglomerate din lemn 
de la Curtea de Argeș. Miercurea 
Ciuc și Covasna. Nu mai puțin im
portant este si un alt aspect. Este 
vorba de recentionarea cu extremă 
exigentă de către beneficiari a fiecă
rui utilaj in parte, măsură menită să 
evite apariția defecțiunilor și reme
dierilor ulterioare ale mașinilor si 
l-.'vrie.tiilor. bineintelr-c. in detri
mentul calității utilajelor, al dura
telor de execuție si chiar al terme
nelor de punere in funcțiune.

Pentru îmbunătățirea, in conii-

LA „METALUL ROȘU”-CLUJ j

Produse mai muite ! 
și de bună calitate j
Productivitate înaltă, calitate 

superioară a produselor — iată 
obiectivul principal al întrece
rii socialiste la întreprinderea 
„Metalul roșu" din Cluj. Față 
de anul trecut creșterea pla
nului cu aproape 20 la sută se 
va realiza, in principal, pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. In acest scop, a fost 
generalizat acordul global pe 
formațiuni de lucra specializate 
pe diferite produse și repere. 
Aceasta a stimulat interesul 
pentru sporirea producției, in 
fruntea întrecerii situindu-se e- 
chipele conduse de Vasile Cim- 
pean de la linia de fabricație a 
instalațiilor de condiționat aer, 
cea a lui Eugen Szilagy de la 
ventilatoare, și a lui Ion Pop- 
tean de la fabricarea vaporiza- 
toarelor pentru lină. Paralel cu 
introducerea acordului global 
s-a pus la punct și un sistem

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

DA PALMA CARLOS

diplomatice dintre România șl 
raporturilor dintre cele două 

șl securității internaționale.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

culturale din București. Ploiești și 
Constanța. Ei au avut, de asemenea, 
convorbiri cu Lconte Răutu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
conducere, rectorul Academiei ..Ște
fan Gheorghiu", și Mihnea Gheor
ghiu. membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice.

Delegația a fost primită la C.C. al 
P.C.R- de tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

(Agerprcs)
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nuare. a activității constructorilor si 
montorilor am luat toate măsurile 
in vederea stabilirii cu precizie pe 
ce șantiere, la ce obiective si. mai 
ales, cit anume din capacitatea noas
tră de producție trebuie afectată pen
tru recuperarea intirzierilor in exe
cuția unor lucrări și realizarea exem
plară a prevederilor de plan in tri
mestrul următor. Acordăm o atenție 
specială sporirii ritmului de execuție 
pe șantierele întreprinderii metalur
gice din Iași, Fabricii de osii și 
boghiuri din Balș. întreprinderii de 
oțeluri aliate din Tirgoviște, Fabricii 
de feronerie din Arad, instalației de 
metanol de la Combinatul chimic 
Victoria, etapei a IlI-a de la Rafi
năria din Pitești, noilor linii tehno
logice de la Fabrica de ciment din 
Fieni, unde mai trebuie executat un 
volum important de lucrări de con- 
strucții-montaj. La toate aceste ca
pacități. ca și la altele, principalele 
măsuri adoptate urmăresc : 1) în
tocmirea pentru fiecare platformă și 
obiectiv important a unor programe 
de montaj, cu răspunderi precise 
pentru fiecare dintre factorii inte
resați — beneficiari. constructori, 
montori ; 2) concentrarea mijloacelor 
de producție pe principalele platfor
me cu virfuri de montai și termene 
apropiate de punere in funcțiune : 
3) urmărirea permanentă a asigurării 
fronturilor de lucru prin coordona
rea strictă a activității executanților, 
in scopul creării cu prioritate a con
dițiilor de montaj pentru utilajele 
aprovizionate in această perioadă : 4) 
organizarea mai bună a locurilor de 
muncă, in scopul folosirii complete 
și rationale a forței de muncă, pre
cum si a utilajelor grele de transport 
Si ridicat, extinderea lucrului in 
schimbul II. in special la turnări de 
betoane, transport de utilaje. Toate 
aceste măsuri converg spre lichida
rea cit mai repede posibil a stocu
rilor actuale de utilaje tehnologice.

Deopotrivă angajați in îndeplinirea 
obligațiilor ce le revin, printr-o con
lucrare permanentă, manifestind un 
înalt spirit de răspundere, toți fac
torii in cauză trebuie să acționeze 
neintirziat. pe cele mai diverse căi. 
în vederea rezolvării problemelor le
gate de punerea in funcțiune la ter
men a tuturor obiectivelor economice 
prevăzute. Acționind in toate cazu
rile cu maximă operativitate, aoli- 
cind cu fermitate măsurile preconi
zate și luind altele noi pe parcurs, 
vom crea premise optime ca sarci
nile ce ne revin să fie realizate la 
timp, pentru ca economia națională 
să beneficieze la termen de produc
ția noilor obiective si capacități, de 
efectele pozitive scontate pe multiple 
planuri.

operativ de lansare a produc
ției, de aprovizionare cu mate
riale și piese de schimb, s-a 
îmbunătățit conlucrarea intre 
formațiunile de lucru, ateliere 
și secții, intre sectorul de con
cepție și cel de producție.

In ceea ce privește calitatea 
producției, după cum ne infor
ma inginerul Ion Doleanu — 
șeful serviciului de programare, 
pregătire și urmărire a produc
ției — un rol deosebit il au in
troducerea unor tehnologii noi, 
cum sint cele do ta liniile de 
tratamente termice, extinderea 
procedeului de nitrurare, omo
logarea produselor și pe faze 
tehnologice etc. De asemenea, 
s-au constituit grupe „service" 
specializate pe produse, care a- 
slgură efectuarea montajului la 
beneficiari și asistența tehnică 
In tot timpul probelor tehnolo
gice.

Plecarea secretarului general 
al Ligii Arabe, Mahmud Riad

Luni dimineața a părăsit Capitala 
«^.rotarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, cu soția, care, la in
vitația ministrului afacerilor exter
ne. a făcut o vizită oficială dc prie
tenie in tara noastră, ca oaspete al 
guvernului rom fin.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutul de ministrul 
afacerilor externe, George Maco- 
voscu. cu solia. Nicoloe Ghonca, ad- 
iunct al ministrului afacerilor ex- 
t rne. funcționari superiori din 
M A f.. alte persoane oficiale.

A fost de fată Osman Assal, am

Centrala industriei confecțiilor 
și-a îndeplinit planul 

pe primii patru ani ei cincinalului
La 11 iunie, zi in care poporul 

nostru aniversează naționalizarea 
principalelor mijloace de producție, 
coi 80 000 de lucrători din unitățile 
Centralei industriale a confecțiilor 
au încheiat sarcinile de plan pe pri
mii 4 ani ai cincinalului. îndepli
nind cu peste 6 luni mai devreme 
aceste prevederi, oamenii muncii 
din unitățile acestei centrale au 
realizat o depășire de 7,3 miliarde 
lei. creindu-și condiții ca pină la 
sfirșitul anului 1974 să obțină o pro
ducție suplimentară evaluată la 
circa 12 miliarde lei. In telegrama a- 
dresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolac Ccaușcscu, se 
spune printre altele : Vă împărtă
șim in primul rind dumneavoastră, 
conducătorul iubit al poporului nos
tru. acest rezultat, deoarece activi
tatea pe care am depus-o și o vom 
depune in continuare constituie ma
terializarea programelor de acțiune 
stabilite cu prilejul vizitelor de lu
cru făcute de dumneavoastră in în
treprinderile de confecții, ca și a 
orientărilor date in cuvintările pe 
care le-ați rostit in legătură cu sar
cinile ce revin industriei noastre in 
actualul cincinal.

îndemnurile dumneavoastră, indi
cațiile pe care le-ați dat pentru mai 
buna folosire a spațiului și capaci
tăților de producție, pentru promo
varea unor metode moderne, efici
ente. pentru ridicarea nivelului de 
calificare. îmbunătățirea calității și 
diversificarea produselor constituie 
pentru noi toți programul de acțiu

A apărut: „MUNCA DE PARIID" nr- 10—iunie 1974

Revista se deschide cu edito
rialele „Continua întărire a u- 
nitâții întregului popor’’, „E- 
xigență comunistă in îndruma
rea și controlul îndeplinirii sar
cinilor economice” și „Cadrele, 
avuție de preț a partidului”. 
După rubrica „în intimpinarea 
gloriosului jubileu al eliberării 
patriei și a celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.”. in care An
drei Csillag și Ion Chiujdea 
semnează articolele „Atenție 
deosebită exportului", respectiv, 
„Manifestări politico-educati
ve”, urmează o suită dc articole 
grupate sub genericul — „Or
ganizațiile de partid, factor uni
ficator al eforturilor pentru rea
lizarea cincinalului in patru ani

vremea * 10 
Ieri în țară : Vremea a fost in ge

neral instabilă, cu cerul temporar 
noros. Au căzut ploi locale mai ales 
sub formă de averse însoțite de des
cărcări electrice in nordul și vestul 
Moldovei. Maramureș. Transilvania, 
Crișana, Banat, Oltenia și jumătatea 
de vest a Munteniei. In zona orașu
lui Lugoj și virful Iezer s-a semna
lat și grindină. Vintul a suflat mo
derat. cu intensificări locale, de 
scurtă durată. Temperatura aerului, 
la ora 14, oscila intre 17 grade la 
Tulnici și 28 de grade la Bechet, 
Turnu-Măgurele. Giurgiu și Budești. 
în București : Vremea a fost ușor

Posibilitatea unor modificări cli
matice pe termen lung poate fi pre
văzută pe baza cunoașterii istoriei 
climei — știință care a reușit să a- 
tingă o anumită precizie grație stu
dierii straturilor glaciare, arborilor 
fosili, sedimentelor marine, compo
zițiilor geologice. Astăzi este cunos
cută evoluția climatului pe Pămint 
in decursul unui milion de ani, evo
luție care se rezumă la o alternare 
de perioade reci (de glaciațiune) și 
calde (interglaciare).

Potrivit calculelor, perioadele in
terglaciare cele mai lungi nu du
rează decit 12 00Q de ani (cele mai 
scurte fiind de 2 000—3 000 de ani și 
cele mijlocii in jur de 10 000 de ani). 
Or, perioada interglaciară in care 
trăim noi durează de aproximativ
10 000 de ani. De vreo 6 000 de ani 
ghețarii progresează, iar climatul, pe 
parcursul oscilațiilor sale, devine 
treptat mai rece.

Studiul suprafețelor acoperite cu 
zăpadă sau cu gheață, studiu elabo
rat sâplăminal pe baza fotografiilor 
luate de sateliții meteorologici, in
dică, de asemenea, o răcire. Profe
sorul George J. Kukla de la Uni
versitatea Columbia (S.U.A.) arată 
câ din 1987 se constată importante 
variații, suprafețele cu zăpadă ex- 
tinzindu-se cu 12 La sută in 5 ani, 
fără vreun semn de diminuare. A- 
ceastă variație este cu atit mai im
portantă cu cit ea se manifestă 
printr-o scădere a totalului energiei 
solare absorbite de Pămint. Intr-a
devăr. in timp ce un teren cu vege
tație normală nu pierde, prin re
flecție. decit 15—20 la sută din ener
gia solară pe care o primește, iar 
restul il absoarbe, un teren acoperit 
cu zăpadă sau o suprafață de gheață 
pierde prin reflecție circa 80 la sută 
din energia solară primită. Or. In 
emisfera nordică, suorafața totală 
acoperită cu zăpadă sau gheață era 
de 32,9 milioane de km pătrați in

De cițiva ani, după cum afirmă specialiștii, are loc o scădere pro
gresivă a temperaturii in zonele temperate și o extindere a suprafe
țelor acoperite cu zăpadă și gheață in emisfera nordică — fenomene 
ce ar reflecta unele tendințe de modificări ale climatului pe planeta. 
Aceste probleme, dezbătute cu viu interes la 
matologilor la San Francisco, fac obiectul 
„Science et vie", din care reproducem :

basadorul Republicii Arabe Ecipt la 
București. Erau prezenți $ fii mi
siunilor diplomatice al Republicii 
Algeriene Democratico și Populare, 
Marocului, Republicii Irak, Rega
lului ITașcmit al Iordaniei. Repu
blicii Democrat ice Sudan și Repu
blicii Arabe Siriene, Pe aeroport se 
aflau, de asemenea, roprezentanlul 
permanent al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei șl directorul 
Centrului de informare al O.N.U. 
la București.

(Agcrpres)

ne pentru o permanentă perfecțio
nare a muncii.

Programul de măsuri elaborat ca 
urmare a indicațiilor date de dum
neavoastră la Mangalia înglobează 
experiența și concepția tehnică a co
lectivului nostru, care, aplicat in 
flecare întreprindere, la fiecare loc 
de muncă, va permite ca industria 
românească de confecții să atingă 
parametrii tehnici și dc producție 
reâlizati de industriile similare din 
tarile cu tradiție.

întregul nostru colectiv in frunte 
cu comuniștii este ferm hotărit să 
îmbunătățească calitatea produselor 
si vă asigurăm, iubite conducător, că 
vom face totul pentru a pune la dis
poziția oamenilor muncii îmbrăcă
minte frumoasă, d^ bună calitate, 
asa cum ne-ați indicat dumneavoas
tră.

Sîntem hotărîți să cinstim istori
cele evenimente ale acestui an — a 
XXX-a aniversare a eliberării țării 
și Congresul al XT-lea al partidului 
— cu succese deosebite, știind că in 
acest fel ne vom face datoria mun
citorească față de patria socialistă, 
fată de cauza bunăstării și fericirii 
întregului nostru popor.

Exprimînd dragostea și recunoștin
ța întregului nostru colectiv pentru 
grija pe care o manifestați față de 
bunăstarea și fericirea, celor demun- 
chsc. vă asigurăm, iubite conducător, 
că vom munci și in viitor cu dăruire 
și responsabilitate comunistă pentru 
a contribui la înfăptuirea mărețu
lui program de înflorire a patriei 
noastre socialiste.

și jumătate”. La rubrica „Cum 
sc înfăptuiește rolul conducător 
al organelor și organizațiilor de 
partid”, Gheorghe Palcș și Ion 
Birzan semnează articolele „Cu
prinderea tuturor sectoarelor” și 
,.în miezul problemelor din co
merț". Ca in fiecare număr, re
vista publică rubricile „Progra
mul de educație comunistă a 
maselor prinde viață”. „A munci 
și trăi în chip comunist", „Stil 
dinamic și competență in dirija
rea activității economico-socia- 
le", ,,!n sprijinul cabinetelor de 
științe sociale". „Din viața 
partidelor comuniste și munci
torești". „Note critice”. Consfă
tuiri cu cititorii ș.a.

Instabilă cu cerul temporar noros. 
A plouat slab. Vintul a suflat mo
derat. Temperatura maximă a fost 
de 28 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 și 11 iunie. în (ară : Vreme 
in general instabilă. Cerul va fi va
riabil, mai mult noros. Vor cădea 
ploi temporare și sub formă de a- 
verse însoțite de descărcări electri
ce in cea mai mare parte a țării. 
Vintul va sufla moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată. Temperatura 
in scădere ușoară in prima parte a 
intervalului. Minimele vor fi cuprin
se intre 4 și 14 grade, iar maxime
le intre 14 și 22 de grade, local mai 
ridicate. în București : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Temporar 
va ploua. Vint moderat, cu unele in
tensificări. Temperatura in scădere 
ușoară in prima parte a intervalului.

o reuniune recentă a clî— 
upui studiu publicat in

atins brusc 36,9 milioane 
in 1971 și a oscilat de

1968 ; ea a 
km pătrați ... _ _ _____ _
atunci intre 36,7 și 37,5 milioane km 
pătrați.

Se crede că marile anomalii cli
matice observate in ultimii 2—3 ani 
sint legate de această pierdere in 
absorbția de energie solară. Potrivit 
Organizației Mondiale Meteorologice, 

Se schimbă climatulSCIENCE ET VIE

aceste anomalii sint numeroase : 
intensă activitate ciclonică deasupra 
Atlanticului de Nord și a Europei 
apusene ; presiune atmosferică joa
să in regiuni tropicale și subtropi
cale : temperaturi anormal de cobo- 
rite în anumite zone geografice : 
precipitații puternice in Asia de Est. 
in lungul Pacificului și in America 
de Nord ; secetă in alte regiuni ăle 
lumii, in special in Africa occiden
tală.

Calculele climatologilor arată 
In decursul ultimei perioade 
ciare, pătura de zăpadă și gheață 
atingea o suprafață totală de 60—70 
milioane km pătrați, cu vreo 30 de 
milioane mai mult ca astăzi. Or, 
duDă cum remarcă prof. Kukla, in 
1971 această suprafață a crescut cu

Cronica zilei
Luni după-amlazâ, tovarășul Mi

hai D.ilca, preș dintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Uniunii Sindicatelor din Aus
tria — O.G.B., condusă de Strocr Al
fred. «ecrotar coordonator al O.G.B., 
caro ețpclueazA o vizită de prietenie 
și studiu in țara noastră, la invitația 
Uniunii Generale a Sindicatelor. în- 
Ir-o atmosferă prietenească a avut 
loc un schimb dc păreri cu pri
vire la activitatea și preocupările 
U.G.S.R. și O.G.B. Au fost eviden
țiate bunele relații dc prietenie șl 
cooperare dintre colo două centrale 
sindicalo, exprimindu-se dorința re
ciprocă de a Întări și dezvolta le
găturile dintre sindicatele din Româ
nia și sindicatele din Austria.

*
Ministrul economici forestiere și 

materialelor de construcție. Vasilo 
Patilineț. a avut luni o întrevedere 
cu Franțois-Xavicr Katali, ministrul 
pădurilor și apelor al Republicii 
Populare Congo, care se află intr-o 
vizită in țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
cooperării romfino-congoleze in do
meniul exploatării și industrializării 
lemnului.

La intilnlro a participat Cristophe 
Laban, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al R.P. Congo la București.

★
Luni s-a înapoiat in Capitală dele

gația de activiști ai Partidului Co
munist Român condusă dc tovarășul 
Constantin Dăscălcscu, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, a 
efectuat o vizită in schimb de expe
riență in Republica Populară Demo
crată Coreeană.,

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tova
rășa Ghizela Vâss, membru al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Li Min Su. amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

★
Luni seara a părăsit definitiv ța

ra noastră Nguyen Dang Hanh, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate Viet
nam in Republica Socialistă Româ
nia.

★
Ministrul tehnologiei și cercetării 

științifice din Indonezia. Sumitro 
Djojohadikusumo. care, la invitația 
Consiliului național pentru știință și 
tehnologie, va face o vizită in țara 
noastră, a sosit in Capitală. Pe aero
portul Otopeni oaspetele a fost in- 
timpinat de loan Ursu, președintele 
C.N.S.T.

Au fost de fată Mursalin Daeng 
Mamangung. ambasadorul Indoneziei 
la București, și membri ai amba
sadei.

*
Academia Republicii Socialiste 

România a omagiat, luni, in cadrql 
unei ședințe comemorative, persona
litatea și activitatea eminentului om 
de știință român. Ștefan Gh. Nico- 
lau, cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la naștere.

După cuvintul introductiv al aca
demicianului Stefan Milcu au vorbit 
acad. Aurel Moga, prof. Scarlat Lon- 
ghin, membru corespondent al Aca
demiei. , acad. Ion Bruckner, conf. 
S. Dimitrescu. președintele Societă
ții de dermatologie din cadrul 
U.S.S.M., dr. R. Dumitriu, directorul 
centrului de dermatologie, și dr. C. 
Bădănoiu. Vorbitorii au evocat per
sonalitatea lui Ștefan Gh. Nicolau 
in domeniul invățămintului și me- 
dicinei clinice, prodigioasa sa activi
tate științifică.

★ 1
In Capitală s-au deschis luni lu

crările celei de-a 98-a sesiuni a Co
mitetului Executiv al Uniunii in
ternaționale a organismelor oficiale 
de turism (U.I.O.O.T.). La sesiune 
participă delegații și reprezentanți 
din 41 de țări.

Pe ordinea de zi figurează proble
me ale activității de turism interna
țional, in vederea dezvoltării conti
nue a acesteia, dezbaterea progra
mului do cercetare, studii și semina- 
rii ale uniunii pentru perioada care 
urmează, discutarea cererilor de a- 
derare la U.I.O.O.T. a unor orga
nisme și organizații guvernamentale. 
Tot in cursul actualei sesiuni de la 
București urmează a fi luate in dez
batere probleme privind transforma
rea U.I.O.O.T. in Organizația Mon
dială a Turismului, ca organ inter- 
guvernamental, formă la care au a- 
derat pină acum 53 de țări din în
treaga lume.

(Agerpres)

4 milioane km p : șapte creșteri de 
aceeași importanță ar fi suficiente 
pentru a se forma o „pătură” de ză
padă și gheață la fel de întinsă ca 
in timpul ultimei glaciațiuni.

Toate aceste modificări ale climei 
riscă să aibă consecințe serioase asu
pra agriculturii in regiunile tempe
rate — principalele surse de alimen
tație pentru întreaga lume. Scăde
rea rezervelor cerealiere mondiale, 
un început de foamete in Africa, in 
India ar putea constitui primele 
semne că ia sfirșit un fel de „eră 
de aur” climatică și agricolă. Potrivit 
unui renumit, meteorolog, prof. Do
nald Gilman (S.U.A.). regiunile pro

ducătoare de cereale din America de 
Nord au cunoscut 15 ani de condiții 

, favorabile fără precedent, dar „nu 
. trebuie să ne așteptăm ca asemenea 
șanse să mai dureze incă multă vre
me”. Or. aceste regiuni nordameri- 
cane furnizează aproximativ 65 la 
sută din totalul exporturilor mon
diale de cereale.

Se pare că se modifică, de ase
menea. clima anumitor regiuni tro
picale supuse regimului musonilor. 
in special In Africa și in India. De 
doi sau trei ani. Africa occidentală 
suferă de o secetă care a decimat 
șeptelul șl a provocat foamete in
tr-o regiune ce cuprinde șase țări 
cu o populație de 22 milioane de 
oameni (Senegal, Mauritania. Mali, 
Volta Superioară, Niger și Ciad).

1 DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R P. POLONĂ

PROGRAM DE INTEGRARE
A ȘTIINȚEI CU PRODUCȚIA

— Dezvoltarea so- 
cial-economică a țării 
— declara recent pre
ședintele Academiei 
poloneze de științe, 
Wlodzlmierz Trzebia- 
towski — implică creș
terea rolului științei 
și tehnicii, a Influenței 
lor asupra tuturor do
meniilor vieții sociale 
si economice. Acest rol 
trebuie să se exprime 
nu atit prin aprecieri 
sau analize provenite 
din sectorul respectiv, 
c| mai ales prin con
tactele zilnice ale 
cercurilor tehnico-ști- 
Ințifice, centrelor de 
cercetare, instituțiilor 
de invâțămint supe
rior cu unitățile eco
nomiei naționale.

Printre măsurile a- 
doptate în sprijinul 
dezvoltării științei le
gate de nevoile pro
ducției. ziarul „Try- 
buna Ludu” cita re
cent : sporirea alocații
lor destinate sectoare
lor științei și tehnicii, 
modernizarea aparatu
rii științifice și de cer
cetare, creșterea numă
rului de secții de cer
cetare pe lingă marile 
uzine și unități eco
nomice etc. In decem
brie anul trecut, gu
vernul a aprobat noul 
sistem de finanțare a 
centrelor de cercetare 
aparținind ministere
lor. Academiei de ști

ințe șl instituțiilor de 
lnvățămlnt superior, 
ale căror venituri spo
resc in funcție de re
zultatele aplicării in 
producție a descoperi
rilor realizate.

Urmările pozitive ale 
acestor măsuri n-au 
intirzlat să se arate. 
Do pildă, aportul ac
tivității științifice din 
cadrul sistemului de 
lnvățămlnt superior la 
rezolvarea unor sar
cini dc producție s-a 
ridicat la 20 la sută 
din totalul realizărilor 
în acest domeniu. Ase
menea bune rezultate 
s-au înregistrat, de 
altfel, pe ansamblul 
activității sectoarelor 
științifice. Cîteva e- 
xemple oferite de pre
sa poloneză sint sem
nificative In această 
privință. Astfel, anul 
trecut, numărul desco
peririlor pe tărlm ști
ințific și tehnic ce 
și-au găsit aplicări in 
practică a crescut cu 
88 la sută, Iar econo
mia s-a îmbogățit, pe 
această cale, cu 269 de 
construcții și tehnolo-r 
gii noi. De notat că 
peste 150 de teme, cu 
toate că s-au realizat 
suplimentar. au fost 
socotite suficient de 
valoroase pentru a fi 
menționate in „Carta 
realizărilor”, prezen
tată in cadrul celui de

R. S. CEHOSLOVACĂ

AERUL
A toarce fără fus, 

a țese fără suveică 
sint lucruri ce păreau, 
pină nu de mult, 
de domeniul fantezi
ei. „Dar. oare, nu 
se poate schimba ni
mic. nu există și o altă 
cale care să ducă la 
mărirea randamen
tului in filaturi și țe
sătorii ?“ — s-au în
trebat, acum mai bine 
de un deceniu, cițiva 
înzestrați tehnicieni 
cehoslovaci. Ei erau 
pregătiți, de altfel, să 
demonstreze că se pot 
crea filaturi fără fuse 
și țesătorii fără su
veici.

Ideea de la care 
au pornit era cit se 
poate de simplă și ea 
se bizuia pe folosirea 
virtuților... aerului. El 
urma să tragă din „ca- 
ierul” de bumbac nu
mai atitea fibre cite 
să dea naștere firului, 
mai gros sau mai 
subțire, după trebuin
ță și să le conducă 
apoi, prin niște orifi- 
cii de mărimea unei 
urechi de ac. intr-o 
încăpere în care tur
bine in miniatură, cu 
o viteză de 30 000— 
40 000 rotații pe mi
nut. trebuiau să le 
transforme in fir bun 
de țesut. „Camera de 
tors” — denumire care 
a și intrat in limba
jul obișnuit — era 
concepută pentru a 
produce într-o zi o 
cantitate de fire cu o 
lungime egală cu cea 
a circumferinței glo
bului terestru.

— „Cind am ajuns 
la aceste concluzii și

am cerut sprijin pen
tru a le transpune in 
practică — iși amin
tește acum, zimbind, 
directorul Institutului 
de cercetări in dome
niul bumbacului din 
orașul Usti Nad Orlici, 
ing. Vaclav Rohlena, 
Erou al Muncii Socia
liste, — toți au luat 
lucrurile in glumă. 
«Așa ceva, spuneau 
scepticii, nu există in 
lume și este imposibil 
de realizat-. Noi insă 
nu am cedat. Am găsit 
ajutor și înțelegere la 
comitetul regional de 
partid și am atras de 
partea noastră cițiva 

.cunoscuți specialiști 
din ministerul de re
sort. Tot atunci am 
«căsătorit» institutul 
nostru cu uzinele de 
mașini textile ,,Ko- 
vostav” din localitate, 
iar mai tirziu cu „Kon- 
tis“ din Brno”.

Ideea, care a stăpl- 
nit atita vreme minți
le tehnicienilor a tri
umfat ca urmare a 
muncii tenace și a spi
ritului de echipă.

în 1965, mașina de 
filat fără fuse, denu
mită simbolic „B. D. 
200“. a fost expusă la 
Tirgul internațional de 
la Brno. Specialiștii 
străini au cercetat-o 
cu atenție și interes, 
rugind să 11 se ihdice 
pe hartă unde este 
situat orașul in care 
se produce. Astăzi, 
Usti Nad Orlici este o 
denumire familiară 
textiliștilor din zeci de 
țări.

...Dacă ge poate 
toarce fir cu ajutorul

Peste 100 000 de oameni au murit de 
foame. După afirmațiile prof. Reid 
A. Bryson, această regiune a Sahe- 
lului a suferit un recul progresiv al 
ploilor din regimul musonilor, care 
trebuiau să pătrundă spre regiunile 
deșertice.

Ce soluții propun climatologii ?
Pentru cei mai mulți, idealul ar fi 

menținerea unui statu-quo climatic 
optim. Dar un asemenea proiect este 
încă de domeniul științifico-fantas- 
tic. ba chiar ar risca să devină pri
mejdios. intrucit factorii multipli 
care determină climatul nu sint încă 
îndeajuns de cunoscuți.

O posibilitate sugerată cu cițiva

52

ani in urmă este topirea unei părți 
— cu o grosime de 2—3 metri — din 
stratul de gheață din regiunea Ocea
nului Arctic. Un ocean „deschis" ar 
favoriza temperatura climatului arc
tic. provocind in aceste regiuni o 
creștere a temperaturii cu 10—15 
grade Celsius. Unul din mijloacele 
propuse pentru a topi masa de ghea
ță este de a se împrăștia pe suprafața 
acesteia particule de culoare întu
necată. de pildă funingine, care să 
mărească absorbția de energie so
lară. S-ar putea avea, de asemenea, 
in vedere o serie de explozii termo
nucleare „curate", pentru a sfărima 
gheața și a face ca apele mai calde 
din adine să vină la suprafață. Dar 
consecințele unui asemenea proiect 
sint încă imprevizibile; una dintre 

al doilea Congres al 
științei poloneze șl al 
primei Conferințe Na
ționale a P.M.U.P. Tot 
anul trecut, numărul 
patentelor realizate in 
diferite domenii a spo
rit la 5 340 (față do 
4 930 In 1972).

Dinamizarea activi
tății de cercetare șl 
întărirea legăturilor 
științei cu producția 
au creat premise rea
lizării In bune condi
ții a sarcinilor econo
mice sporite ale anului 
1974.

în prezent, Acade
mia polonez.ă de știin
țe definitivează pro
gramul de perspectivă 
(pentru următorii 10— 
15 ani) al dezvoltării 
științei atit in sfera 
diferitelor discipline, 
cit și in ce privește 
problemele complexe 
de cercetare ridicate 
de modernizarea in
dustriei și tehnicii, 
dezvoltarea agricultu
rii șl silviculturii etc. 

întregul complex de 
măsuri adoptat pentru 
1974, cit și In perspec
tivă, are drept țel spo
rirea rolului științei 
ca factor de importan
ță esențială în dezvol
tarea 6ocial-economică 
a Poloniei socialiste.

Gh. CIOBANU

ȘI... TEXTILELE
aerului, pentru ce nu 
s-ar putea și țese tot 
cu ajutorul lui ? La 
Usti Nad Orlici, minți 
iscoditoare au dat so
luția și au realizat și 
această performanță. 
De pe bobinele situa
te intr-o parte și in 
cealaltă a războiului de 
țesut, firul, udat la ca
pătul de inaintare cu 
un amestec special, 
este „aspirat” spre ca
pătul opus al pinzâi. 
Dar numai atit cit mă
soară lățimea ei. Cind 
a ajuns la destinație, 
in partea din 'care a 
pornit, firul e tăiat. Din 
partea opusă „zboară” 
alt fir care se supune 
aceleiași operații. Și 
astfel, lucrurile se re
petă de zeci de mii de 
ori pe zi. Purtat de 
„vint” * firul se lasă 
strins în urzeala țesă
turii. Intr-o hală unde 
sint instalate mașinile 
„H-225“ — respectiv 
războaiele de țesut hi
draulic — auzi cum, in 
jurul tău, se închid și 
se deschid mii de ori- 
ficii care absorb aerul 
într-o „respirație" sa
cadată.

La uzinele din Usti 
Nad Orlici și din Brno 
sint in curs de reali
zare importante lu
crări de investiții ca
re vor permite spori
rea producției de ma
șini de filat și țesut 
fără suveică, mașini 
care constituie rodul 
îmbinării strinseagin- 
dirii științifice și teh
nice cu necesitățile 
cele mai stringente ale 
producției materiale.

C. PRISACARU

ele ar putea fi accelerarea glacia- 
țiunii in emisfera nordică, deoarece 
creșterea umidității atmosferice ar 
risca să ducă la o intensificare a 
ninsorilor.

Așadar, deocamdată putem doar 
discuta mai departe despre vreme, 
fără insă a putea face mare lucru 
pentru a o schimba. Ceea ce trebuie 
făcut este, mai curind, încercarea 
de a pregăti agricultura pentru noile 
condiții climatice. S-ar putea avea 
in vedere o creștere a producției 
agricole in regiunile tropicale ; dar 
„centura griului" nu are multe șan
se să fie mutată spre sud, deoarece 
tot ce era solubil in solul tropical 
a fost spălat de ploi și ape, iar ma
joritatea substanțelor nutritive .se 
află in_ vegetația naturală. Or. a- 
tunci cind este suprimată vegetația 
naturală pentru a planta altceva 
sint Înlăturate concomitent și rezer
vele de elemente nutritive.

Agricultura modernă și folosirea 
îngrășămintelor chimice par singu
rele mijloace care ar permite de
pășirea acestor obstacole. Soluția 
este creșterea științifică a recoltei, 
intrucit, după cum afirma dr. 
J. George Hairar. președinte onori
fic al Fundației Rockefeller, „nu ne 
mai putem permite astăzi ca o țară 
să producă 5 pină la 10 banițe de 
griu la un acru, iar alta 40 pină 
la 50".

Față de situația existentă cu 23 
de ani in urmă, necesitățile au cres
cut mult. Producția alimentară tre
buie să crească anual cu cel puțin 
4 la sută pentru a hrăni, populația 
actuală, inclusiv cele 75 milioane de 
oameni care se adaugă in fiecare an 
(adică 200 000 pe zi) și pentru a pu
tea asigura rezerve. Pe plan mon
dial, nu s-a atins incă această ci
fră de 4 La sută și, in consecință, 
națiunile sărace au devenit și mai 
dependente, din acest punct de ve
dere. de marii producători de ce
reale. (Trei țări exportă anual circa 
90 milioane tone de cereale : S.U.A. 
— circa 65 milioane. Canada — 17
milioane și Australia — 8 milioane). 
O veritabilă „revoluțțe verde" la 
scară mondială pare să fie unica so
luție.
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ORIENTUL APROPIAT LA 13 IUNIE, LA ALGER Intilnire a delegației M.A.N. la Moscova
Pe înălțimile Golan conllnuâ acțiunile de dezangajare

DAMASC 10 (Agerpres) — Pe 
înălțimile Golan, procesul de dezan- 
caiare continuă normal țâră a se fl 
Înregistrat oină In prezent Inciden
te. a declarat Rudolf Sfajduhar. 
purtătorul dc cuvint al Națiunilor 
Unite — relatează acenția MEN. 
Prima fază a procesului de dozan- 
gAiare — a precizat el — se va în
cheia la 14 iunie, urmind ca la 

iunie sepfirarca trupelor celor 
două părți aft fie definitiv terminată. 
Purtătorul de cuvint al O.N.U. a de
clarat. pe de altă parte, că repre- 

lenl fi israelieni mențin

CUVil

re

un contact permanent prin Interme- 
unui reprezentant al O.N.U. In 

aplicării prevederilor acor- 
separare a forțelor.

Purtătorul de cuvint a declarat 
totodată. că generalul Ensio Slilas- 
vun. reprezentantul secretarului ge
neral al O.N.U. în Orientul Apro
piat. va face, incepind de la 11 iu
nie. o vizită la Damasc, unde, la fol 
ca la Tel Avlv, va examina cu ofi
cialitățile siriene progresul separării 
forțelor siriene și israeliene po înăl
țimile Golan conform acordului d© 
dezangajare.

Un Interviu al șefului statului sirian

NEW YORK 10 (Agerpres). — Tn- 
tr-un interviu acordat in exclusivi
tate rețelei americane do televiziu
ne ABC. șeful statului sirian. Hafez 
Al Assad, apreciază că acordul de 
dezangajare a forțelor militare si
riene și israeliene se înscrie ca un 
prim pas important spre retragerea 
totală a Israelului din teritoriile a- 
rabe ocupate si spre recunoașterea 
drepturilor naționale ale palestineni
lor. Viitoarea fază a negocierilor —

a spus Assad — va fi dificilă, dar 
Siria va sprijini eforturile întreprin
se la Conferința de la Geneva pen
tru realizarea păcii, pe baza Rezo
lul ici 3M a Consiliului do Securitate.

Referitor la crearea unui stat pa- 
lestinean oe malul s’ing al Iorda
nului. președintele sirian a declarat 
că această problemă este de com
petenta palestinenilor. Siria urmind 
să sprijine o atare hotărire numai 
dacă ca este luată de poporul pa
les tinean.

Turneul președintelui S.U.A

WASHINGTON. (De la corespon
dentul nostru. C. Alexandroaie). — 
Președintele S.U.A.. R. Nixon, a pă
răsit Ieri Washingtonul, plecind spre 
Orientul Apropiat intr-un turneu de 
o săptămină, in mai multe țări din 
această regiune : F.gipt. Arabia Sau- 
di’ă. Siria. Israel. Iordania.

în această călătorie. R. Nixon, 
primul președinte american care vi
zitează Orientul Apropiat în perioa
da de după al doilea război mon
dial. este însoțit de secretarul de 
stat, H. Kissinger.

în drum spre Cairo, președintele 
S.U.A. va face o escală de o zi in 
Austria, la Salzburg. în aceeași zi, 
secretarul de stat Kissinger va avea 
o întrevedere cu ministrul de externe 
al R.F. Germania, Hans Dietrich 
Genscher, într-o localitate de lingă 
granița austriacă. Cu acest prilej, 
relatează presa americană, va fi a- 
bordată, intre altele, posibilitatea u- 
nor convorbiri la nivel înalt între 
președintele Nixon și șefii unor sta
te vest-europene, cu ocazia escalei 
președintelui S.U.A. in Europa, la

reîntoarcerea sa din Orientul Apro
piat.

Casa Albă a anunțat că vizita 
președintelui este o vizită de lucru, 
in cadrul căreia S.U.A. vor încerca 
să determine continuarea edificării 
unei păci durabile intre Tsrael și 
statele arabe. In acest sens, ziarele 
americane, citind declarații ale unor 
oficialități arabe. subliniază că 
transformarea acordurilor de dezan
gajare militară pe fronturile de la 
Suez și Golan in acorduri de pace 
reclamă „retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in 1967 și 
garantarea drepturilor legitime ale 
ponorului palestinean".

în același timp, oficialități ale Ad
ministrației americane, apreciind 
drept „utilă" misiunea diplomatică 
a președintelui Statelor Unite in 
Orientul Apropiat, consideră că adu
cerea la același numitor a pozițiilor 
Israelului și statelor arabe față de 
participarea delegației palestinene 
la tratativele de pace de la Geneva 
figurează ca. un punct prioritar 
agenda convorbirilor președintelui 
șefii celor cinci state.

pe 
cu

Servan-Schreiber — demis din funcția de ministru al reformelor
PARIS 10 (Corespondență de la 

P. Diaconescu). — Luni dimineața 
s-au întrunit, pentru prima oară, in 
ședință extraordinară, membrii nou
lui guvern francez — miniștri și se
cretari de stat Consiliul de Miniștri 
? aprobat intre altele, un proiect de 
lege care acordă tineretului dreptul 
la vot de la virsta de 18 ani. în 
cursul ședinței, ministrul apărării a 
prezentat o comunicare asupra apro
piatelor experiențe nucleare din Pa
cific.

Luind cuvintul în fața Consiliului 
de Miniștri, președintele republicii. 
Valery Giscard d'Estaing, a anunțat 
decizia sa de a anula — din motive 
de economie — una din exploziile 
prevăzute in cadrul acestor expe
riențe.

La propunerea primului ministru 
francez, președintele Republicii. Va
lery Giscard d'Estaing. a hotărit 
destituirea lui Jean-Jacques Servan- 
Schreiber. ministrul reformelor in 
cabinetul format la 28 mai.

A fost dat publicității un comu
nicat prezidențial in care se preci
zează că Servan-Schreiber a fost de
mis din funcție ca urmare a adop
tării unei poziții „în contradicție cu 
principiul fundamental al solidarită
ții ministeriale". Agenția France 
Presse relevă că Schreiber a ținut 
duminică dimineața o conferință de 
presă, pronunțindu-se împotriva re
luării experiențelor nucleare fran
ceze.

A doua rundă de negocieri
între Portugalia si P.A.I.G.C

•
, MOGADISCIO 10 (Agerpres). — 

Victor Saude Marin, comisar de stat 
pentru afacerile externe și vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
guvernului din Guineea-Bissau, a In
format, la 0 iunie. Consiliul Ministe
rial al Organizației Unității Africa-

ne că negocierii© cu guvernul por
tughez vor fi reluate, la 13 iunie, la 
Alger.

După cum se știe, prima rundă a 
negocierilor dintre cele două părți 
a avut loc la Londra.

MOGADISCIO

Lucrările Consiliului
MOGADISCIO 10 (Agerpres), — 

Consiliul ministerial al Organizației 
Unității Africane, reunit In capitala 
Somaliei, a continuat, luni, dezba
terile. Participanții au examinat 
două rapoarte ale Comitetului eli
berării al O.U.A. cuprinzind reco
mandări In vederea consolidării u- 
nitătii țărilor africane in lupta pen
tru cucerirea deplinei independente 
politice și economice a continentu
lui. In cadrul Comisiei politice au 
fost examinate, de asemenea, docu
mentele privind situația din Rhode
sia și Republica Sud-Africană, su-

ministerial al 0. U. A
blinilndu-se necesitatea sporirii aju
torului O.U.A. pentru mișcările de 
eliberare națională in lupta împo
triva regimurilor rasiste și discrimi
nării rasiale și a respectării stricte a 
embargoului instituit împotriva re
gimurilor de la Salisbury si Preto
ria. Totodată, Comisia politică a a- 
dootat propunerea delegației egip
tene să se acționeze pentru exclu
derea reprezentanților guvernului de 
la Pretoria de la activitatea tuturor 
organismelor internaționale și ale 
organismelor specializate ale O.N.U.

Alegerile din Saxonia Inferioară

Coaliția P. S. D. - P. L, D. își menține
pozițiile în parlamentul local

Duminică, 9 iunie, landul Saxonia 
Inferioară (Niedersachsen) din Repu
blica Federală Germania a fost scena 
unei dure confruntări electorale, o 
expresie a importanței deosebite a- 
cordate acestor alegeri fiind insăsi 
participarea la campania electorală 
atit a președinților partidelor de gu- 
vernâmint social-democrat și liber- 
democrat, cit și a președintelui Uniu
nii Crcștin-Democrate, principalul 
partid de opoziție.

Rezultatele parțiale date publicită
ții luni dimineața arată că P.S.D. și 
P.L.D., luate împreună, ca partide 
politice care se pronunță pentru con
tinuarea orientărilor de pină acum in 
problemele interne și externe, se 

bucură de încrederea populației, exis- 
tind toate șansele să constituie vii
torul guvern de land, chiar dacă for
țele conservatoare (partidul creștin- 
democrat) au ciștigat în unele locuri 
unele poziții. In mod semnificativ, în 
marele orașe Hannovra, Wilhelm
shaven. Emden și altele. P.S.D. a reu
șit să-și mențină majoritatea abso
lută (peste 50 la sută din voturi), iar 
împreună cu P.L.D. dispun de o ma
joritate confortabilă in consiliile oră
șenești respective.

Luind cuvintul la televiziune, pre
ședintele P.S.D., Willy Brandt, a a- 
preciat că aceste rezultate arată că 
s-a produs o cotitură care a oprit 
tendința de regres a voturilor acor
date P.S.D., incepind cu alegerile din 
Hamburg din primăvara Iui 1974. 
Totodată, el a apreciat ca pozitiv 
faptul că P.L.D. — care la ultimele 
alegeri de land nu întrunise numă
rul de voturi necesar, a reintrat in 
parlamentul landului.

Rezultatele provizorii apar cu atit 
mai favorabile P.S.D.—P.L.D., cu cit 
in ajunul scrutinului, presa conserva
toare. anticioind o posibilă victorie a 
U.C.D., vorbea chiar de perspectiva

unor noi alegeri parlamentare la ni
vel federal. Dat fiind decesul, intr-un 
accident de circulație, al candidatu
lui U.C.D. din circumscripția Nort
heim, rezultatul alegerilor definitive 
nu vor fi cunoscute pină la 23 iunie, 
cind, conform procedurii electorale 
prevăzute de lege, vor avea loc ale
geri și în această circumscripție — 
care in mod tradițional este orientată 
spre social-democrați.

Bonn
N. S. STĂNESCU

r

MOSCOVA 10 (Agerpres). — în 
drum spre țară, după vizita oficială 
făcută In Japonia, delegația Marii 
Adunări Națlonalo a Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Miron Constantincscu. pre
ședintele M.A.N., s-a Intilnlt la

„Popoarele lumii iși pun 
mari speranțe în conferința 

general - europeană"
— DECLARA SAVANTUL 
BRITANIC ERIC HENRY 

BURHOP
LONDRA 10 (Agerpres). — înche

ierea In cel mai scurt timp a celei 
de-a doua faze a Conferinței pen
tru securitate șl cooperare in Europa 
ar exercita o influență pozitivă asu
pra destinderii internaționale — a 
declarat, in cadrul unui interviu, sa
vantul britanic Eric Henry Burhop, 
președintele Federației Mondiale a 
Oamenilor de Știință. „Popoarele 
lumii iși pun mari speranțe în con
ferința general-europeanâ. Din a- 
ceastă cauză, apare intru totul nor
mal ca, ținind scama de Importanța 
problemelor examinate la conferință 
și de marca însemnătate a docu
mentelor ce vor fl elaborate, aces
tea să fie semnate la cel mai inalt 
nivel" — a spus savantul britanic.

Reuniunea ministerială
a C.E.E.

ADOPTAREA UNUI PROIECT 
PRIVIND EXTINDEREA 

COOPERĂRII CU ȚĂRILE 
ARABE

BONN 10 (Agerpres). — Reuniți 
luni la Bonn, miniștrii afacerilor ex
terne din țările Pieței comune au 
aprobat un proiect de propuneri în 
direcția extinderii cooperării pe di
verse planuri cu țările arabe. Potrivit 
unui purtător de cuvint oficial, pre
ședintele in exercițiu al consiliului, 
ministrul de externe vest-german 
Hans-Dietrich Genscher, a fost auto
rizat să informeze guvernele statelor 
arabe asupra inițiativei C.E.E. Pur
tătorul de cuvint a precizat că pro
punerile țărilor C.E.E. vizează in 
special domeniile comercial, indus
trial și tehnologic.

Kremlin cu A. P. Sitlkov, președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. Cu acest prilej 
a-a evidențiat dorința comună de a 
dezvolta in continuare relațiile 
colaborare dintre Marca 
Națională a 
România și 
U.R.S.S.

Republicii 
Sovietul

de
Adunare 

Socialiste 
Suprem al

★
Luni seara, delegația s-a Înapoiat 

în Capitală. Pc aeroportul Otopeni 
erau prezenți Iile Murgulescu, vice
președinte al M.A.N., Aurel Vljoli, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relații de prietenie Intre 
România și Japonia, dc alte persoane 
oficiale.

Au fost de față Masao Kanazawa, 
ambasadorul Japoniei la București, 
fi membri ai ambasadei.

A încetat din viața 
Miguel Angel Asturias

Cunoscutul romancier, poet, 
ziarist și om politic guate
malez, a cărui operă a fost 
încununată cu premiul Nobel 
1967 pentru literatură — a în
cetat din viață intr-o clinică din 
Madrid, la virsta do 75 de ani. 
Pasionat purtător de cuvinf al 
năzuințelor Americii Latine 
spre pace și progres social, 
Asturias este autorul unei o- 
pere de un realism viguros, im
pregnat de neasemuita bogăție 
a folclorului Guatemalqi natale. 
Protestul vehement împotriva 
condițiilor de viață a băștina
șilor asupriți, constantă a operei 
sale, este însoțit de nestrămu
tata credință in om, în puterea 
sa de a deveni stăpin pe pro
priul destin. în epica de amplă 
rezonanță socială a lui Astu
rias, un loc de frunte 11 ocupă 
„trilogia bananieră" — vastă 
frescă a istoriei Guatemalei din 
ultimii 70 de ani, marcată de 
penetrația monopolurilor, rezis
tenta populației, zorii noii vieți.

Vechi prieten al României, 
traducător a două antologii de 
proză românească. Asturias, 
care ne-a vizitat în repetate 
rinduri țara, și-a așternut im
presiile puternice asupra reali
tăților noi ale României socia
liste in volumul „Rumania y 
su nueva imagen" — „Noul 
chip al României".

I. B.

agențiile de presă transmit
In comunicatul comun 

dat publicității la încheierea vizi
tei in Polonia a delegației de partid 
și guvernamentale a R.D.G., condusă 
de Erich Honecker, prlm-6ecretar al 
C.C. al P.S.U.G., se arată că, în 
timpul convorbirilor cu delegația po
loneză, condusă de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a 
fost efectuat un tur de orizont pri
vind probleme ale dezvoltării cola
borării bilaterale și ale situației in
ternaționale. Părțile salută cu sa
tisfacție rezultatele obținute pe calea 
destinderii internaționale pină in 
prezent și se pronunță pentru con
vocarea cit mai repede a Conferin
ței europene pentru securitate șl 
cooperare la nivel înalt, confirmind 
în context dorința lor de a acționa 
in continuare in această direcție.

Delegația de activiști ai 
P»CoR.r condusă de Ilie Morodan, 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a întreprins 
o vizită in schimb de experiență în 
această țară, a fost primită la C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia de V. Be
zel, șeful secției industrie, transpor
turi, construcții și servicii publice a 
C.C. al P.C.C.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI ÎN ȚĂRILE ARABE

Canalul Gongoli - 
prin colaborarea 

egipteana sudaneză
Nilul, care in lungul său drum 

spre Mediterana (aproape 6 700 km) 
străbate păminturile a nouă țări 
africane, formează de mai mulți 
ani obiectul unor cercetări intense 
pe plan continental avind ca scop 
sporirea debitului apelor sale și, 
odată cu aceasta, a aportului la 
dezvoltarea economică a statelor 
riverane. Studiile respective, des
fășurate cu sprijinul O.N.U., au 
dat naștere unui vast proiect de 
inmagazinare a apelor marilor 
lacuri ecuatoriale ce se pierd inu
til și de sistematizare a cursului 
superior al fluviului, proiect spre 
a cărui realizare se va face in 
curind un prim pas. După cum re
latează presa dîn Cairo și Khar
tum. comitetul mixt sudanezo- 
egiplean, format pentru construirea 
canalului Gongoli în partea meri
dională a Sudanului, și-a Încheiat 
in linii mari activitatea, proiectul 
elaborat de experți fiind prezentat 
guvernelor celor două țări. Ce pre
vede acest proiect ?

Pornind de la faptul că apele 
riurilor Bahr El Jebel și Bahr El 
Zaraf — doi afluenți ai Nilului 
Alb — se irosesc in mlaștini, s-a 
hotărit ca in zona lor să fie con-

struit un canal in lungime de 280 
km, intre localitățile Gongoli și Ma- 
lakal, care să le adune și să le 
îndrepte spre marele fluviu. Noua 
arteră fluvială ar urma să trans
porte 20 milioane metri cubi de 
apă pe zi, in prima fază a proiec
tului, și 43 de milioane în cea de-a 
doua, care vor fi folosiți atit de 
Sudan, cit și de Egipt pentru ex
tinderea suprafețelor irigate șl 
creșterea producției agricole. Cana
lul Gongoli va contribui la culti
varea a 300 000 feddani in fiecare 
din cele două țări. Costul primei 
părți a proiectului sa va ridica la 
40 milioane lire egiptene.

Alături de realizarea in comun a 
canalului Gongoli, cooperarea eco
nomică egipteano-sudaneză inclu
de intre proiectele sale : construi
rea intre ASsuan și Khartum a 
unei căi ferate in lungime de 900 
km și a unei șosele paralele, dez
voltarea producției agricole in Su
dan etc. Multe dintre aceste proiec
te au format obiectul discuțiilor 
intre președinții ’Anwar Sadat și 
Gaafar El Numeiri.

a unor noi terenuri, mai ales aco
lo unde condițiile de irigare per
mit în strînsă coordonare cu ser
viciile hidrologice naționale, la ni
velul fiecărui dairat (zonă admi
nistrativă) au fost Întocmite pro
grame speciale pentru captarea 
unor izvoare de apă. Se forează zi 
si noapte pentru a 6e găsi noi 
„surse de existentă". Se studiază 
si captarea apei din pinzele frea
tice ale solului roșcat, din zonă, 
denumit ..Sahara" care a dat. de 
altfel, si numele acestei regiuni 
geografice. Se scontează că prin 
măsurile întreprinse se vor asigu
ra agriculturii sahariene în actua
lul plan cvadrienal incă circa 
10 000 hectare de terenuri.

Pentru a se mări gradul de umi
ditate din zonă s-a început planta
rea unei mari perdele forestiere ce 
va acoperi în final, de-a latul țării, 
o suprafață de circa trei milioane 
de hectare. Acest „baraj verde" va

servi drept stavilă deșertului pen
tru a nu mai avansa spre nord.

Se fac eforturi și pentru dezvol
tarea unor subramuri ale agricultu
rii sahariene. Sectorul zootehnic, 
reprezentat pină acum numai de 
cămile, capre șl mufloni, este com
pletat treptat cu ovine și bovine ; 
se asigură prin multiple căi spo
rirea producției de furaje ; s-au 
creat citeva mari complexe avicole.

Importante sint Înnoirile prin 
care trece agricultura sahariană din 
Algeria și prin prisma structurilor 
sociale. Mii de felahi și foști no
mazi. care au primit in folosință 
terenuri productive in cadrul revo
luției agrare, s-au unit în coopera
tive agricole de producție și în 
alte forme de întrajutorare. Se în
făptuiește astfel și 
politic — acela de 
populației nomade.

Negocierile consacrate 
lărgirii guvernului belgian 
s-au încheiat la Bruxelles. Au par
ticipat reprezentanți ai guvernului 
minoritar, alcătuit de social-creștini 
si liberali, precum și reprezentanți 
ai Partidului valon al muncitorilor, 
condus de Drof. Franțois Perin. Po
trivit acordului intervenit, cele trei 
partide vor elabora in zilele urmă
toare un program guvernamental co
mun. Noul guvern, a cărui compo
nentă urmează să fie anunțată, este 
majoritar. El deține 115 din cele 212 
mandate ale Camerei Reprezentan
ților.

Consiliul de Securitate■ 
recomandat Adunării Generale să 
procedeze la admiterea Republicii 
Bangladesh in O.N.U.

Cairo

Nicolae N. LUPU

Ofensiva pentru fertilizarea

Saharei
Paralel cu Începerea exploatării 

imenselor bogății naturale de care 
dispune subsolul Saharei algeriene, 
guvernul de la Alger acordă o deo
sebită atenție dezvoltării agricul
turii in această întinsă zonă ce cu
prinde circa 1 300 000 km pătrați, 
adică mai mult de jumătate din 
suprafața tării. Preocupările pen
tru fertilizarea .
scop asigurarea necesarului în ali
mentație pentru cei aproape 600 000 
de locuitori care trăiesc in această 
zonă.

Trei obiective sint urmărite in 
actualul plan cvadrienal de dez
voltare a agriculturii sahariene.

desertului au ca

Este vorba. în primul rlnd. de îm
bunătățirea randamentelor obținu
te de oe terenurile cultivate. Uni
tățile agricole sint dotate în acest 
scop cu utilaje pentru mecanizarea 
lucrărilor in plantații, cu semințe 
si snecii de plante selecționate, cu 
îngrășăminte chimice. Al doilea, 
privește diversificarea producției, 
astfel incit curmalul să nu mai 
dolină „monopolul" culturilor din 
această zonă. De citva timp se ex
tind. cu bune rezultate, cultura to
matelor. a meiului, iar de anul a- 
costa a cantalupului. în sfirsit. se 
urmărește extinderea suprafețelor 
cultivabile. prin punerea in valoare

un deziderat 
stabilizare a

Mircea S.
Alger

IONESCU

In cadrul unei conferințe 
ds presâ care a avut i°c ia Sa** 
gon. adjunctul șefului delegației mi
litare a G.R.P. al Republicii Viet
namului de Sud a declarat că dele
gația G.R.P., consecventă in politica 
sa de îndeplinire a acordurilor de 
la Paris, va lua parte la lucrările 
grupului mixt cvadripartit și ale co
misiei militare mixte bipartite. El a 
subliniat că administrația de la Sai
gon. care escaladează acțiunile mi
litare in Vietnamul de Sud. poartă

Qatarul in „era petrolului"
peninsula 

un pin- 
— ..b _ ___  ___ înfipt in

apele verzui ale golfului, întindere 
de nisip argintiu și roci ruginii, 
străbătută de liniile șerpuite ale 
șoselelor asfaltate care leagă capi
tala de cele citeva localități ampla
sate. de o parte și de alta, de-a 
lungul coastelor. Citeva oaze, cu 
nelipsitele siluete ale curmalilor, 
marchează prezența unor puțuri cu 
ană sălcie. înconjurate cu pilcuri 
de verdeață. Cu decenii in urmă, 
desertul era străbătut doar de tri
burile răzlețe de beduini ce ișî 
minau caprele negre și cămilele de 
la o fintînâ la alta, vinind in drum 
gazele și orix — acest splendid a- 
nimal al deșertului arabic, cu coar
ne lungi și drepte — pentru a-și 
întregi modesta lor hrană de toate 
zilele. Corturilor întinse ici-colo de 
triburile nomade li se adăugau ci
teva așezări pescărești de pe țărm. 

Doha, capitala emiratului, in 
locuiesc majoritatea celor 

130 000 de locuitori ai țării, a ajuns 
in zilele noastre un oraș mo
dern, cu clădiri elegante și 
largi artere asfaltate. Pină nu 
de mult, pe aceste meleaguri nu 
era decit un sat uitat de vreme.

Viața peninsulei ș-a schimbat 
radical odată cu intrarea Qa
tarului in era petrolului. Pri
mul petrolier încărcat cu „aur 
negru" a pornit din Qatar In 1949. 
Producția a sporit treptat, ajun
gînd anul trecut la peste 27 milioa
ne de tone (cu 4 milioane tone în

Privită din avion.
Qatar se înfățișează ca 
ten lung de 160 km,

plus fața de 1972) și marcind, prin 
forarea recentă de noi puțuri, ten
dința de a crește din nou substan
țial in cursul acestui an. Autorită
țile din Qatar au început recent 
discuții cu societățile „Shell" și 
„I.P.C.", care exploatează conce
siunile obținute in timpul domina
ției străine, ajungînd la un acord 
cu acestea pentru creșterea partici
pării naționale la 60 la sută, astfel 
ca venitul emiratului de pe urma 
petrolului să ajungă in 1974 la 
1 391 milioane de dolari. Un plan 
decenal de dezvoltare urmărește 
in principal crearea bazelor pen
tru industrializarea Qatarului. Se 
prevede construirea unui com
plex siderurgic cu o producție 
anuală intre 150 000—300 000 tone 
de oțel, a unei uzine de alumi
niu, unei rafinării petroliere, dez
voltarea industriei tradiționale de 
pește și construirea a diverse în
treprinderi pentru producția bunu
rilor de larg consum.

Qatarul iși dezvoltă relațiile 
cu tot mai multe țări ale lumii. 
Anul acesta, o delegație economică 
română a vizitat emiratul, fiind 
călduros primită de autoritățile lo
cale. Cu această ocazie s-au subli
niat posibilitățile largi de coopera
re economică Intre cele două țări, 
dezvoltarea acestor relații servind 
intereselor ambelor state și po
poare. cauzei înțelegerii și colaboră
rii internaționale.

Beirut
Crăciun IONESCU

J

întreaga răspundere pentru eșecul 
înregistrat pină in prezent de comi
sia militară bipartită.

Cel de-al treilea coloc
viu de studii româno-ita^ 
1ÎGÎ1 3 avut loc la Padova din 
inițiativa Seminarului de limbă și 
literatură română al Universității 
din localitate și a Cercului filolo- 
gico-lingvistic, cu participarea unul 
grup de profesori români și italieni. 
Colocviul a contribuit la mai buna 
cunoaștere a literaturii române in 
Italia, la continua apropiere dintre 
oamenii de cultură din cele două țări.

La Moscova au incePul ,u- 
crările Conferinței internaționale 
pentru problemele viitorului, ce se 
desfășoară sub egida Institutului 
O.N.U. pentru problemele tehnolo
giei și resurselor (UNITAR). Din 
România participă Mircea Malița, 
ministru secretar de stat la Consiliul 
de Stat, profesor la Universitatea 
din București.

Președintele R.P.D. Co- 
rCCIlCf Kim Ir Sen, împreună cu 
soția, a primit pe medicul Cornelia 
Păunescu și pe soțul acesteia, aflați 
ca oaspeți in R.P.D. Coreeană. Au 
fost prezenți Pak Myeung Bin, mi
nistrul sănătății publice, și Dumitru 
Popa, ambasadorul României in 
R.P.D. Coreeană Președintele Kim 
Ir Sen, impreună cu soția, i-a reți
nut pe oaspeți la dejun.

Gough Whitlam a fost 
ales lider a^ Parcului Laburist 
Australian, de guvernămînt, în ca
drul primei reuniuni a partidului, 
organizată duoă alegerile din 
mai, rămînînd, în consecință, șef 
guvernului.

18 
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Demisia guvernului italian
caROMA 10 (Agerpres). — Guvernul italian a demisionat, luni seara,_

urmare a divergențelor survenite în sinul coaliției — formată din partidele 
Creștin Democrat, Socialist și Socialist Democratic — în problema măsurilor 
necesare pentru ameliorarea situației economice. Potrivit observatorilor po
litici din Roma, primul ministru Mariano Rumor a luat această hotărire după 
refuzul miniștrilor socialiști, sprijiniți de federația celor trei mari centrale 
sindicale, de a aproba o serie de inițiative guvernamentale calificate ca fiind 
de natură să lovească in interesele oamenilor muncii. Premierul urmează să 
prezinte oficial președintelui Giovanni Leone demisia cabinetului in cursul 
zilei de marți.

• Primul simpozion Internațional 
consacrat energiei și materiilor pri-

• Cu prilejul deschiderii Tirgu- 
lul international tehnic de la Poz
nan, pavilionul României a fost vi
zitat de tovarășii Edward Gierek 
și Piotr Jaroszewicz.

• Relații diplomatice cu Portu
galia — la nivel de ambasadă — 
au fost stabilite de Upiunea Sovie
tică și Iugoslavia.

Din știrile de duminică

• Consiliul Național Palestlnean, 
întrunit in cea de-a 12-a sesiune a 
sa. a adoptat programul politic 
prezentat de Comitetul executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei. Totodată, a fost ales noul 
Comitet Executiv al O.E.P., în 
frunte cu Yasser Arafat.

me. care s-a desfășurat timp de 
trei zile la Paris, a luat sfirșit. 
Dezbaterile au evidențiat necesita
tea unui dialog pe baza egalității 
în drepturi intre țările consuma
toare și cele producătoare.

9 Consiliul ministerial al Orga
nizației Unității Africane a acor
dat Republicii Guineea-Bissau un 
ajutor financiar în valoare de 
1 000 000 de lire sterline. pentru 
consolidarea independentei tării.
• Colocviul internațional avînd 

ca temă aspecte ale legăturilor de 
alianță dintre țările socialiste și 
mișcările de eliberare națională, 
care a avut loc la Bagdad și la care 
a fost reprezentat și P.C.R.. și-a în
cheiat lucrările.
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DE PRETUTINDENI
• SUPRACONSUMUL 

DE TRANCHILIZANTE. 
Sint pe cale tranchilizantele să 
cucerească in Occident „statu
tul" mitic deținut do aspirină ? 
— se intreabă revista franceză 
„L’Express". Tn orice caz. ele 
par să fl devenit produsul far
maceutic cel mat prescris In 
Occident, deși se vlnd numai pe 
bază de rețetă. Anul trecut. 57 
milioane de rețete de diazepan, 
tranchilizantul cel mai cunoscut 
In S.U.A., au fost prezentate la 
farmacii de către „bolnavi" a- 
cuzind tulburările cele mai di
verse — insomnie. dureri de 
cap. agitație, alcoolism. în 
Franța, la fiecare o sută de lo
cuitori 27 au recurs anul trecut 
cel puțin o dată la tranchilizan
te. proporție înregistrată și în 
Belgia, ceea ce situează aceste 
două țări In fruntea palmare
sului european in materie. Abu
zul de psihotrope (medicamen
te ce acționează asupra creie
rului) constituie, potrivit Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
cel mal grav dintre fenomenele 
de supraconsum medical.

• TRANSFUZIA ERA 
DE VINĂ ? Șoferul Giuseppe 
Bugarelli din Roma a fost dat 
In judecată pentru încălcarea 
gravă a normelor de circulație. 
La proces. Bugarelli a încercat 
să se disculpe : ..Timp de 30 de 
ani am fost un exemplu de co
rectitudine printre șoferi, dar 
recent mi s-a făcut o transfu
zie de singe de la un donator 
care, din nefericire, suferea de... 
beția vitezei"...

Pronunțind sentința, judecă
torul a ținut să-l sfătuiască pe 
Inculoat : fă-ți incă o transfuzie 
de singe, dar de data aceasta 
de la un donator... agent de cir
culație.

• MASELE PLASTICE 
Șl SPORIREA RECOL
TELOR. Din resturi de mase 
plastice se pot obține, in 
urma unui anumit proces de 
prelucrare descoperit în S.U.A., 
substanțe prețioase pentru ame
liorarea solului. De pildă, fo
liile din polietilenă, transfor
mate in granule 'și introduse 
intr-un sol compact. 11 afinea
ză. preintimpină eroziunea și 
formarea crustelor, stimulează 
încolțirea mâi rapidă a semin
țelor. Pe terenurile experimen
tale din Wisconsin și Carolina 
de Nord, o primă tratare a so
lului cu asemenea granule, de
numite „pelitrol", a asigurat a- 
meliorarea, pe o durată de mai 
multi ani, a structurii solului și 
a contribuit totodată la crește
rea cu pină la 60 la sută a re
coltelor.

• AUTOMOBIL CU A- 
CUMULATOR HIDRAU
LIC. Un colectiv de cercetă
tori britanici de la Universita
tea din Glasgow a construit un 
vehicul capabil să înmagazineze 
energia care se pierde de obicei 
în momentul frinării. El este 
dotat cu un acumulator hidrau
lic, care asigură ..regenerarea" 
energiei, permițind o importantă 
economisire de combustibil, mai 
ales în timpul deplasărilor prin 
orașe, unde sint necesare nu
meroase opriri. în plus, noul tip 
de automobil nu mai degajă 
gaze poluante.

• ASA SE DISTRA 
LUMEÂ... este subiectul fil- 
mului-antologie realizat de cu
noscuta casă Metro-Goldwyn- 
Mayer pentru a marca împli
nirea unei jumătăți de secol de 
existentă. Antologia cuprinde 
secvențe din nu mai puțin o sută 
de pelicule muzicale turnate 
de-a lungul anilor, inceoind cu 
„Broadway Melody" (1929) și 
terminînd cu „Un american la 
Paris" (1951) — cunoscute și 
publicului din țara noastră — 
comentariile fiind asigurate de 
vedete lansate de M.G.M.. prin
tre care Fred Astaire, Elisabeth 
Taylor, Gene Kelly. Frank Si
natra. Paradoxal este faptul că 
prezentarea acestui film, care 
evocă, cu nostalgie, eooca de 
glorie a Hollywood-ului. co
incide, practic, cu sistarea acti
vității studiourilor M.G.M.. su
focate de concurența televiziu
nii. Sic transit...

• UNDE DUCE RU
PEREA ECHILIBRULUI E- 
COLOGIC. Pentru galli-

• nazo, uriașul vultur „mătură
tor" al Americii de Sud (dis
tanta dintre aripi'1.80 m) se 
pare că a sunat ceasul din ur
mă. Din cauza hranei lui ..ne
igienice" (resturi menajere, 
hoituri, gunoaie) și a locurilor 
unde trăiește (abatoare, crema
torii, maidane de la periferia 
orașelor), i s-a răspindit faima 
de purtător și transmițător de 
boii. Acest lucru nu este deloc 
adevărat, ba din contră, el apă
ră populația de epidemii, „cu- 
rățind" locurile infestate. To
tuși, această reputație i-a adus, 
pielrea, populația incepind o 
acțiune sistematică de stirpire 
a lut. Rezultatul ? într-unul din 
cartierele Bogotei. capitala Co
lumbiei. unde gaUinazo nu-și 
mai face „rondul". au apărut 
și s-au răspindit o serie de boli 
infecțioase, inexistente înainte.

• VESTIGII ALE CIVI
LIZAȚIEI MAYA. Guale- 
mala, o expediție speologică a 
descoperit una dintre cele mai 
importante rețele de galerii 
subterane din lume. in care 
subzistă vestigii ale civilizației 
precolumbiene Mava. Galeriile, 
aflate intre localitățile Chisec șl 
Rasruja, se întind pe distante 
de zeci de kilometri, fiind, in 
unele locuri. înalte de peste 60 
de metri și largi de aproape 50 
metri. Membrii expediției au 
găsit aici construcții de piatră 
șlefuită, ziduri de apărare, o- 
biecte din ceramică policromă, 
sculpturi și alte urme arheolo
gice.
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