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Industria socialistă

un vast angrenaj de unități

MECANISMULUI PRODUCTIV
SE NUMEȘTE COUPERARE

de la Mogadiscio, cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări
Cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a Organizației 

Unltfttii Africane 81 a Zilei Eliberării Africii lml csta 
deosebit de plăcut să adresez dumneavoastră, repre
zentanți ai statelor șl popoarelor Africii, reuniți in se
siune solemnă la Mogadiscio, un călduros salut și cele 
mai cordiale felicitări, in numele Consiliului de Stat ■ - - ....

Tn repetate rînduri, conducerea 
partidului. tovarășul N icolae 
'Ceaușescu au subliniat rolul deo
sebit de important pe care coope
rarea interuzinală îl are In meca
nismul productiv al fiecărei între
prinderi. al fiecărei centrale in
dustriale. Se știe, activitatea aces
tora nu se desfășoară intr-un cerc 
Închis, ca un scop in sine, ci are 
numeroase puncte de întrepătrun
dere. asemănindu-se cu functiona
rea unui ansamblu de roți dințate 
in care unele determină mișcarea 
celorlalte. Tractoarele românești se 
fabrică la Brașov, dar la fabrica
rea lor colaborează 56 de unități. 
Și acesta nu este decit un singur 
exemplu. Zeci de fire leagă, intre 
ele. producția întreprinderilor 
noastre și. de aceea, prin planurile 
de producție trebuie stabilite clar 
obligațiile - -...........................
inclusiv cele de 
rîndu-se la 
varâșul 
linia la ___ ___ ___
de partid si de stat din ministere 
Bi instituții centrale : ..Trebuie să 
se acorde mai mare atenție coope
rării in producție intre întreprin
deri. centrale și ministere. în fond, 
planul nu trebuie luat in considera
ție dacă nu asigură o bună coope
rare. dacă nu este pus de acord Intre 
întreprinderi, intre centrale, intre 
ministere**.

Tocmai printr-o mai bună corela
re a planurilor de cooperare intre 
unităti. in vederea realizării la timp 
a produsului finit, se explică, in ul
timă instanță. îndeplinirea si depă
șirea sarcinilor in cinci luni din 
acest an 13 o serie de mașini agri
cole. anumite tipuri de motoare e- 
lectrice. aparaiaj de măsură și con
trol instalații de ridicat ș.a.

De altfel, o analiză atentă arată 
că. din cele 145 poziții principale 
din planul de cooperare, urmărite 
la nivelul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele, de 
pildă. in perioada ce a trecut din 
acest an. la 111 poziții, prevederile 
s-au realizat integral. Pe această 
bază s-au obtinut cantitățile supli
mentare de produse mai sus amin
tite. precum si altele. Dar neinde- 
nlinirea planului la 34 de poziții, 
printre care arcurile și cutiile de 
ungere 
de la 
excavatoarelor.

fiecărei Întreprinderi, 
cooperare. Refe- 

acest imperativ, to- 
Nicolae Ceaușescu sub- 

Consfătuirea activului

pentru vagoane, carcasele 
cutiile de viteză ale 

unele repere pen-

tru osii a dus. în ultimă instan
ță. la perturbarea ritmicită
ții producției si înregistrarea de 
restante in anumite întreprinderi 
beneficiare. Procesul cooperării in- 
teruzinale este un mecanism com
plex, buna funcționare a relațiilor 
dintre unitâti fiind determinată dc 
contribuita fiecărui participant, de 
modul concret in care se respectă 
disciplina contractuală — benefi
ciarul unic fiind, in ultimă instan
ța. intreaga societate.

Desigur, sint multiple căile de 
Îmbunătățire a cooperării interuzi- 
nale. Intre acestea, o principală 
condiție a promovării unor relații 
dc cooperare optimă constă in si
tuarea la același nivel superior a 
tuturor capacităților de producție 
cuprinse pe „firul" tehnologic al 
realizării produsului finit. Aceasta 
este o cerință elementară, care nu 
poate fi neglijată, fără a se aduce 
daune cooperării interuzinale. Or. in 
practică, cum se mai procedează ? 
Unele întreprinderi și centrale in
dustriale si-au îndreptat atenția 
doar spre dezvoltarea unităților și 
a secțiilor de montai, in care se 
finalizează un produs. Așa s-a a- 
juns la situația 
acestui an. cind ____ ____
din Brașov — unitate a cărei ca
pacitate nu a crescut corespunză
tor cu aceea a secțiilor de mon
tai de la i.23 August" din Capitală 
— nu a mal putut să facă față 
necesarului de seturi de echipa
ment hidraulic pentru locomotivele 
fabricate aici. Ca atare, a fost pe
riclitată realizarea planului pe pri
mul trimestru in marea întreprin
dere bucuresteană. Cum s-a acțio
na* in acest caz ? Conducerea cen
tralei din care fac parte cele două 
unităti a hotărit. operativ, instala
rea unor agregate de mare randa
ment la „Hidromecanica", menite 
să ridice nivelul producției. Este 
un exemplu de soluționare poziti
vă. dar trebuie arătat că uzinele 
..23 August" colaborează in pro
ducție cu aproape 200 de între
prinderi din tară, și nu întotdeau
na înlăturarea neajunsurilor este 
atit de simplă. Este un caz. deloc 
particular, ce ilustrează o cerință 
de ansamblu : dimensionarea opti
mă a colaborărilor și a capacități
lor de producție aferente — sar
cină ce revine compartimentelor

de la începutul 
..Hidromecanica'*

(Continuare in pag. a IlI-a)

IEȘIRE DIN i 

! ANONIMAT
S-a scris, uneori, despre un așa-zis anonimat 

al arhitecților, socotindu-se nefiresc faptul că, 
dintre toate creațiile artistice, operele de arhi
tectură sint singurele care nu poartă semnătura . 

I autorilor. Se sublinia mai ales aspectul de preș- | 
tigva — de breaslă ți individual. Se amintea — I 
in treacăt, e drept — fi răspunderea pe care o ’ 
implica afișarea semnăturii in forul cetății. Și I 
abia cu aceasta se făcea primul pas spre un | 
miez nu tocmai dulce : rebutul muzical, cel | 
literar, cel plastic, irositoare de valori, trimit . 

Ide îndată, prin semnătură, la autor. De ce I 
atunci creatorul unul obiect arhitectural — I 
care angajează fonduri importante — să se facă

PICĂTURA DE CERNEALĂ

I nevăzut sub tichia anonimatului ? De ce să se I 
sustragă criticii publice ? De ce să fie trecute 1 
aceste daune in contul intregii bresle ? ■

Adevărul este că, de vreme ce unele produse i 
se asemănau, uneori pină la ștergerea oricăror I 
semne de identificare, ar fi fost in van să se | 

caute autori, pentru simplul motiv că noțiunea . 
I de creație însăți răminea fără acoperire. Minut- I 
I rea șablonului este, cum se știe, o operație de | 
| rutină pnn excelență. Arhitecții puteau dobin-

di nume, nu atit semnindu-și opera, cit prin I 
ieșirea arhitecturii din anonimat. |

La toate acestea m-am gindit, mai zilele tre- I 
eute, la Bistrița, in fața unei plăci de marmură 
prinsă pe fațada noului hotel ..Coroana de aur* 
și purtind următoarea inscripție : „Arhitecți — 
Alifanti M.f Panaitescu A. — executant T.C. Cluj 

I— șantierul 3 Dej — șef lot Sigartău B.“ Ase
menea inscripții ar putea fi săpate și pe alte 
fațade. La teatrele din Tg. Mureș ți Craiova, la 

I sediile politico-administrative din Baia Mare și
Botoșani, la casele de cultură din Suceava yt 
Buzău și încă la multe altele. Cum. de altfel, 

I intr-o scrisoare primită ieri la redacție, dr. arh.
Mihai Enescu, de la Institutul de proiectări I 
„Carpați" din București, releva, pe bună drep- I 
tafe, că arhitecții, „îndeplinind sarcini de mare I 
răspundere. creează o vie și reprezentativă ■ 
oglindă a locului și epocii pe care o trăim". In- I 
tr-adevăr, prin operele lor, arhitecții ies din | 
anonimat.

Gheorghe SASARMAN |

I_________________________________________ I

în sala tablourilor de comandâ la termocentrala Rogojelu
Foto : S. Cristian

r
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gi al Guvernului Republicii Socialiste România, 
poporului român și al meu personal.

Cea de-a Xl-a aniversaro a creării Organizației U- 
nității Africane are loc In condițiile cind in viața in- 
tcrnațloifală se afirmă tot mai puternic voința popoa
relor de a realiza șl consolida un climat de destin
dere, colaborare șl securitate, de a stinge focarele 
de tensiune și război, de a asigura soluționarea in in
teresul tuturor națiunilor a problemelor politice con
temporane prin participarea, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor lumii. Consider că astăzi, mai mult 
ca oricind, sc impune cu putere necesitatea Intensifi
cării și unirii eforturilor forțelor democratice, pro
gresiste și antiimperialiste pentru promovarea noilor 
principii unanim recunoscute ale relațiilor dintre sta
te, bazate pe egalitatea deplină in drepturi, pe res
pectarea independenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, nefolosirca forței 
sau amenințării cu forța, asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a se dezvolta liber, fără nici un amestec din 
afară.

Popoarele africane, statele independente ale con
tinentului, membre ale Organizației Unității Africane, 
au adus și aduc o contribuție însemnată la recunoaș
terea și aplicarea neabătută in relațiile dintre toate 
statele lumii a acestor principii, la curmarea politicii 
imperialiste de forță, dictat și agresiune, la statorni
cirea unei atmosfere de pace, Înțelegere și colaborare 
intre popoare.

Vizitele pe care lc-am Întreprins in ultimii ani in
tr-un șir de state de pe continentul african, intilnirile 
și convorbirile avute, pe pămîntul Africii și in Româ
nia, cu șefi de state, cu conducători ai unor mișcări de 
eliberare națională din Africa au constituit un im
portant mijloc de amplificare a conlucrării fructuoa
se dintre țara mea și statele africane, o expresie e- 
locventă a dorinței noastre comune de a dezvolta co
laborarea, de a Întări legăturile de prietenie și solida-

rltate dintre poporul romăn șl popoarele din Africa, 
ceea ce corespunde Intereselor tuturor forțelor anti- 
imperialiste.

Folosesc acest prilej pentru ca — in numele Româ
niei socialiste, al poporului român, care a dus el in- 
auși, timp de veacuri, o luptă plină de sacrificii pen
tru eliberarea națională și socială — să reafirm 
profunda noastră solidaritate cu lupta popoarelor a- 
fricane împotriva imperialismului, colonialismului, 
neocolonlalismului, a oricărei forme de dominație și 
asuprire. Ferm hotărită să acorde, in continuare, între
gul său sprijin politic, diplomatic, moral și material 
mișcărilor de eliberare națională din Angola, Mpzam- 
bic, Guineea-Bissau, Namibia in lupta lor justă pentru 
libertate șl independență națională, pentru ca aceste 
popoare să-și poată orienta toate forțele in vederea 
dezvoltării economice și sociale de sine stătătoare, 
România consideră că in prezent există toate condi
țiile favorabile accelerării victoriei împotriva ultime
lor rămășițe ale colonialismului pe pămîntul Africii. 
Țara noastră condamnă cu fermitate politica de dis
criminare rasială și apartheid dusă de regimurile ra
siste din Africa de Sud și Rhodesia, militează cu ho- 
tărire pentru aplicarea neintirzlată a prevederilor De
clarației O.N.U. cu privire la acordarea independen
ței tuturor țărilor și popoarelor coloniale.

Republica Socialistă România — ea însăși țară in 
curs de dezvoltare — înțelege, sprijină și va sprijini 
și in viitor eforturile statelor africane pentru lichida?, 
rea stării de subdezvoltare, a decalajului economic 
care le desparte de statele avansate economic, acțio
nează consecvent pentru așezarea pe baze noi a re
lațiilor economice internaționale, pentru stabilirea u- 
nor raporturi echitabile intre prețurile materiilor pri
me și ale produselor industrializate și va milita cu 
consecvență pentru punerea in aplicare a rezoluțiilor 
adoptate, in această problemă, de Sesiunea extraordi
nară a Adunării Generale a O.N.U.

Folosesc acest prilej pentru a ura din inimă popoa
relor Africii noi și noi succese in lupta lor pentru a- 
bolirea totală și definitivă a tuturor vestigiilor colo
nialismului și neocolonialismului, pentru dezvoltarea 
economică-socială independentă, pentru pace și cola
borare internațională.

(Continuare in pag a IV-a)

Dan MATTESCU 
Cezar IOANA

Aspirație

secția bobinaj a întreprinderii „Electromotor 
Timișoara

JUDEȚELE ȚĂRII IN MAREA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ
IERI, LA BISTRIȚA.

O mare
TIMIȘ

9

cele mai industrializateJudcțul Timiș, unul din
din țară, și-a asumat in cinstea celor două mari eve
nimente din acest an — cea dc-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului 
— un angajament deosebit de ambițios : obținerea 
unei producții suplimentare de 80 milioane lei, ceea 
ce corespunde pe deplin posibilităților unităților 
industriale timișene. O dovadă concludentă in acest 
sens o constituie realizarea, in cinci luni din acest an, 
a peste 80 la sută din angajamentul anual. Comparativ 
cu perioada corespunzătoare a anului trecut, in inter
valul ianuarie-mai a.c. s-a inregistrat o producție cu 
15.9 la sută mai mare. Sint rezultate care, fără îndo
ială, situează județul Timiș pe un loc de frunte în 

ce sc desfășoară in intreaga
snueaza juue}ui im 

cadrul întrecerii socialiste 
țară.

Contribuții decisive la 
obținerea acestor realizări 
favorabile au adus între
prinderea mecanică, „Azur", 
„Electromotor", întreprin
derea de pielărie și mănuși 

uzina 
între

— din Timișoara, 
„Ciocanul" Nădrag,, 
prinderile de produse cera
mice din Lugoj și Jimbolia. 
Cum s-a acționat, practic, 
in aceste întreprinderi ? , 

loan Micșa, maistru, pre
ședintele sindicatului la 
întreprinderea ..Azur": ..La 
4 iunie noi lucram in con-

tul zilei de 6 august 1975. 
In cinci luni, angajamen
tul anual a fost depășit de 
2,5 ori la producția-marfă 
și de 1,5 ori la cea globală. 
Asemenea performanțe au 
fost obținute printr-o mo
bilizare deosebită a tutu
ror forțelor. Direcțiile de 
acțiune : organizarea supe
rioară a producției și a 
muncii, îmbunătățirea și 
respectarea strictă a teh
nologiilor de fabricație, în
tărirea disciplinei, elimi
narea aproape totală a

„timpilor morți". Toate a- 
cestea — din inițiativa și 
sub îndrumarea permanen- 

■ tă a organizației de partid, 
a comuniștilor. Est.e drept, 
avem și un colectiv sudat 
sufletește, ceea ce, in în
trecere, contează foarte 
mult".

Vasile Pop, secretarul 
comitetului de partid al-în
treprinderii „Electromo
tor" : „Pentru a realiza rit
mul înalt de creștere a 
producției prevăzut in a- 
cest an. noi, comuniștii, 
am făcut din organizare 
problema nr. 1. Pe de altă 
parte, am stăruit, in mod 
deosebit, asupra autouti- 
lării și reproiectării pro
duselor — 95 la sută din 
producția ce se va realiza 
anul viitor nu se fabrica în 
1970 trebuie sâ ținem pa
sul cu exigențele pieței 
mondiale, să sporim simți
tor /andamentui utilajelor,
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TRIBUNA EXPERIENȚEI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Arta de a conlucra cu cetățeanul
■------------------ ■ ■ - .......— ----- ■ '

• Participarea efectivă a deputaților la dezbaterea și rezolvarea tuturor problemelor locale ® 40 000 
de activiști obștești asigură legătura permanentă, eficientă cu cetățenii • Preocupare continuă și sus

ținută pentru popularizarea legislației, pentru respectarea și controlul legalității

„Scinteia" pune această rubrică la dispoziția ca
drelor de conducere și lucrătorilor din administra
ția publică, a cetățenilor, pentru a prezenta iniția
tivele care au căpătat girul practicii și a răspindi 
larg experiența valoroasă — cu alte cuvinte, pen
tru a contribui Ia perfecționarea continua a acti
vității instituțiilor locale ale administrației de stat, 
a tuturor instituțiilor care lucrează cu publicul.

Directivele Congresului 
al X-lea și hotăririle Con
ferinței Naționale ale par
tidului. concluziile nume
roaselor consfătuiri de lu
cru ale conducerii de 
partid și de stat organizate 
cu lucrătorii din diferitele 
sectoare de activitate, ac
tele normative elaborate și 
adoptate in ultimii ani au 
vizat direct și perfecționa
rea întregului 
administrației. stilul 
metodele ei de lucru.

— Perimetrul problema
tic — economic, social, cul
tural — pe care-1 implică

activității administrației. 
Deciziei sale 1 se pretinde 
fără nici o excepție maxi
mum de oportunitate, efi
ciență, operativitate. Și 
toate acestea intr-o deplină 
și totală legalitate. Ra
porturile administrației cu 
cetățeanul — pe care 
trebuie sâ-1 slujească ne
mijlocit, cu toată soli-

de învățare a artei de a-1 
asculta pe oameni, de a 
extrage din opinia, din su
gestia lor, esențialul. Numă
rul celor care ni se adresea
ză din proprie inițiati
vă pentru a propune rezol
vări, pentru a ne sprijini 
Intr-o problemă sau alta, 
pentru a-și reclama di
ferite Interese sau a ee-

Interviu cu ing. N. POPA, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular municipal București

sistem al
li

— Ce a ciștigat ad
ministrația de stat, in 
speță, administrația 
locală — ca struc
tură fi funcționalitate?

administrația de stat s-a 
lărgit și se lărgește con
tinuu. Rolul acesteia în or
ganizarea vieții economice 
și sociale, de asemenea. A 
crescut direct proporțional 
— dacă nu mai mult — și 
exigența față de calitatea

citudinea — s-au schim
bat fundamental. Adminis
trația s-a transformat în- 
tr-o instituție larg deschisă 
opiniei, sugestiei și voinței 
cetățeanului, a obștii. In 
fond, acesta este și rezul
tatul unui proces continuu

siza unele nereguli — cu 
convingerea că orice eroare 
va fi imediat și complet 
corectată — este din ce in 
ce mai mare. Administra
ția a ciștigat Încrederea 
obștii. Acesta este un prim 
fi incontestabil ciștig.

— Vă rugăm să ne 
spuneți, concret, care 
sint formele și meto
dele prin care comite
tul executiv iși asigură 
colaborarea reprezen
tanților obștii ?

— Fără a ignora sau sub
estima ceea ce este ine
dit, am pus în mod deose
bit accentul pe formele tra
diționale de participare a 
cetățenilor la conducerea 
treburilor publice. Este 
vorba, indeosebi, de activi
tatea deputaților. a comi
siilor permanente, de co
mitetele de cetățeni și co
mitetele asociațiilor de lo
catari.

Trimestrial — sau ori de 
cite ori este nevoie — 
organizăm cu deputății 
consfătuiri de lucru. In 
cadrul ultimei consfă
tuiri le-am cerut spri
jinul pentru pregătirea

(Continuare în pag a Il-a)

întreprindere
a început

BISTRIȚA (Corespondentul 
„Scinteii" Ion Anghel). — Ieri, 
pe platforma industrială din o- 
rașul Bistrița a început să pro
ducă, cu 20 de zile înainte de 
termen, întreprinderea de sti
clărie pentru articole de menaj, 
cel de-al 5-lea obiectiv econo
mic intrat în funcțiune aici, in 
actualul cincinal. La inaugurare 
au participat reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de 
stat, muncitori, tehnicieni și in
gineri ai noii întreprinderi și 
de pe platforma industrială.

întreprinderea de sticlărie 
pentru articole de menaj din 
Bistrița este dotată cu utilaje 
și instalații de înaltă tehnicita
te, marea lor majoritate fabri
cate în țară. Principalele faze 
ale procesului tehnologic sint 
automatizate. Aici se vor fa
brica anual peste 11 milioane 
articole de menaj din sticlă, in 
circa 300 de sortimente.

Dind expresie sentimentelor 
de intensă bucurie prilejuite de 
acest important succes, comite
tul județean de partid a adre
sat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Poezia și poeții 
acestui pămînt

Poezia acestui pă- 
mint s-a dezvoltat tor- 
cindu-se din tradiții 
de milenii. Poeții, de 
la Văcărești și pină in 
zilele noastre, sint. 
prin tot ce au dat mai 
bun, suflet din sufle
tul acestui popor. Mari 
iubitori ai acestui pă- 
mint, au luptat, pe 
măsura geniului lor, 
ppntru slava și pro
pășirea patriei și po
porului.

A fi patriot in poe
zie — și in general in 
opera de artă — în
seamnă a desemna, 
intr-un fel sau altul, 
un contur, mai u$ur 
sau mai apăsat, al 
timpului tău, in țara 
ta, Înseamnă a fi in 
miezul marilor eveni
mente.

Ceea ce mi se pare 
foarte valoros pentru 
poezia acestui mo
ment este — așa cum 
se sublinia intr-un 
document de partid — 
rolul acesteia in ridi
carea conștiinței so
cialiste și înnobilarea 
spirituală a oameni
lor. înălțătoare și mi
nunate cuvinte! Fiind
că, ce și-ăr dori mal 
mult un' poet, un ar
tist, decit a fi unul 
din marile și nobilele 
spirite ale timpului 
său, de a fi in frun
tea iubitorilor aces
tui pămînt înfloritor 1 
Creatorii de bunuri 
spirituale simt aceas
tă uriașă răspundere 
pe care Partidul și 
Poporul o Învestesc

In cel care clntă sub 
aura acestui timp de 
mari înfăptuiri.

Viața noastră de 
astăzi, atit de bogată, 
atit de diversă și in
tens activă, este, și se 
cere a fi, cintată pe 
strune cit mai diver
se, de către toate vo
cile, de către toate 
talentele, cu îndrăz
neală și încredere. în
vestitura de mesageri

însemnări de 
Radu CÂRNECI

ai spiritualității româ
nești, pe care partidul 
a acordat-o scriitori
lor, ne onorează pro
fund șl ne obligă to
tal : sub pana noas
tră, istoria construcției 
socialismului trebuie 
să capete, prin ope
rele cele mai bune, 
conturul precis, lumi
nos și nobil al acestor 
ani. Poetul trebuie să 
fie total și profund 
Înrădăcinat, mai mult 
decit oricind, in reali
tatea dinamică, ia 
continuă transformare, 
a vieții noastre de 
azi. Sintem mîndri 
că. asa cum subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai 
bune opere create in 
acest sfert de veac se 
înscriu, prin forța vi
brației lor patriotice, 
a mesajului social, 
prin rolul pe care

l-au jucat în mersul 
inainle al societății, 
în ridicarea conștiin
ței maselor, in înfăp
tuirea idealurilor fun
damentale ale poporu
lui nostru, la loc de 
cinste in istoria cultu
rală a României mo
derne.

Poezia acestui pă- 
mint s-a tors și se 
toarce din marea dra
goste față de acest 
pămînt, față de acest 
popor, față de viitorul 
lui. Parafrazind dicto
nul strămoșilor, care 
spuneau că „este fru
mos și omenesc să 
mori pentru patrie", 
aș zice că azi este 
înălțător să trăiești 
pentru patrie, să i 
te dărui cu toate 
forțele, cu toată ființa 
ta, cu toate armele și 
însușirile tale. Acum 
cind creatorul de fru
mos se află pe treapta 
de sus a prețuirii, 
cind partidul și statul 
nostru înconjoară cu 
atita dragoste și ști
mă pe slujitorii săi 
spirituali, acum cind 
respectul și recunoaș
terea internațională a 
tot ceea ce facem mai 
bun este o reali ta le, 
acum trebuie să fim 
mai mult decit oricind 
poeți patrloți și prin 
aceasta cetățeni pa
trloți. ȘI sintem cu 
tot sufletul, cu tot de
votamentul, cu toată 
trăirea noastră. Nu
mai așa înțelegem fe
ricirea de a fi ai a- 
cestui pămint, ai aces
tei istorii, ai prezen
tului socialist.
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I faptul; 
divers! 
 “I 

I Omul
| cu 25
| de fîntîni |

I -a ru 0,0 m-ooi of,. dopa

JuZîii, măcar .«d las ceva In urma I

II
finfini la râspintle de drumuri I 
pc cimpurilc ccapcurilor din I 

IBodej»’. Ștefan cel Marc și |
Făsfrovc’:-. din județul Keatrl. .

25 de fintini am săpat. Ba, ca I 
.’ă rij mint, la 5 din ele m-ciu I 

I ifa* ci nevaftă-meo. Savastra, '
"r «J o> o- >, vn rrc>n -o, I 

I ttnar ca nune cu II ani, Vasile I 
I Plafon. ce numai 75 de ani. In I

'iccarc z- ma duc sâ îngrijesc de • 
ctfr una din de și ci nd râd I 
cumpăna cum se pleacă fi dm- | 
mafii cum iți potolesc setea cu 
apa limpede și rece îmi crește I 

I inima de bucurie"... j
I Omule, drumcțule. cfnd vei ' 

scoate c.’/Lura cu „apă limpede i 
I fi rece" a uncia din cele 25 de I

/infim. amtntește-ți de teri son- | 
rea dr mai sus. semnată de . 
N ecu lai Cibotaru. I

în loc
de mica 
publicitate

Deși nu intri în profilul ru
bricii noastre, publicăm totuși I 
un anunț tipic pentru „mica I 
publicitate" : „Cu prilejul im- » 
plinirii a 20 de ani de la absol- ■ 
v.re, foștii elevi din prima pro- I 
moție a școlii profesionale din | 
Năsâud sint rugați să ia de in- . 
dată legătura cu colegul lor. I 
Covaci Iosif, din orașul Bistrița I 
(Piața Decebal. bloc C-l. apar- 1 
tament 7). pentru organizarea I 
revederii jubiliare". Reproduce- I 
rea acestui anunț a fost deter- I 
minată de o emoționantă seri- ■ 
soare, prin care ni se aduce la I 
cunoștință că altă cale pentru I 
ifttîlnirea foștilor absolvenți, 
imprăștiați în toată țara, nu I 
există decit prin ziar, intrucit I 
arhiva școlii a fost distrusă in I 
timpul inundațiilor din 1970. Un > 
prilej de a fi reconstituită I 
„pe viu".

O telegramă I 
pe adresa...

...Elenei Tabacu. din Cimpu- I 
lung Muscel, str. 16 Februarie | 
nr. 15. pe care o reproducem in- . 
tcgral : „IOK-126-DIN BUCU- I 
REȘT1-TF. NR. 22164-15-22-0724- I 
LLE Șl FAMILIA". Atit Și ni
mic mai mul*. Dacă ați înțeles I 
ceva, vă rugăm să ne spuneți și I 
nouă, ca, la rindu-ne. să-i râs- I 
pundem destinatarei, care ne ■ 
trimite telegrama in original. In I 
încheiere. Elena Tabacu ne | 
scrie : „E numele meu. e adresa 
mea. dar n-am auzit de cind I 
nnt de ..LLE $1 FAMILIA". Mă I 
gindesc cu groază că vreunui I 
neam sau cunoscut de-al meu i ■ 
s-o fi intimplat vreo nenorocire. I 
Dar ce ? Și cui ? Sau poate vreo | 
bucurie : o nuntă, o cumetrie... 
Știți cumva cine mă poate I 
ajuta ?a Asta vrem să știm și I 
noi.

Un „mort“ j 

la volan
Alexandru Cojocneanu din I 

Cluj voia cu tot dinadinsul să 
devină șofer pe troleibuz. In Ioc I 
să se aucă să se școleascâ și I 
să dea examen. A.C. a luat per- I 
rr.isul de conducere ai fratelui ■ 
său. mort cu un an in urma. I 
A șters datele ce nu i se potri- | 
veau si le-a completat cu ale 
Iui. Văzind că nu e lucru... cu- I 
rat. a aruncat peste cele scrise o I 
pată de cerneală, chipurile din I 
neglijență, rărpmind intact nu- i 
mai numele de familie. S-a pre- I 
zentat apoi să-și preschimbe | 
permisul. A obținut o dovadă 
provizorie, in baza căreia a fost I 
angajat la Întreprinderea de I 
transporturi urbane din Cluj. 
Ba. a și apucat să conducă de i 
citeva ori troleibuzul, dar a fost I 
stopat la timp. Acum este pus | 
sub acuzare „pentru fals. uz de . 
fals și conducere auto fără I 
permis".

Banii 
din pantof I

Dumitru Molnar din comuna I 
Batăr (Bihor) a scos de la o | 
agenție C.E.C. din Oradea «urna 
de 4 600 lei, după care s-a dus I 
să se ..cinstească". Și, cum de I 
unul singur băutura nu prea 
mergea, a găsit la repezeală I 
cițiva amatori să-i țină ..de I 
vrii". In toiul chefului insa, I 
D.M. a dispărut și. in locul lui, . 
au venit organic de miliție. Ce I 
se intimplase ? D.M. reclamase | 
io miliție precum că i se fura- 
seră banii. Dar, stupoare : in I 
timpul anchetei, un. lucrător de I 
miliție a observat că din panto- I 
ful reclamantului ieșea la iveală • 
colțul unei hirtli de o sută. Pus I 
să te desca'.țe. in pantof s-agi; | 
«it toată suma reclamată. Ab:a 
descălțat. D.M. a fi fost „incal- I 
țat“ pentru „minciună și ca- | 
lomnie".

Rubrics redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii" I

Prin muncă politică de la om la om
la atitudine înaintată față de muncă

— Multe ii felurite sint domeniile 
d- activitate ce stau in fața unui co
mitet de partid dintr-o mare între
prindere — spunea, la începutul in- 
vcMieațlel noastre. lovRr'if.il Ghcur- 
ghe Pirvu. secretarul comitetului de 
nartid de la „Semănătoarea". Desi- 
c.ir însă că in centrul activității de 
partid trebuie Întotdeauna situat 
n nu), dezvoltarea conștiinței lui so
cialiste. Fiindcă răspunderea organi
zației de partid fată de bunul mers 
al producției trebuie să înceapă. ina- 

dr. cu modelarea atitudinii
înaintate față de munci, cultivarea 
spiritului de ordine și disciplină, 
dezvoltarea responsabilității pentru 
proprietatea socialistă — factori ho- 
tăritorl ai realizării sarcinilor eco
nomice Rctuale. Cerința de a inte
gra organic activitatea de partid in 
v at a si efortul cotidian al maselor 
de oameni ai muncii, de a fi mereu 
nrezentl in miezul vieții înseamnă, 
în fant. a desfășura statornic o mun
că asiduă dc la om la om pentru 
explicarea politicii partidului, a sar
cinilor concrete pc care le avem de 
Îndeplinit. Prin munca politicoedu- 
cativă do la om la om — experiența 
ne-o ara’ă — ajungem mai lesne la 
mintea si sufletul oamenilor, izbu
tim să încornorăm mai convingător 
idealurile înaintate de muncă și via
tă în comportamentul lor de zi cu 
r Bar noi considerăm că trebuie să 
acționeze ca agitatori toți cei înves
tiți do comuniști cu încrederea lor — 
membrii comitetului de partid, se
cretarii organizațiilor de bază, mem
brii birourilor, tovarășii cu munci de 
îăspundere pe linie administrativă 
— ca cei mal îndrituit! să fie in 
fruntea acestei activități. Că acest 
adevăr este la noi o realitate a 
muncii de pari id aveți posibilitatea 
să vă convingeți singur...

SECVENȚA I
— Era prin martie și dădeam bă

taie nu numai să realizăm planul, 
dar și să recuperăm unele neindepli- 
niri din ianuarie si februarie — ne 
relatează loan Cosma. șeful unei 
brigăzi de lăcătuși-montori. In aceas
tă situație, cind zi si noapte ne ob
seda sarcina indeplinirii cantitative 
a planului, simțul comunist de răs
pundere pentru bunul mers al între
prinderii ne obliga să fim tot timpul 
afenți și la calitate. Cum se spune, 
din mers trebuia să cultivăm atitu
dinea înaintată față de muncă, adi-

efi grila pentru productivitate șl 
<• dilate, să a» curăm o poi Trcld or
dine și disciplină. Am hotărlt să 
explicăm dc la om la om impor
tanta sarcinii pe care ne-am pro
pus-o. S-a organizat o discuție a in- 
f nerulul Dumitru Gamalcl. mem
bru in comitetul de partid, cu 
anroape toți muncitorii secției, 
în cadrul căreia s-a lămurit 
concret, cu exemple sugestive, cum 

rftsfringe chiar și col mni mic de
fect de fabricație la combina „Glo-

căl pentru stlrplroa lor : ne de o 
p'irlo, exercitind dreptul di- control 
tragem la răspund-, re conducerea
tehnică Si cerem bă ia măsuri
Pentru a lichida

1 favorizează rebutul
condițiile ce 

pe de altă
parte, desfășurăm o muncă po- 
l’llcă susținută, prin convorbirile 
de la om la om alo agitatorilor, prin 
caricaturi expuse la gazeta satirică,
prin vitrine cu rebuturi, ca să-i fa
cem pc oameni conștient! de dau
nele pe care Ic aduc colectivului

LOCUL ACȚIUNII: ÎNTREPRINDEREA
9

„SEMĂNĂTOAREA"

ria" asupra rezultatelor economi
ce ale colectivelor care folosesc ma
șinile fabricate de noi. implicit asu
pra economiei naționale. Au fost in- 
struiți agitatorii tot pc aceeași Iernă, 
iar ei, la rindul lor, in convorbirile 
cu oamenii, o aprofundau cu exemple 
concrete de la flecare loc de muncă. 
In felul acesta întreg colectivul a 
fost, as spune, sensibilizat si deter
minat să participe la rezolvarea 
problemei calității.

SECVENȚA II
— Totul e să faci din fiecare nouă 

sarcină un prilej de a lămuri oame
nilor importanța ordinii și discipli
nei ca factori esențiali ai producției 
intr-o întreprindere socialistă — sub
linia maistrul Florea Albu de la tur
nătorie. Numai pe un asemenea fun
dal se poate dezvolta fructuos spiri
tul de inițiativă. Aș putea să vă dau 
numeroase exemple, dar mă limitez 
la unul singur. Se știe ce importanță 
are la turnătorie lupta împotriva re
buturilor. in condițiile in care sar
cinile privind productivitatea trebuie 
strict îndeplinite. Ca membru al co
mitetului de partid ne uzină, ca se
cretar de organizație, ca agitator 
am considerat drept o îndatorire de 
cănetenie să asigurăm succesul che
mării de a dezrădăcina însăși „men
talitatea rebutului" — ca mentalita
te ce derivă nemijlocit din indisci
plină. din slăbirea simțului dc răs
pundere față de avutul obștesc. Ca 
organ de partid, acționăm pe două

no«tru actele de indisciplină, rebu
turile.

SECVENȚA III
— Munca de la om la om nu este 

si nu poate fi un monolog, trebuie 
să constituie, firesc, o discuție vie. 
deschisă, un dialog — e de părere 
inginerul Simion Lazăr, șef de ate
lier la sculărie. Căci munca de la 
om la om nu înseamnă a ține omu
lui prelegeri sau mici conferințe, 
cum se spune, mai simplu, „a face 
pe profesorul" și atotștiutorul, ci a 
discuta sincer, omenește, a-i cere 
părerea, sugestiile, a te sfătui îm
preună. In acest sens, aș vrea să 
subliniez că nu există probleme mari 
și probleme mărunte, că rezolvarea 
operativă a sugestiilor făcute in 
timpul convorbirilor contribuie la 
dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă si de avutul obștii. 
Tocmai de aceea am urmărit atent 
cum se aplică, bunăoară, o propunere 
„strict tehnologică", aparent mărun
tă. ca aceea de a reorganiza opera
țiile de debitare pe ateliere și schim
buri. ca și sugestiile de îmbunătățire 
a serviciilor cantinei prin deschide
rea unor puncte de alimentare in 
ateliere și secții. Pină la urmă, am
bele propuneri s-au dovedit salutare 
pentru creșterea productivității și 
înlăturarea stagnărilor în producție. 
Perseverenta revoluționară in solu
ționarea tuturor problemelor. în în
frângerea tuturor obstacolelor și di
ficultăților reprezintă un factor 
principal de modelare a comportării

profund responsabile dc producător 
si. totodată, proprietar al mijloacelor 
de producție.

...Șl IN LOC 
DE CONCLUZIE :

— Fără Îndoială că așa o. viața 
ne-a convins de acest adevăr in re
petate rlnduri : a fi in miezul vieții, 
cum so cere oricărui activist dc par
tid. inscamnă a fi in mijlocul oa
menilor. a acționa intre ci, situin- 
du-tc in fruntea lor — arăta, la ca
pătul investigației noastre, secreta
rul comitetului de partid. Subliniem 
aceasta pentru că uneori se conside
ră că munca politică do la om la 
om înseamnă doar discuție ; or, ce 
valoare au vorbele, oricit de con
vingătoare, dacă nu 6int însoțite și 
sprijinite dc fapte, de exemplul 
personal ? Fără a trăi din plin via
ta membrilor colectivului, fără a le 
influența activ — prin argumente 
s'i prin exemplul propriu — con
știința și atitudinea față de mun
că n-am fi fost în stare să dăm 
curs îndemnului secretarului general 
al partidului de a realiza, in 1973. 
2 000 de combine „Gloria", in loc 
de 2 560 cit fusese prevăzut în plan. 
Comuniștii s-au consultat cu absolut 
toti oamenii uzinei. Ic-au stimulat 
responsabilitatea față de muncă, 
fată de proprietatea socialistă si 
au descoperit rezerve pe care alt
minteri nici nu le-am fi bănuit. Am 
izbutit astfel să pregătim condițiile 
ca în 1974 să dăm 5 200 combine, 
aproape dublu față de anul trecut, 
cu aceleași utilaje.

Desigur, în munca politico-educativă 
din uzină este încă mult loc de 
mai bine. Cred că față de posibili
tăți am făcut încă prea puțin pen
tru popularizarea largă și convin
gătoare a exemplului oferit de frun
tașii uzinei, a experienței acelor or
ganizații de bază care au dobindit 
realizări de seamă în cultivarea spi
ritului de ordine și disciplină, mal 
ales in ceea ce privește indeDlinirea 
planului. Ne străduim ca activitatea 
noastră organizatorică și politică de 
zi cu zi să capete tot mai mult ca
racterul unei munci perseverente 
PRINTRE O/YMENT și CU OAMENII 
pentru crearea și consolidarea unui 
climat sănătos de muncă, de ordine 
și disciplină, de răspundere comu
nistă.

Victor BÎRLĂDEANU

(---------
DIN POȘTA REDACȚIEI

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

o in centrul orașului Bîrlad 'e lru“’tă ,n prczenl 2 
blocuri, cu cite 8 etaje fiecare, insumind 270 apartamente. Alte blocuri, 
cu 500 apartamente, precum și un spital modern, cu 430 locuri, se 
construiesc in cartierul Șiret. (Lupu Bucholtz, Birlad).

o Florile pionierilor. Dc “ lungul ’oselcl care
satul Băiăneșli. centru civic al comunei, au „apărut" în această pri
măvară mii de flori și sute de arbuști ornamentali. Este rodul 
muncii harnice a celor mai mici gospodari ai comunei — pionierii 
scolii generale din localitate. (Victor Morindău, comuna Bălănești. ju
dețul Gori).

® Uitare... păgubitoare. In luna augu,t 197,> bala,,lera 
din comuna Godeni. județul Argeș, a livrat cooperativei agricole de 
producție „Ileana", județul Ilfov, ne baza contractului Încheiat. 200 mc 
agregate de riu. Cu toate intervențiile noastre, conducerea respectivei 
cooperative refuză să achite suma de 15 477 lei. contravaloarea^ mate
rialelor livrate. (Nlcolae Soare, primarul comunei '
Argeș).

Godeni, județul

• Sub greutatea buldozerelor 8int insr°Pal' |n p5-
de materiale fie-mint, in fiecare zi. zeci și chiar sute de kilograme . .......

roase. Risipa are loc pe șantierul blocurilor de locuit din cartierul 
I. C. Frimu-Vișoi. orașul Cimpulung-Muscel. De ce nu se string cu 
griiă aceste materiale spre a fi trimise oțelăriilor ? (Un grup de 
cetățeni).

® Stop lO Stopul! ! La *n*ersec^a Străzilor Alex. Mo- 
ghiorOș și Drumul Taberei din Capitală, deși există și funcționează 
permanent semafoare, numeroși conducători auto, circulind cu viteză 
mare, nu opresc la semnalul verde pentru pietoni. Această gravă 
încălcare a regulilor de circulație pune in pericol viata cetățenilor. 
Supravegherea acestui punct de trafic intens este absolut necesară. 
(Maria Achițci, cartierul Drumul Taberei — București).

® MCCOniZOtOrii de la S-M-A* ’-1 Mai“-Brăila au predat 
pentru oțelăriile tării, luna trecută. 36 000 kg fier vechi, 275 kg alamă, 
40 kg plumb. 150 kg aluminiu. 5 770 kg fontă. (Ion N. Marin, tehni
cian principal).

© A fost odată un magazin. La ™
Rusca Montană, județul Caraș-Severin, s-a construit, cu cițiva ani In 
urmă, un mare si frumos magazin universal, cu raioane de tot felul. 
De-o lună jumătate încoace insă, unul cite unul s-au Închis toate 
raioanele, iar magazinul a tras obloanele. Muncitorii de la exploa
tările minieră si de marmură, laolaltă cu localnicii, așteaptă o cheie 
pentru lacăt din partea cooperației de consum. (Alexandru Crăciun, 
Exploatarea minieră Rușchița, județul Caraș-Severin).

® Bln0 ar fi daca Exploatarea de gospodărie comunală și 
locativă din Găești ar prelungi traseul cursei care circulă spre Jugu- 
reni pină la punctul numit Minăstioara. In acest fel. ar putea ajunge 
la timp la serviciu si muncitorii navetiști din comuna Jugureni. care 
lucrează ne platforma industrială din Găești. (Dumitru I. Pleșa, co
muna Jugureni, județul Dîmbovița).

ÎN CAPITALĂ A FOST DAT ÎN FOLOSINȚĂ

Spitalul
Incepind de ieri, in 

cartierul Berceni și-a 
deschis porțile un modern 
complex de asistență me
dicală și socială. menit 
să asigure rezolvarea in 
bune condiții a unor 
probleme deosebit de im
portante in domeniul 
ocrotirii sociale și al să
nătății populației muni
cipiului București. Este 
vorba de spitalul și că- 
minul-spital „Berceni" 
(executat de către I.C.M. 
nr. 5 după un proiect ai 
cărui autori sint arhitec- 
ții Ludmila Stănescu, 
Constantin Jugurlcă și 
Gheorghe Lupu. de la 
institutul ..Proiect" Bucu
rești), cu o capacitate de 
810 paturi.

Noua instituție sani
tară cuprinde două com
partimente distincte : un

□ Q □ □ Q
(Urmare din pag. I)
proximei sesiuni a consi
liului popular in care se 
va dezbate invățâmintul 
și cultura. Cu același prilej, 
deputății au fost informați 
cu ultimele date și măsuri 
la zi referitoare la sistema
tizarea municipiului. sta
diul realizării construcțiilor 
de locuințe, al noilor o- 
biective social-culturale. 
Organizarea cu regularita
te a acestor intilniri. ca și 
permanentizarea — pe orice 
cale — a legăturilor din
tre comisiile permanente și 
membrii comitetului exe
cutiv. participarea acestora 
din urmă, ca și a conduce
rilor direcțiilor, direcțiilor 
generale și a organelor de 
specialitate la ședințele co
misiilor. au făcut ca obiec
tivele de studiu si control 
a'.e comisiilor să se refere 
la probleme de actualitate. 
Concluziile rezultate, mă
surile propuse devin deci
zii ale comitetului execu
tiv sau hotâriri ale consi
liului popular.

O activitate foarte utijă, 
desfășurată de comisiile 
permanente de deputați, 
este avizarea proiectelor 
de decizii ale comitetului 
executiv sau de hotăriri 
ale consiliului popular. 
Nici un proiect de act nor
mativ nu se ia in discuție 
fără avizul a cel puțin două 
comisii. Și anume ; comi

și câminul-spital „Berceni"
spital (cu 410 locuri) 
.și un cămin-spital (cu 
400 locuri). Atit in spi
talul propriu-zis, cit și 
in căminul-spital (desti
nat îndeosebi bolnavilor 
cronici in vîrstă care au 
nevoie de asistență me- 
dico-socială) vor fi in
ternați pacienți cărora, 
după ce li s-a acordat 
asistență de specialitate 
pentru depășirea fazei 
acute la alte clinici și 
spitale bucureștene, pen
tru o restabilire comple
tă. li se recomandă o în
grijire medicală de spe
cialitate de mai lungă 
durată. Așadar, un com
plex spitalicesc care, 
printr-o dotare și orga
nizare specifică, iși pro
pune să reconsidere și să 
pună intr-o nouă lumină

ceea ce, de obicei, numim 
cu un termen generic 
„viață de spital". Aici 
vor funcționa o secție de 
medicină internă (cu 120 
de paturi) și alta dc orto
pedie (cu 100 de paturi), 
două secții de psihiatrie 
(cu 190 de locuri). Spi
talul și căminul-spital 
dispun de laboratoare 
funcționale, servicii de
fizioterapie, electrotera- 
pie, cultură fizică medi
cală ș.a., înzestrate cu 
aparatură modernă, asi- 
gurind bolnavilor un 
confort sporit și o am
bianță plăcută de-a lun
gul întregii perioade de
spitalizare. Printre al
tele, pentru cei internați, 
îndeosebi jn căminul-spi
tal. s-a prevăzut organi

zarea unor forme de er
goterapie, in cadrul că
rora bolnavii vor putea 
efectua, in funcție de in
dicațiile medicale, diver
se activități, care, alături 
de tratamentele prescri
se, concură la însănăto
șirea și reintegrarea lor 
in viața socială : țesături 
de covoare, croitorie, 
împletituri, artizanat, le- 
gătorie de cărți. Intr-un 
cuvint, o adevărată „casă 
a sănătății" care, finali- 
zind tratamentele acor
date in celelalte spitale, 
contribuie totodată in 
mod simțitor la sporirea 
eficacității acestora.

D. T1RCOB
Foto : S. Cristian
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sia juridică și de adminis
trație locală, plus comisia 
pentru domeniul respectiv. 
Pe lingă faptul că implică 
studiul amănunțit al pro
iectului, verificârea opor
tunității și legalității sale, 
avizarea presupune și o 
amplă documentare, infor
mare și consultare in urma 
cărora punctul de vedere 
al specialistului este pus 
de acord cu necesitățile 
reale ale cetățeanului, de 
pe poziția căruia deputății 
abordează întotdeauna pro
blemele.

Președinții diferitelor co
misii permanente participă 
la ședințele comitetului e- 
xecutiv, atunci cind se dis
cută o problemă din sfera 
lor de activitate. Li se 
aduce la cunoștință, de la 
Începutul trimestrului, or
dinea de zi. Ei nu fac ast
fel simplu act de prezentă, 
ci expun puncte de vedere 
documentate. Vicepreședin
ții au sarcina să in
formeze comitetul asu
pra tuturor propuneri
lor primite de la comi
siile permanente și despre 
măsurile luate in vederea 
aplicării lor, la fel cum 
președinții comisiilor per
manente au obligația să-i 
informeze pe ceilalți debu
tați asupra măsurilor ce 
s-au luat.

— In colaborarea cu 
aleșii cetățenilor t-
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azi stă, așadar, rezulta
te bune. Se poate 
spune la fel și despre 
colaborarea cu ce
tățenii înșiși ?

— Ne bucurăm de un 
generos sprijin din partea 
cetățenilor in toate privin
țele. Avem 40 000 de acti
viști obștești, membri ai 
comitetelor de cetățeni și
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acestui an în valoare de 
peste 250 000 000 lei.

— înțelegem, că ad
ministrația are toate 
motivele să fie mulțu
mită de cetățeni. Dar 
cetățenii de administra
ție ?

— Facem tot ce este po
sibil pentru a elimina 
deficientele din activitatea

FLUXUL CONTINUU
AL POLICALIFICĂRII

Cum se aplică, în industria ușoară, Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire la creșterea 
rolului femeii în viața economică, politică și socială

— Planul de producție al industri
ei ușoare pentru 1974 prevede < o 
creștere de 17 la sută față de anul 
trecut — ne spune tovarășa Mar
gareta CUCUr vicepreședintă a 
comitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei ușoare. A- 
cest considerabil spor de producție 
va fi in mare măsură o realizare a 
femeilor, care reprezintă 60 la sută 
dfn totalul lucrătorilor (in industria 
confecțiilor procentul se ridică la 
81 la sută).

— Ce măsuri s-au luat pentru 
îmbunătățirea pregătirii profe
sionale a muncitoarelor 2

— Policalificarea este unul dintre 
obiectivele principale. In fabricile de 
confecții, de pildă, lucrătoarele știu să 
execute cel puțin 5 operațiuni. In 
diferitele forme de ridicare a califi
cării profesionale, femeile reprezintă, 
in medie, peste 60 la sută din 
cursanți, cu 10 la sută mai mult ca 
anul trecut. Această vastă acțiune 
de școlarizare a necesitat dezvolta
rea unor școli profesionale. Există 
insă și forme de invățămînt fără 
săli de clasă, dar mult mai cu
prinzătoare — cele de calificare la 
locul de muncă. In întreprinderi cu 
vechi tradiții ca „Țesătura“-Iași, 
,.Dorobanțul"-Ploiești. „Solidarita- 
tea“-Oradea, ca și in cele mai noi 
— „Zimbrul“-Suceava, Fabrica de 
încălțăminte Huși ș.a. — zeci de mii 
de muncitoare, mai cu seamă tinere, 
participă la acțiunile de ridicare a 
calificării. Sint insă și întreprinderi 
ca. de exemplu. „ViitoruF-Oradea, 
unde nu s-au organizat nici un fel 
de cursuri de perfecționare a cali
ficării.

— Ce rol au sindicatele in 
toate aceste acțiuni ?

— Comitetele sindicatelor din în
treprinderi sint coautoare ale pla
nurilor dc pregătire, perfecționa
re și specializare ; ele participă ac
tiv la organizarea concretă a tuturor 
formelor de calificare, la buna des
fășurare a acestora, la controlul în
făptuirii planurilor amintite. In pre
zent. punem un accent deosebit pe 
îmbunătățirea conținutului cursuri
lor. pe eficiența lor practică, in pro
ducție.

— Se află în curs de edifica
re noi întreprinderi. Ce se în
treprinde pentru ca, la data in
trării lor in funcțiune, pregă
tirea profesională a noilor lu
crătoare să fie încheiată 2

— In industria ușoară, în perioa
da 1974—1980 urmează a se realiza 
57 dc obiective noi, in 33 de județe, 
iar alte 67 de întreprinderi, din 23 
de județe, se vor moderniza și dez
volta. Stabilirea amplasamentelor a- 
cestor obiective se face ținindu-se 
seama de resursele și structura, pe 
sexe, a forțelor de muncă. In 
noile unități, 75 la sută din tota
lul lucrătorilor vor fi femei. Nu
mai in acest an, circa 10 000 fe
mei vor păși, pentru prima oară, in 
întreprinderi de industrie ușoară, ca 
angajate. Este de înțeles, deci, cit 
de mare însemnătate acordăm cali
ficării profesionale a noilor lucrătoa
ra integrării lor rapide in procesul 
de producție. Unul dintre mijloacele 
folosite, cu bune rezultate,. este 
„patronatul" ; fiecare dintre noile 
întreprinderi este luată „sub aripa" 
uneia cu vechi tradiții și experiență. 
Uzinele textile Arad și Filatura de 
bumbac din Baia Mare ; „Partiza
nul" Bacău și Fabrica de încălță
minte Huși ; „Dacia" București și 
„Țesătoria" Buzău — alcătuiesc ase
menea cupluri, cele vechi ocupin-

du-se de calificarea cadrelor nece
sare celor noi. „Prietenii noului an
gajat", care se află în mai toate în
treprinderile noastre, reprezintă, de 
asemenea, o formă de a întinde o 
mină prietenească de ajutor noilor 
veniți. In întreprinderile „Suveica", 
,.Apollo", „Producția" din București, 
„Drapelul roșu" Sibiu, la Uzinele 
textile Arad această inițiativă a con
tribuit efectiv la diminuarea fluc
tuației tinerelor lucrătoare.

— In următorii doi ani, dato
rită generalizării invățămintului 
de 10 ani, nu vor fi absolvente 
de școală generală care să poa
tă lucra în industrie. Spre ce 
resurse vă veți îndrepta pen- 
tru acoperirea necesarului de 
forță de muncă pentru noile ca
pacități ?

— în primul rind; mai sint absol
vente din anii trecuți ale liceelor și 
școlilor generale care n-au reușit să 
intre in facultăți, dar n-au făcut 
incă o opțiune. Mai sint și femei 
casnice care ar putea fi îndemnate 
să muncească. Ne-am gindit. de a- 
ceea, să cerem sprijinul comitetelor 
județene, municipale și orășenești 
ale femeilor spre a organiza diferite 
acțiuni de popularizare a specificu
lui fiecărei intreprinderi — prin vi
zite la fața locului, discuții cu mun
citoarele — ca să trezim interesul 
pentru a lucra in aceste unități. 
Acestea sint citeva din cele mai im
portante puncte ale planului nostru 
întocmit în vederea înfăptuirii sar
cinilor ce decurg din Hotârirea C.C. 
al P.C.R. din iunie 1973, privind 
creșterea rolului femeii în viața eco
nomică, politică și sociali a țării 
noastre.

Convorbire realizatâ de 
Rodi ca ȘERBAN
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de finalizare a soluțiilor 
tehnice cuvenite. In orice 
caz, se remarcă atit 
dispariția aproape totală a 
reclamagiilor care se referă 
la abuzuri sau abateri de 
la lege, cit și dispariția re
venirilor. Mă refer, bineîn
țeles, la revenirile provoca
te de o soluționare incom
pletă sau eronată și nu la 
cele prin care unii cela-
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pelor de sindicat, consilie
rii din cadrul oficiului ju
ridic prelucrează actele 
normative cu care se lu
crează in mod curent. Iar 
cadrele de conducere, toți 
membrii comitetului execu
tiv sint informați operativ 
cu sarcinile ce le revin din 
dispozițiile legale cele mai 
recente, atrăgindu-li-se a- 
tentia asupra detaliilor și
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ARTA DE A CONLUCRA CU CETĂȚEANUL
ai comitetelor asociațiilor 
de locatari. Prin ei între
ținem o legătură perma
nentă cu cetățenii. Prin ei 
cunoaștem Dulsul vieții, 
pulsul străzii. Prin ei ți
nem la curent cetățenii 
cu posibilitățile pe care le 
avem, cu ce putem și cp 
nu putem face, unde și 
cind avem nevoie de spri-’ 
jinul lor. sprijin pe care 
ni-1 acordă întotdeauna. 
Cred că in această pri
vință limbajul cifrelor este 
cel mai concludent : in 
anul 1973 s-au efectuat 
prin munca patriotică a 
cetățenilor lucrări social-e- 
dilitare și gospodărești in 
valoare de 576 000 000 lei, 
iar in primele ă luni ale

noastră. Am să dau 
două cifre : In primul 
trimestru al anului ’73 nu
mărul reclamațiilor înre
gistrate la Biroul de sesi
zări al C.P.M.B. a fost de 
4 464. în aceeași perioadă a 
anului în curs el a fost de 
numai 3 612. O să spuneți : 
intr-adevăr, cu 850 mai 
puțin, dar incă foarte mul
te. Așa este. însă o analiză 
a problematicii pe care o 
ridică aceste reclamații a- 
rată că ele se referă, in 
marea majoritate, la ne
mulțumiri legate de repa
rațiile și remedierile care 
se execută la unele imobile. 
Sperăm că in foarte scurt 
timp să le eliminăm, deoa
rece sintem in stadiul

țenl cer la nesfirșit rezol
vări ilegale, pe care ni
meni nu le va da vreodată.

— Am ajuns la o 
problemă de fond pen
tru activitatea admi
nistrației — legalitatea. 
Ce ar fi de consemnat 
in legătură cu respec
tarea ei ?

— Pentru a fi respectate, 
legile și toate celelalte 
acte normative trebuie să 
fie cunoscute. De aceea am 
organizat un punct de con
sultații juridice pentru sa- 
lariatii consiliului popular, 
iar in cadrul cabinetului de 
științe sociale, juriștii noș
tri asigură’ periodic consul
tații de specialitate. Pe de 
altă parte, in ședințele gru-

aspectelor de subtilitate 
care trebuie avute in vede
re in mod special. Paralel, 
se desfășoară o activitate 
continuă și susținută de 
popularizare a legislației u- 
zuaie — diferențiată după 
specificul locului de muncă 
— pentru toți lucrătorii din 
instituțiile și întreprinderi
le subordonate. In trimes- 
tul IV al anului trecut s-au 
desfășurat aproape 1 900 ac
țiuni : 238 expuneri, 720
prelucrări de acte normati
ve. 842 discuții organizate, 
78 conferințe. Pentru a 
simplifica veritabilul la
birint de acte normative, 
prin care chiar specialiștii 
se descurcau din ce in ce 
mai greu, oficiul juridic al

consiliului nostru popular 
a desfășurat o laborioasă 
activitate de reexaminare a 
legislației in vigoare — cir
ca 960 de acte normative — 
soldată cu propuneri de a- 
brogare, completare, modi
ficare, scoatere din eviden
ță etc. Ele au fost însușite 
de organele competente. 
Acțiuni importante de cu
noaștere și popularizare a 
legilor s-au desfășurat și 
în rindul populației. La in- 
tilnirile deputatelor cu ce
tățenii, in școli — cu parti
ciparea elevilor, cadrelor 
didactice și părinților — la 
cluburile și casele de cul
tură au fost prelucrate de
cretul 153, legile 4 și 5 etc. 
Bineînțeles, mai este des
tul loc pentru mai mult 
și mai bine și in acest 
.domeniu.

— Așa cum spuneați, 
respectarea legalității 
depinde nemijlocit de 
cunoașterea actelor nor
mative, dar in aceeași 
măsură și de Controlul 
respectării lor. Cum 
organizează comitetul 
executiv această im
portantă activitate ?

— Inspectorii din cadrul 
serviciului administrației 
locale municipale efectuea
ză periodic controale de 
fond asupra activităților de 
bază din cele 8 sectoare ale 
Capitalei : pregătirea și 
desfășurarea ședințelor co- 
miUiUilfir executive |i ale

sesiunilor consiliilor popu
lare, legalitatea deciziilor și 
hotăririlor adoptate, urmă
rirea realizării sarcinilor, 
optimizarea relațiilor cetă- 
țean-administrație. organi
zarea evidenței, raționali
zarea și simplificarea aces
teia, perfecționarea pregă
tirii profesionale a cadre
lor și a stilului de muncă. 
Se pune in mod deosebit 
accentul pe îndrumare, pe 
sesizarea și corectarea pe 
loc a neregulilor prin solu
ționarea concretă a proble
melor impuse de practica 
administrativă șl prin ve
rificarea implicită a com
petenței lucrătorilor. Pen
tru viitorul imediat, activi
tatea de control va cuprin
de și efectuarea unor stu
dii privind perfecționarea 
relației administrațle-cetă- 
țean. Vom porni de la ne
cesitățile stringente pri
vind : raționalizarea in 
continuare a aparatului, 
îmbunătățirea și perfec
ționarea pregătirii sale 
profesionale și politica 
(acțiune declanșată, in 
care sint cuprinși de pe a- 
cum 100 000 de oameni, din 
care 2000 cadre de condu
cere), generalizarea tehnici
lor moderne de lucru, a- 
tragerea maselor la condu
cerea și realizarea treburi
lor obștești și de stat.

Convorbire realizata de 
FI. C1OBANESCU
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PRODUCTIVITATEA între rezultate
și posibilități

Așadar, colectivul între
prinderii metalurgice de 
metale neferoase din Baia 
Mare raportează . planul 
producției globale «-a reali
zat. Ln primele 5 luni din 
acest an. in proporție de 
104.5 la sută. Pe scama 
creșterii productivității 
muncii s-a obțiput o pro
ducție suplimentară in va
loare de 30 221 000 lei.

— Suportul acestor rezul
tate bune — ne spune ing. 
Florian Băgăluț. director 1 
întreprinderii — este unul 
singur : entuziasmul și do
rința colectivului de a in- 
timplna marile evenimente 
ale anului cu realizări eco
nomice fără precedent. La 
nc»i ln întreprindere toate 
măsurile t ehn ico-orga A 1ZM- 
torice și politico-educative 
sint subordonate țelului 
major de a realiza mai de
vreme planul cincinal.

Directorul s-a referit 
apoi concret la citeva din
tre căile practice prin 
care s-a acționat in scopul 
creșterii productivității 
muncii. Multe din măsurile 
aplicate au urmărit îmbu
nătățirea indicelui de utili
zare a capacităților de pro
ducție și folosirea deplină 
a timpului de lucru, prin 
evitarea opririlor și a stag
nărilor in funcționarea 
instalațiilor. La faza de to
pire. de exemplu, in urma 
unei minuțioase revizii și 
reparații s-a trecut cu 
curaj la folosirea unor 
ș^rje de alimentare com
plexe. de mare capacitate, 
care au determinat spori
rea cantității de cupru de 
convertizor cu 28 la sută 
față de media șarjelor 
anterioare. Efectul pozitiv 
al acestei măsun s-a resim
țit imediat și in procesul 
tehnologic din celelalte 
instalații — electroliza cu
prului sau fabrica de acid 
sulfuric — instalații la care 
s-a obținut, de asemenea, 
un randament superior. Re
marcabil este, in acest sens, 
sporul de producție înre
gistrat. in perioada la care 
ne referim, de o altă insta
lație — spor de 2 200 tone 
cupru — in urma preveni
rii opririlor determinate de 
prea dese schimbări de sor
timente ori de anumit? 
dereglări care, de fiecare

Cresferea productivității muncii ln ritmul prevăzut constituie unul din lactorii hotărltorl, 
fundamentali ai îndeplinirii planului. Multe colective de întreprinderi realizează șl chiar de
pășesc acest indicator ; în alte unități însă, productivitatea muncii nu crește în ritmul prevăzut. 
Sâ aedem mal în amănunt situația din două întreprinderi — una cu bune rezultate in acest 
domeniu, cealaltă cu anumite neîmplinlri.

DOUĂ ÎNTREPRINDERI FAȚĂ ÎN FAȚĂ
dată, generau timpi nepro
ductivi de 4—8 ore la o 
singură oprire.

ln cinci luni, proporția 
de realizare a sarcinilor la 
productivitatea muncii a 
fost următoarea : 100.2 la
sută in ianuarie, 103.2 la 
sută in februarie. 108,5 la 
sută in martie. 103.2 la sută 
in aprilie și 102.3 la sută în 
mai. media in această pe-

ÎNTREPRINDEREA 
METALURGICĂ DE 

METALE NEFEROASE 
DIN BAIA MARE

rioadă fiind de 103,7 U sută. 
Evident, creșteri corespun
zătoare s-au consemnat, 
lună de lună, și la produc
ția globală, iar gradul de 
utilizare a timpului de lucru 
a atins 95,2 la sută.

Ce se întreprinde acum 
pentru creșterea, in conti
nuare, a productivității 
muncii ? Conducerea unită
ții analizează zilnic stadiul 
îndeplinirii planului, iar in 
fiecare luni, de dimineață, 
la întilnirea cu secretarii 
organizațiilor de partid de 
la comitetul de partid pe 
întreprindere, se stabilesc 
măsuri imediate. La elec
troliza cuprului, de pildă, 
se aplică noi măsuri de 
îmbunătățire a calității 
anozilor din baterii, pentru 
evitarea pierderilor de cu
rent. De asemenea, la

instalația bare de cupru 
s-a efectuat tastarea apti
tudinilor profesionale, prin 
cabinetul de ergonomie, 
pentru selectarea celor mai 
buni oameni în vederea 
executării operației foarte 
pretențioase de turnare, ți- 
nind scama că o ratare în
seamnă aici 4 ore de stag
nare. Numai prin reducerea 
timpului de reparații, la 
această instalație s-au pro
dus în plus 300 tone bare 
de cupru. După cum ne 
spunea inginerul tehnolog 
Emil Nlstor. in colaborare 
cu sectorul desfacere, s-au 
revăzut comenzile și se 
caută soluții acceptabile 
pentru a se evita oprirea 
la intervale mici a instala
ției in scopul schimbării 
profilului barelor turnate, 
fiecare din aceste opriri 
oresupunind opt ore nepro
ductive.

Folosirea cu indic! supe
riori a capacităților de pro
ducție, utilizarea rațională 
a timpului de lucru, întă
rirea disciplinei la locul de 
muncă, respectarea cu 
strictețe a tehnologiilor de 
fabricație, corelarea mai 
judicioasă a eforturilor in
tre secții — sint obiective 
aflate în centrul muncii 
politice desfășurate de or
ganizațiile de partid, folo- 
sindu-se in acest scop ga
zetele de perete, stația de 
radioamplificare, mijloacele 
de agitație vizuală din în
treprindere. Orientarea stă
ruitoare a energiilor și ca
pacităților creatoare ale 
metalurgiștilor și chimiști- 
lor băimăreni in aceste di
recții va determina, cu si
guranță, rezultate și mai 
substanțiale in domeniul 
creșterii productivității 
muncii.

Gheorqhe SUS 4 
corespondentul „Scinteii"

Șantierul naval din Dro- 
beta Turnu-Sevcrln. In- 
tr-una din secții citim 
pe un panou : prin redu
cerea cu 10 minute pc zl 
a timpului de staționare 
nejustificată a mașinilor- 
unelte, anual sc poate rea
liza în plus o producție in 
valoare de 2 562 000 Ici. 
Asemenea calcule se fac și 
pot fi văzute in multe în
treprinderi : este încă o do
vadă a dimensiunii poten
țialului unităților noastre, 
dotate cu mașini și instala
ții do un bun nivel tehnic, 
menite să confere fiecărui 
minut productiv o înaltă 
valoare.

Cum se acționează la 
Șantierul naval din Dro
bota Turnu-Severin pentru 
atingerea acestui obiectiv ? 
Pentru început, reținem că 
in „bătălia" pentru îndepli
nirea cincinalului înainte 
de termen, in primii trei 
ani ai acestuia, aici s-a 
realizat, față de sarcinile 
inițiale, o producție supli
mentară in valoare de pes
te o sută milioane de lei. 
Așadar, pe ansamblu un 
bilanț pozitiv. S-a atins 
prin acesta, la Șantierul 
naval din Drobeta Turnu- 
Severin limita superioară 
a posibilităților și a rezer
velor interne de care dis
pune in vederea creșterii 
productivității muncii, spo
ririi pe această bază a vo
lumului producției ? Facto
rii de răspundere cu care 
am discutat au răspuns in 
unanimitate : nu ! Și nu a 
fost greu să ne convingem 
că așa stau lucrurile. Dar 
iată, mai întii. ce arată da
tele statistice : in trei din 
cele cinci luni cite au tre
cut din acest an prevede
rile de plan la productivi
tatea muncii nu au fost în
deplinite integral. Ca atare, 
deși in două luni nivelul

planificat al acestui indica
tor a fost substanțial depă
șit. lotuși nu a mai fost 
posibilă recuperarea restan
țelor acumulate la produc
ția globală. Cum se ex
plică o asemenea stare de 
lucruri ?

— Ne realizarea sarcinilor 
de plan la productivitatea 
muncii In luna mai — ne 
spunea secretarul comitetu-

ȘANTIERUL NAVAL 
DIN DROBETA 

TURNU-SEVERIN
lui de partid, Dumitru Mă- 
rescu — se datorează in 
bună parte faptului că un 
număr destul de mare de 
lucrători sint plecați cu na
vele in probe pe mare. 
Cauza principală a restan
țelor constă insă în folo
sirea necorespunzătoarc a 
timpului de lucru. în luna 
mal au fost irosite 14 mii 
ore-om, și aceasta dato
rită absențelor nemotivate 
și învoirilor. Precizăm, tot
odată, că normele de mun
că din unele sectoare sint 
prea „largi". favorizează 
risipa timpului de lucru.

Că aceasta este realitatea 
reiese și din evidențele 
șantierului. In luna februa
rie, de pildă, indicele de 
utilizare a timpului de lu
cru a fost de numai 94,7 la 
sută, iar proporția de înde
plinire a planului la pro
ductivitatea muncii de 9.3,2 
la sută. In martie, indicele 
de utilizare a timpului de 
lucru a „urcat" la 96.4 la 
sută ; ca urmare, prevede

rile de plan la productivi
tatea muncii au fost rea
lizate in proporție do 111,3 
la sută. Șirul comparațiilor 
poate continua. Important 
este : oind și cum va fl li
chidată risipa timpului de 
lucru ?

— Cil mal curind — afir
mă secretarul comitetului 
de partid. Sintcm ferm I10- 
tărițl să punem definitiv 
stavilă actelor de Indisci
plină, neajunsurilor care 
contribuie Ia irosirea 
timpului de lucru.

Din discuția avută cu se
cretarul comitetului de 
partid, cu alte oadre de 
conducere de pe șantier 
am reținut unele din măsu
rile care au și început să 
fie aplicate pentru folosirea 
mai bună a timpului dc lu
cru. O importanță deose
bită se acordă Îmbunătățirii 
normelor, potrivit condiții
lor reale de lucru dc la fie
care loc de muncă in par
te. lucrare la care o con
tribuție deosebită iși aduc 
și specialiștii comitetului 
județean de partid. Conco
mitent, pentru a asigura 
îndeplinirea noilor norme 
și a spori corespunzător 
veniturile lucrătorilor tf-au 
intensificat acțiunile menite 
să înlesnească ridicarea 
pregătirii lor profesionale, 
a calificării. De asemenea, 
s-a trecut la omogenizarea 
echipelor, la încadrarea a- 
cestora cu muncitori _ pe 
măsura categoriei lucrări
lor. la îmbunătățirea orga
nizării producției. Toate a- 
ceste măsuri sint Însoțite 
de o intensă muncă poli- 
tico-educativă ; la această 
activitate părticică unii 
membri ai comitetului ju
dețean de partid, toate or
ganele și organizațiile de 
partid. U.T.C. și sindicat 
din cadrul șantierului.

...La Șantierul naval din 
Drobeta Turnu-Severin ..O” 
fensiva" împotriva indis
ciplinei șl a irosirii timpu
lui de lucru a fost declan
șată ! Comitetul oamenilor 
muncii, organizațiile de 
pa'rtid au datoria să-și con
centreze, în continuare, 
toate eforturile spre reali
zarea unei înalte producti
vități a muncii.

Iile ȘTEFAN

Cine face acum mai multe prășite 
va fi răsplătit Ia recoltare

Raid in unități agricole din județele Ilfov și Buzău

Trei muncitoare — trei fruntașe cu care 8e mîndreșta colectivul 
întreprinderii textile „Unitatea" din Sighetul Marmației. Ele sint: 

ANA UNGUREANU, MARIA CHIRA și IOLANDA BOiCIUC

Foto : E. Dichiseanu

O NOUĂ CALE FERATĂ ELECTRIFICATA
Zilele acestea s-a dat !n exploatare, cu o lună de zile mal 

devreme, linia ferată electrificată Ciccu-Ghlmcș, care face le
gătura intre Transilvania $1 Moldova, unul din cele mal ștrangu
late șl grele tronsoane de câl ferate din tara noastră. Lucrări
le de electrificare au ridicat in fAța constructorilor probleme 
dificile, determinate de natura accidentată a reliefului, de tem
peraturile scăzute existente aici In timpul iernii ș.a. Problema 
din cele mai grele au trebuit să fie soluționate și la lucrările 
de redimensionare a tunelului Ciumani. Prin electrificare, linia 
forată Ciceu-Ghimeș își sporește capacitatea de două ori. Tot
odată. timpii de mers se micșorează cu 30 la sută la trenurile 
de mărfuri și cu 18 la sută la cele de călători. Dacă Înainte re- 
morcarea unui tren se făcea cu 3 locomotive Diesel, in prezent, 
un tren se remorchează cu 2 locomotive electrice, in condițiile 
sporirii tonajelor cu 18 la sută In medie. Toate acestea vor asi
gura realizarea unei economii de 20 locomotive Diesel și de 
10 000 tone combustibil anual.

„ALIAȚII" CHIMIEI
Microorganismele pot fl de un real ajutor chimiei. Pornind 

de la această constatare, specialiștii din diferite unități de cer
cetare și producție ale Ministerului Industriei Chimice au recurs 
la anumite microorganisme capabile să distrugă nitroderiva- 
ții din apele reziduale. După cum se știe, nitroderivații au efect 
dăunător asupra faunei, și florei acvatice, făcind apa inutili
zabilă pentru scopuri Industriale sau gospodărești. Pe baza 
acestui procedeu s-a elaborat o nouă și eficientă tehnologie de 
epurare a anelor industriale. Procedeul constituie o rezolvare 
originală a cercetătorilor din domeniul protecției mediului În
conjurător. El are avantajul de a fi mai simplu și mai econo
mic. Pentru aplicarea acestui procedeu a fost pusă, recent, in 
funcțiune o stație de purificare care asigură apei reziduale ca
racteristici ce o fac aptă pentru refolosire in industrie.

PRIMELE FREZE DE CONCEPȚIE ROMANEASCĂ

Colectivul întreprinderii de dispozitive, ștanțe, matrițe șl «cule 
așchietoare din Focșani — unitate intrată de curind în funcțiu
ne — a realizat primele freze de concepție românească. Mași
nile se caracterizează printr-o rezistentă deosebită la regimu
rile inalte de frezare și prin capacitatea de ascuțire continuă, 
fără întreruperea lucrului. Primele freze, livrate unor unități 
metalurgice din țară, s-au bucurat de bune aprecieri.

IN OBIECTIV: CONLUCRAREA DINTRE CERCETARE 

Șl PRODUCJIE
Aproape 400 de colective, alcătuite din specialiști care lucrea

ză nemijlocit in producție și cadre didactice din invățămintul 
superior, participă la acțiunile care se desfășoară in Întreprin
derile bucureștene pentru generalizarea tehnologiilor avansate 
și pentru reînnoirea gamei de produse. Astfel, această conlu
crare dintre producție și cercetare și-a găsit expresie practică 
în cele 600 de contracte încheiate de aceste colective cu între
prinderile din București, contracte a căror valoare se ridică 
la aoroape 70 milioane lei. Dintre temele care fac obiectul cer
cetării se remarcă cele vizînd automatizarea instalațiilor din in
dustria chimică, echipamentele pentru transmiterea numerică a 
datelor, cele pentru televiziunea industrială, dispozitivele des
tinate strunjirii sferice a pieselor turbinelor și altele.

MOMENT
• Oamenii muncii din tinăra 

industrie a orașului Tg. Secu
iesc înscriu realizări de presti
giu in cronica întrecerii socia
liste. Colectivul fabricii de con
fecții. de Pildă, a îndeplinit, cu 
mult Înainte de termen, angaja
mentele asumate, lucrind de pe 
acum in contul lunii noiembrie 
a anului 1975.

• Rafinăriile prahovene au 
anunțat îndeplinirea ihtegrală a

STATISTIC
sarcinilor de export pe primul 
semestru al anului.

•- Muncitorii, tehnicienii «l 
inginerii din unitățile între
prinderii electrocentrale Deva 
au realizat, de la începutul a- 
nului și pînă în prezent, o pro
ducție industrială suplimentară 
in valoare' de pesta 27 000 000 
lei.

Timpul este favorabil dezvoltării culturilor prășitoare. Insă nivelul 
recoltei este hotărit, in cea mal mare măsură, de executarea la timp 
și cu cea mal mare atenție a lucrărilor de întreținere. Din ultimele 
dale centralizate la minister rezultă că, in cooperativele agricole, po
rumbul a fost prășit mecanizat a doua oară pe 19 la sută din supra
fețe, floarea-soarelui — 67 la sută, sfecla de zahăr — 38 la sută, car
tofii de toamnă — 39 la sută. De asemenea, prașila a doua manuală 
s-a făcut in proporție de 11 la sută la porumb, 39 la sută la floarea- 
soarelui, 85 Ia sută la sfecla de zahăr și 23 Ia sută la cartof. Dato
rită condițiilor grele in care s-a lucrat la pregătirea terenului și apoi 
Dloilor din luna mai. multe culturi sint invadate de buruieni, ceea 
ce impune o intervenție hotărită din partea conducătorilor de unități 
agricole, a specialiștilor și a organizațiilor de partid In vederea exe
cutării fără intirziere a lucrărilor de întreținere a culturilor. Este o 
obligație statuată prin lege ca toate terenurile să fie lucrate exem
plar. Și o prașilă făcută acum in plus înseamnă un spor de recoltă. 
Redăm mal jos concluziile desprinse din raidul-anchetă efectuat in 
județele Ilfov și Buzău.

ratori, din diferite motive, vor să 
muncească in altă fermă decit acolo 
unde au fost repartizați. Șefii de 
fermă schimbă contractele-angaja- 
ment semnate de cooperatori, iar lu
crările in cimp întirzie. Așa se ex
plică de ce diferite culturi sint slab 
dezvoltate, iar terenurile sint năpă
dite de buruieni. Se impune ca fără 
intirziere să fie luate măsurile nece
sare, astfel incit toți cooperatorii 
să participe la muncă, pe baza apli
cării acordului global.

Florea CEAUȘESCU 
Ion TEODOR
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In județul ILFOV, toate forțele 

mecanice și manuale din coopera
tivele agricole sint concentrate ia 
lucrările de întreținere a culturilor 
și de combatere a dăunătorilor. Din 
datele centralizate la direcția agri
colă rezultă că prașila intii mecanică 
»i manuală au fost efectuate pe în
treaga suprafață cultivată cu po
rumb. floarea-soarelui, sfeclă de za
hăr și legume, culturi care ocupă 
peste 220 000 ha. Prașila a doua me
canică a fost făcută pe întreaga su
prafață de 43 000 ha cultivate cu 
floarea-soarelui și pe 87 300 ha cu 
porumb, iar prașila a doua ma
nuală s-a efectuat in proporție de 
73 la sută la floarea-soarelui și 
33 la sută la porumb. In numeroase 
cooperative agricole, cum sint cele 
din zonele Urziceni, Oltenița. Valea 
Argovei. Giurgiu, se execută acum 
prașila a treia. Pe ogoarele coopera
tivelor agricole din Vedea. Găujani 
gi Pietrișu intîlnești zilnic sute de 
cooperatori care lucrează din zori 
pină in seară la prășit Aici, ca și in 
alte localități, culturile sint întreți
nute exemplar și se dezvoltă bine.

Participarea largă a cooperatorilor 
la această importantă lucrare a fost 
puternic stimulată de organizarea și 
retribuirea muncii pe bază de acord 
global. Președintele cooperativei 
din Gurbănești. tov. Dinu Danieluc, 
ne-a spus că îndată după ce s-au 
Încheiat contractele-angajament in
tre cooperatori și consiliul de con
ducere și, indeosebi, după ce au fost 
repartizate culturile pe oameni, a- 
ceștia au început să urmărească cu 
mai multă atenție dezvoltarea plan
telor. După răsărire, acolo unde au 
constatat goluri, au făcut comoletări, 
astfel incit acum culturile sint în
cheiate, au o densitate normală. Cind 
au început să apară primele buruieni, 
cooperatorii, fără a mai aștepta sâ 
fie îndemnați de șefi de fermă și 
brigadieri, au început prășitul ma
nual In prezent, toate culturile pră
șitoare sint in afara oricărui pericol 
de imburuienire. Lanuri curate in- 
tilnești in majoritatea cooperativelor 
agricole. Desigur că mai sint tarlale 
unde buruienile au invadat culturile, 
iar intervenția membrilor coopera
tori și a consiliilor de conducere din 
cooperative se lasă Încă așteptata.

Organele Județene trebuie să ia mă
suri in vederea organizării temei
nice a muncii in fiecare cooperativă 
agricolă, astfel incit lucrările de în
treținere să se execute fără intir
ziere pe toate suprafețele.

Executarea la timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor este hotărită, 
in mare măsură, de organizarea te
meinică a muncii in acord global. 
Anul acesta, membrii cooperativelor 
agricole din județul BUZĂU lucrează 
in acord global peste 100 000 ha cu 
plante prășitoare. Ritmul intens de 
lucru la prășit, din majoritatea coo
perativelor agricole, demonstrează 
caracterul stimulativ al acordului 
global. Pină la 7 iunie, prima pra
șilă manuală a fost terminată pe 
toate terenurile cultivate cu floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi și 
porumb. Totodată, porumbul a fost 
prășit mecanizat a doua oară pe 
64 la sută din terenurile cultivate, 
iar manual pe 51 la sută. La coope
rativa agricolă din Gherăsenî. de 
exemplu, toți cei peste 1 000 de coo
peratori care lucrează in acord glo
bal sint organizați pe brigăzi și echi
pe. Participind zilnic la muncă, coo
peratorii au reușit să termine a doua 
prașilă manuală la floarea-soarelui 
și sfecla de zaliăr, iar la porumb au 
încheiat prima prașilă manuală. Bine 
se desfășoară lucrările și la coopera
tiva agricolă din Costești. Aici, 
cooperatorii știu din timp la ce cul
turi. și pe ce parcele vor lucra. Tot
odată, s-a stabilit timpul ln care tre
buie executată fiecare lucrare.

In unele unități, râminerea în 
urmă a lucrărilor de întreținere se 
explică prin deficiențele in organiza
rea muncii și in aplicarea acordului 
global „Mai sint și acum unii coo
peratori care nu au luat in primire 
terenurile pe care vor munci in 
acord global" — ne spunea tov. Vio
rica Oprea, contabila-șefă a coope
rativei agricole din Maxenu. Datorită 
unei practici intilnite și in alte uni
tăți. atunci cind au fost întocmite 
contractele-angajament, cooperatori
lor nu li s-au repartizat terenurile. 
Apoi această operație a fost făcută 
din birou, fără ca oamenii sâ fie 
consultați. Din această cauză, acum 
cind lucrările de întreținere trebuie 
executate, a-a văzut câ unii coope-

In contextul măsurilor de perfec
ționare a conducerii, organizării șl 
planificării economiei naționale, un 
loc important il ocupă îmbunătăți
rea sistemului contractual dintre or
ganizațiile și întreprinderile econo
miei naționale. Legea contractelor 
economice. Legea privind gospodă
rirea fondurilor fixe, resurselor ma
teriale și aprovizionarea tehnico- 
materială. alte reglementări norma
tive prevăd o abordare principială 
nouă a raporturilor dintre întreprin
deri, transformind contractul intr-un 
important instrument de planificare 
și. de realizare a planului național 
unic de dezvol
tare economico- 
socială.

Organizarea pe 
baze superioare 
a sistemului con
tractual are me
nirea să creeze 
condiții pentru 
desfășurarea pro
ducției in con
cordanță cu ne
voile economiei 
naționale, asigu- 
rind in practică 
legătura dintre 
nevoia socială și 
producție, dintre 
cererea solvabilă și resursele econo
mice. Totodată, contractul eco
nomic constituie o pirghie de sea
mă in realizarea cantitativă și 
calitativă, precum și la terme
nele stabilite a sarcinilor de pro
ducție, influentind pozitiv crește
rea productivității muncii, reducerea 
prețului de cost și sporirea eficien
ței activității economice. Actualul 
sistem contractual asigură o îmbina
re organică a conducerii centralizate 
a economiei, pe baza planului națio
nal unic, cu o mai largă autonomie 
funcțională a unităților economice, 
sporindu-se astfel inițiativa și răs
punderea acestora pe linia elaborării 
și realizării planurilor.

Contractul economic, in sistemul de 
conducere planificată a economiei 
naționale, joacă un rol de importan
ță majoră, ce decurge din importan
tele funcții economice pe care le în
deplinește. Principala funcție a con
tractului este aceep de instrument de 
planificare intrucit, potrivit legii, 
servește la fundamentarea planurilor 
anuale pe baza prevederilor cuprin
se in planul cincinal, precum și la 
concretizarea desfășurării relațiilor 
economice dintre organizațiile socia
liste. Așadar, contractele economice,

ca acte de voință a unor unități și 
organizații socialiste cu personalitate 
juridică se incheie in urma unor ne
gocieri și discuții directe asupra sar
cinilor de producție, cu acordarea 
priorității livrărilor de produse, exe
cutărilor de lucrări ori prestărilor de 
servicii de care depinde îndeplinirea 
integrală a sarcinilor de plan, pe 
baza balanțelor aprobate și a repar
tițiilor emise.

Pornind de la faptul că în socia
lism producția nu este și nu poate 
fi un scop in sine și că producătorii 
uniți trebuie să producă numai ceea 
ce economicește este util societății,

bului reciproc de activități produc
tive dintre întreprinderi, toate 
actele economice de aprovizionare 
și desfacere ce decurg din legăturile 
de interdependență dintre unitățile 
și ramurile economiei naționale. In 
ansamblul măsurilor de perfecțio
nare a conducerii și planificării eco
nomiei. Legea contractelor economi
ce a instituit, j așadar, un cadru su
perior de funcționare a schimbului 
socialist de activități.

Deosebit de importantă este In
fluența pe care contractul economio 
o poate avea asupra îmbunătățirii 
calității produselor. Astfel, produ

CONTRACTUL ECONOMIC- 
pirghie a disciplinei de plan

sau, după cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceea ce are ne
voie economia, ceea ce se solicită in 
interior și pe piața externă, unită
țile economice sint obligate, prin 
lege, să pună in fabricație numai 
acele cantități de produse care au 
asigurată desfacerea prin contracte 
economice. Contractele economice 
nu se pot substitui deci sarcinilor 
de plan. Fiecare unitate are dato
ria să contracteze și sâ execute pro
dusele înscrise in plan, in cantitățile 
și sortimentele nominalizate in plan 
in indicatori fizici și prevăzute in 
balanțele materiale $1 in repartiții. 
In acest sens, trebuie combătute 
cu tărie tendințele manifestate une
ori de conducerile anumitor între
prinderi sau centrale de a se es
chiva de la contractarea unor pro
duse complexe, preferind să se an
gajeze să livreze produse mai sim
ple, mai ușor de executat.

însemnătatea contractului econo
mic reiese și din faptul că el ser
vește la concretizarea schimbului 
de activități dintre întreprinderi șl 
unitățile economice, in temeiul divi
ziunii sociale a muncii. Astfel, în 
contracte Iși găsesc concretizarea 
sutele și miile de acte ale schim

sele care fac obiectul contractului 
pot fi livrate numai pe bază de re
cepție cantitativă și calitativă, bene
ficiarul avînd dreptul de a controla 
pe parcursul executării produsu
lui modul in care furnizorul înde
plinește clauzele contractuale privi
toare la calitate. De altfel, pentru a 
se evita intrarea in circuitul econo
mic a produselor necorespunzătoare 
din punct de vedere calitativ, preve
derile legii contractelor economice 
sint completate de cele ale Legii 
privind asigurarea și controlul cali
tății produselor, care interzic livra
rea pe piață a produselor ce nu co
respund prevederilor de calitate 
stipulate prin contracte și reglemen
tări normative.

Fiind o emanație a planului națio
nal unic, contractul îndeplinește 
și un rol de control economic și fi
nanciar al realizării planului. Rea
lizarea ihtegrală a obligațiilor con
tractuale înseamnă de fapt îndepli
nirea a însuși planului național unic. 
Clauzele contractuale devin, o dată 
cu adoptarea planului național 
unic, obligatorii atit față de.organi
zațiile contractante, cit șl față de 
stat. Toate întreprinderile răspund 
atit una fată de alta, cit și față de

stat pentru modul de executare a 
contractelor încheiate, deoarece a- 
cestea cuprind sarcinile ce le-au re
venit din planul național unic.

Utilizarea în practică a contractu
lui economic a impus, la rindul său, 
perfecționarea activității de planifi
care, de organizare a unităților pro
ductive. Astfel, pentru a se prein- 
timpina eventuale dezechilibre în 
raportul plan-contract devine nece
sară nominalizarea integrală a pro
ducției ce face obiectul contracte
lor și este cuprinsa in plan. In acest 
sens va trebui să se renunțe tot mai 
mult la indicatorii globali, valorici 

?i să se treacă la 
utilizarea indica
torilor fizici, prin 
care să se stabi
lească concret
valorile de În
trebuințare și
serviciile nece
sare consumului 
productiv și celui 
individual, intru
cit economia na
țională, piața in
ternă șl externă 
au nevoie de bu
nuri materiale 
bine determinate, 

în ceea ce pri
vește realizarea planului, derula

rea contractelor economice per
mite unităților socialiste, organe
lor de resort ale acestora să cu
noască în orice moment, in func
ție de stadiul executării obliga
țiilor asumate, modul și proporția
de realizare a sarcinilor de plan 
atit sub aspect cantitativ și calita
tiv, cit și al eficienței producției.

Esența relațiilor socialiste — co
laborarea și ajutorhl reciproc, uni
tatea intereselor fundamentale ale 
tuturor întreprinderilor, ca și etica 
acestor relații — impun furnizorilor 
și beneficiarilor respectarea rigu
roasă a disciplinei de plan și con
tractuale, astfel ca livrarea, trans
portul, predarea și primirea produ
selor, pieselor, subansamblelor, ma
teriilor prime și materialelor să se 
facă ritmic, la termenele și în can
titățile prevăzute. Numai astfel se 
poate asigura desfășurarea optimă a 
reproducției socialiste lărgite, in 
scopul îndeplinirii obiectivelor din 
programul de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Eliza NASTA 
Gavrl! HORJA 
doctori In economie

Cooperarea
(Urmare din pag. I)

de sinteză din centralele indus
triale șl ministere — trebuie să se 
bucure de întreaga atenție.

O mai mare grijă se cere acor
dată și desfășurării propriu-zise a 
relațiilor de cooperare — sub mul
tiple unghiuri : cantitate, calitate, 
termen de livrare s.a. Contractele 
economice au putere de lege și 
trebuie respectate întru totul. Pen
tru aceasta insă se impune înlă
turată mentalitatea unor conducă
tori de unități care încearcă să 
„paseze" in perimetrul altor intre- 
orinderi realizarea unor repere 
care dau „bătaie de cap". Intre- 
Drinderea mecanică Medgidia, bu-, 
năoară. a cerut organelor de re-' 
sort aprobarea pentru producerea' 
la întreprinderea mecanică navală, 
din Constanta a roților dințate,i 
produse înscrise în obligațiile de- 
cooperare ale primei unități. O 
cerere neîntemeiată, dacă ținem 
seama că întreprinderea din Med
gidia este dotată cu mașini de 
danturat, corespunzătoare pentru 
fabricația respectivă, mașini nefo
losite cu indici superiori. Cit pri
vește aspectele calitative ale coo
perării. in această privință efor
turi stăruitoare trebuie să depună, 
intre altele, întreprinderea de ma- 
Sinl-unelte și agregate din Capita
lă si I.C.M. Reșița, intrucit — une
ori — nu livrează semifabricate in 
condițiile de calitate prescrise, deși 
beneficiarii au lansat nenumărata 
aDeluri in acest domeniu de mara 
importantă economică.

Cooperarea interuzinală, dincolo 
de aspectele sale pur tehnice, ridi
că Ia grad de principiu respectarea 
eticii relațiilor de producție speci
fice întreprinderilor noastre socia
liste. De aceea. organizațiile de 
partid, comitetele si consiliile oa
menilor muncii au datoria de a 
pune ordine in acest domeniu, 
de a considera colaborarea in pro
ducție ca pe o sarcină esențială 
de plan și de a asigura toate con
dițiile pentru realizarea ei irepro
șabilă. de buna desfășurare a rela
țiilor de cooperare depinzind — in 
mare măsură — activitatea pro
ducției pe filiera furnizor-benefi- 
ciar. Înfăptuirea unor cerințe strin
gente ale economiei in acest a] 
patrulea an al cincinalului.
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r Autul Infatij’t ac ingf- 
Dumltru lonr«.ru, de la In-

Jectrice București, e«'e 
semnificativ pentru Mul

neze a' î colwtlvcle de 
opinie muncitorească. Ele 
15! fac simții A prezenta m 
toate atelierele intreprinde- 

^tniSTgiul nJh. 
meseria? cu 

• aur". Tn cel pesî®

— Din păcate insă, unii 
— e de părere șeful sec
ției — .,amețesc" po înăl
țimea la care i-a urcat «li
ma colectivului. Și atunci 
consideră câ lor 11 se poa- 
t- îngădui orice. ..Disci
plina ? judecă ei — da. e 
necesară, e obligatorie 
chiar. Dar la ea sint 
..abonați", in primul rind. 
novicii...". Altfel, e greu 
să-mi explic gestul lui 
Gh. B.

Gestul ? în plină activi
tate dc producție, cind fie
care rotiță a întreprinderii 
se ir.virtea intr-un tempo 
de ceasornic, tinichigiul. 
u$>r ..aghesmuit". urcă pe 
un autocar, face citeva 
curse ca in ..Salariul groa
zei". cit pe-aci să zdro
bească picioarele unei fe
mei, și ajunge astfel— 
in fata ..colectivului de o- 
pinie" întrunit urgent.

Judecata oamenilor, ca 
?i măsurile propuse au 
fost severe, dar drepte. Re- 
memorind acest episod 
Încă proaspăt unul din 
tovarășii dc muncă ai lui 
Gh. B. conchidea : ..Fie
care din cei care lucrează 
in atelier a putut să tragă 
concluzia, din felul cum 
s-a acționat fată de fi
er-^ riă abatere, că disci
plina este una singură 
pentru toii. CA nu pot fi 
îngăduite excepțiile — in
diferent de gradul de cali
ficare Ia care ai ajuns, in

OMUL - MUNCA - ETICA Șl ECHITA TEA SOCIALISTĂ
diferent d* vechime Că. 
dc ^fapt. 011 rlt ești m'al 
că, mai bine pregătit nro- 
[i signal, cu atit trebuie *-ă 
dovedești mai multă grijă 
pentru comportare, po
menind tu, in primul rind, 
ordine» «1 disciplina, fund 
tu. In prunul rind. factor 
dc opinie".

..Colectivele de opinie 
muncitorească" — tn com
ponența cărora intră secre
tarul dc partid, al organi
zației U.T.C., președintele

toi afirmații. Cu prilejul 
unei acțiuni consacrate în
tăririi climatului muncii do 
înaltă calitate, cîțlva f'fi 
d* echipă au propus : ..la 
peste o sută de muncitori, 
care lucrează in acord pe 
echipe, avem un controlor. 
Ochi de „Argus" să aibă și 
tot nu poate omul cerceta 
lucrul h amănunt, pe fle
care fazA. Dațl ștampilă 
C.T.C. fiecărui șef dc e- 
chipâ. El și ai lui să facă 
control. autocontrol SA 
dovedească cit de respon-

— că la preluarea schim
bului doi ești convocat 
împreună cu toți oamenii 
din echipă la o -conversa
ție pe linie de opinie-". 
Din aproape In aproape se 
descoperă munca de min- 
tuialâ a doi din echipă 
carc-și ziceau că ..merge 
și așa". Iar asta n-o pu
team îngădui din mai mul
te motive. „Numiți măcar 
unul din motive, tovarăș© 
Stanciu". „In condițiile lu
crului In echipă, munca 
«In dorul lelii- a unuia le-

Nu lăsa pe mîine 
ce trebuie criticat azi

Colectivul de opinie muncitorească 
se pronunță ferm și prompt pentru 

ORDINE LA LOCUL DE MUNCĂ

de sindicat, maiștri, mun
citori. toti cu merite pro
fesionale și morale recu
noscute — s-au impus a- 
tentici tocmai pruj acest 
spirit combativ, intolerant 
cu neajunsurile, printr-o 
activitate politică concretă, 
de la om la om, pentru un 
climat responsabil de mun
că. pentru rigoare in înde
plinirea îndatoririlor pro
fesional'-’. ajutind la forma
rea conștiinței înaintate.

— O inițiativă care este 
acum pe cale să se gene
ralizeze — aflăm in ate
lierul de construcții meta- 
I.ce, de la sudorul specia
list Iosif Pirvoiu, secretar 
de organizație de bază — 
a fost sugerată tocmai de 
activitatea „colectivului 
de opinie".

Mergem pe urmele aces-

sabili sint, la ce nivel de 
conștiință muncitorească 
au ajuns". Propunerea a 
fost îmbrățișată. în trei 
echipe lucrurile au mers 
strună. în schimb, in cea 
de-a patra... De ce ?

Ne explică Emil Stanciu, 
șeful de echipă : „Mă
cheamă intr-o zi 
telierului de 
-Stanciule, uite 
ștampilezi tu !-

șeful a- 
montaj : 

ce marfă
Mă uit.

cercetez. Carcase necu
rățate. Mi se face negru 
inainlea ochilor. Cum nai
ba de mi-au scăpat ? Cine 
este vinovatul ? „Atita te
vatură pentru mărunțișul 
ăsta? sare unul din echipă 
Noi avem treabă la peste 
o mie de repere, ar fi ca
zul să se ia in conside
rare...". ..Ia tu în conside
rare — i-am replicat tăios

zcazft întreaga echipă. Or. 
asta nu e drept. Avem 
oameni destoinici care nu 
merită un asemenea a- 
front. Le-am și spus-o : 
«Eu am o părere bună 
despre flecare și n-aș vrea 
să cred că m-am Înșelat*". 
„Cum stau lucrurile a- 
cum ?“ ..Mergeți la mon
taj. să vă spună ei dacă 
mai au vreun necaz cu 
noi".

N-am mai ajuns la mon
taj fiindcă ne-a atras a- 
tenția activitatea „colecti
vului de opinie" de la 
strungărie. Iată un fapt 
edificator pentru comple
xitatea situațiilor etice pe 
care e chemat să le rezol
ve colectivul. Cind a ieșit 
lucrător Ion Cristian, 
mentorul său Intr-ale me
seriei. Pelciu, așa cum se

obișnuiește aici, l-a încre
dințat drept „zestre" un 
set de «cule. Toate bune 
cu ^culele. plnA Intr-o zi. 
cind Cristian reclamă 
scandalizat ; „Nu știu cine 
ml-a umblat la dulapul de 
scule. Este inadmisibil. 
Cer să fie aspru pedepsit". 
Cazul ajunge po agenda 
„colectivului do opinie". ȘI 
arifel se află cA. intr-ade- 
vAr, dulapul fusese desfă
cut. Din dispoziția moșie
rului. „De ce, meștere ?" 
întreabă oamenii. „Mal 
Inttl sA spună Cristian da 
ce a încuiat acolo dornul 
cu rulmenți". „E scula 
xnea ! sare ca ars Cristian 
si nu dau voie nimănui...". 
„Așa 7 De ce sA nu dai 
voie ? Oare dornul cu pri
cina o al tău, numai al 
tău, din inventarul tAu 
personal 7 Nu. el face par
te din inventarul locului 
dc muncă. Deci. In egală 
măsură, este al tuturor 
color ce lucrează aici, cu 
tine. Atunci, cum de
vine cazul cu «sechestra
rea- respectivei scule in 
dulapul tău ? Ceilalți cu 
ce să lucreze 7".

Faptul pus in dezbatere 
depășea „statutul" dulapu
lui cu scule. El viza o a- 
nume mentalitate egoistă, 
incompatibilă cu spiritul 
muncitoresc de întraju
torare.

— Intervenția promptă, 
directă. aflată sub egida 
răspunderii de producător 
și proprietar — ne spune 
ing. Radu Păunescu, secre
tarul comitetului de partid 
al întreprinderii — iată pe 
scurt virtuțile „colective
lor de opinie". Oriunde se 
petrece o abatere de la 
disciplină, de la normele 
noastre morale, oamenii 
nu așteaptă „marile" șe
dințe ca să-și manifeste 
combativitatea. Obișnuința 
de a lua pe loc atitudine 
față de orice neajuns și, 
in funcție de fiecare caz, 
de a iniția măsuri promp
te, are drept rezultat întă
rirea climatului de muncă, 
marcat de spiritul răspun
derii, al ordinii și disci
plinei muncitorești.

Iile TANĂSACHE

„Șueta de înviorare64 
adoarme spiritul de disciplină

— De cîte ori să vd atrag atenția câ-n acest birou nu se fumeazâ?

Dacă ziua bună se cunoaște de 
dimineață, săplămlna bună sc cu
noaște dc lunca. De lunca de la 
prima oră, evident. Ne-am propus, 
așadar, să intrevedem cum va fi 
sAptăniina in curs pentru o mare 
uzină bucureșteană. Din capul lo
cului trebuie spus că „tonul" e dat 
de promotorii unei organizări rigu
roase a timpului, de cei care, mun
cind cu răspundere și dăruire, con
sideră că discuția purtată alături 
despre fotbal este o ofensă la adre
sa lor. ba chiar un act de inechitate, 
iar delăsarea — un mod dc a-U fura 
singur căciula. Ordinea, disciplina, 
utilizarea riguroasă, cu maximă efi
cientă a programului de lucru — 
nc-au spus el și, mai mult, nc-au 
confirmat-o faptele lor — constituie 
o condiție obligatorie a unei înalte 
productivități, a progresului. Consti
tuie însăși măsura conștiinței mun
citorești.

Iată-nc, așadar, In fata uzine! 
hucurcștene cunoscute sub numele dc 
U.R.E.M.O.A.S., luni 10 iunie.

...Ora 5,50. Ne-am grăbit. Progra
mul începe. eșalonat. Intre orele 
6.15—6,45. Totuși tramvaiele și ma
șina 74 descarcă de pe acum grupuri 
compacte de oameni. în următoarei o 
douăzeci de minute facem un fel de 
observație sociologică. Cu cit anga
jați! sosesc mai devreme, cu atit 
acrul lor este mai destins. .

Ora 6,13. în curtea din față, lingă 
un gard, animație, tn dreptul halei 
de sculărie se face gimnastică de 
Înviorare. Ni se va confirma că sec
ția se numără printre fruntașe.

Ora 6,20. Ne întoarcem la poartă. 
Paznicul, politicos, strigă din vre
me, să audă tot omul de la distanță:

— Pregătiți legitimațiile ! Legiti
mațiile la intrare, vă rog !

Șl totuși, unii le scot, alții nu. 
Prezentarea cartonașului depinde de 
cit de grăbit e pasul celui care trece. 
Truc vechi, știut incă din gări, de 
la cel ce nu vor să scoată bilet de 
peron. Aici e insă Întreprindere, nu 
piață publică. De ce nu respectă 
toti instrucțiunile ?

Ora 6,28. Trecem punctul da oon- 
trol imediat in urma -unui ins „gră
bit". Paznicul :

— Dumneavoastră n-aveți legiti
mație ?

— Nu ! vine sec răspunsul.
— De ce ? mai strigă portarul în 

urmă, de parcă ar avea vreo impor
tanță motivul.

— N-Am ynde s-o țin !
Șl iși continuă nestingherit dru

mul.
îl abordăm mal încolo și nflăm 

că se numește Valcriu Clopot. Este 
șofer, poartă deci tot timpul actele 
asupra lui, e obișnuit să se legiti
meze. De ce să o facă numai ne so
sea. iar la intrarea in întreprindere 
nu ?

Prima oră de lucru Începe pieptiș. 
Ritmul alert e vizibil pretutindeni. 
Aflăm că este efectul acordului 
global, dar și al intensei munci po
litico-educative și al opiniei de 
masă. Muncitorii iși privesc timpul 
ca pe o adevărată avuție a lor și 
a colectivității, și nu îngăduie nici 
unuia s-o risipească. Ni se poves-

RAIDUL DE LUNI
DIMINEAJA

tește cazul unuia, dintr-o comună din 
județul Dîmbovița, care se „îmbol
năvea" cam des, pină ce brigada i-a 
atras atenția că nu-1 mai primește 
la lucru și... s-a făcut bine. Sau al 
unui tinăr de la galvanizare, fost 
chiulangiu fără sfială; s-a mers pină 
la a-i invita și mama la uzină să 
se stea de vorbă cu ea.

— N-am ce-i face, păcatele mele, 
că sint singură și nu mă ascultă !

Văzind că i se deranjează culcu
șul, băiatul și-a luat tălpășița, dar 
s-a intors după vreo trei luni spășit.

Ora 8,15—8,25. Am notat multe 
exemple de muncă conștiincioasă. Și 
totuși, lci-colo, cite doi-trel inși mai 
stau la șuetă. Probabil despre cum 
s-au distrat duminică... amănunte 
din etapa de fotbal... Unele grupulețe 
se destramă de cum ne apropiem, 
altele continuă nestingherite discuția 
sau mimează treaba. în general 
reacționează cei care ii salută pe în
soțitorul meu, locțiitor al secretarului 
comitetului de partid din uzină, și 
rămin netulburați cei care nu-1 cu
nosc. îmi exprim mirarea că nu 
există ecusoane și mi se răspunde 
că nu se poartă din cauza.., căldurii.

Iată-1 și pe unul care se plimbă, 
agale, pe alei. Vine cu o fată, e un 
moment simpatic, nc pare rău că 
trebuie să-i deranjăm :

— Unde ați fost 7
— I>a magazie, să iau niște sfoară.
— Dar sințeti cu mina goală...
— N-am găsit. .
Răspunsurile șl atitudinea interlo

cutorului sint neconvlngfitoare. Pro
babil din cauza ritmului de prome
nadă. Omul devine Insă brusc ener
gic in clipa in care însoțitorul meu 
ii Întreabă cum se numește :

Dar ce vă interesează 7 Cine 
sinteti dumneavoastră ? Ce căutați 
pe aici ? Eu nu discut cu oameni 
străini I

Iritare Jucată. Lucrează de 11 ani 
In uzină și e imposibil să nu-1 cu
noască pe cel ce l-a chestionat. Dar 
șl-o fi zis — ca la șah — cea mai 
bună apărare c atacul.

In general, dacă nu se pierde timp 
In secții, se pierde prin curtea uzi
nei. probabil tocmai datorită faptu
lui că scăpați de sub privirea tova
rășilor de muncă, sub un pretext 
sau altul, comozii se simt ocrotiți 
de anonimat. Cel identificai a fi 
Constantin Teleuți nu era singurul, 
între timp, adică la...

...Ora 8,20, Jntilnim un om care 
ne spune că se duce la cabine
tul medical, pentru o injecție. Peste 
o oră. in pauza de masă, infirmeria 
l-ar fi așteptat tot acolo și tot fără 
aglomerație. Dar să zicem că aceas
ta era ora de tratament. N-am 
avea nimic de obiectat dacă nu 
l-am fi observat pe Mitică al nostru, 
de la distanță, cum conspecta tacti
cos. ca pe bulevard, afișul unul 
spectacol de estradă : „Pardon... 
scuzați... bon soar I"

Firește, acestea sint excepții în 
peisajul dimineții de muncă. Depă
șirea lor e Insă obligatorie. în nu
mele calculelor atit de convingător 
expuse in toate secțiile, despre va
loarea fiecărui minut pierdut.

Ora 9,30. Ajungem la sculărie în 
pauza de masă. Și aici se observă 
unele „excepții". Dar de un fel deo
sebit : prinși în iureșul muncii, 
sint unii care mai lucrează la o ma
șină. la alta. Iși „încalcă" benevol 
timpul liber Încă de luni dimineață. 
In fata unor asemenea muncitori, 
„plimbăreții" și „șuetarzii" pe care 
i-am intîlnit ar avea toate motivele 
să roșească. Ceea ce se și intîmplă 
ori de cite ori sint supuși judecății 
prompte a colectivului. A colectivu
lui pus in situația să recupereze cu 
eforturi suplimentare timpul irosit.

Serglu ANDON

Mirajul „șansei" facile

Deseori, primim scrisori care abordează, in pagini dense de răs
pundere civică, teme cum ar fi : exigența neslăbită, combativitatea re
voluționară. ordinea cea mai riguroasă, spiritul creator, vigilența, res
ponsabilitatea țață de sarcini. Unele rinduri sint mai rezervate, altele 
mai patetice, din toate răzbate insă conștiința înaltelor îndatoriri și 
exigența cu care cititorii noștri analizează conduita morală atit a celor 
din jur, cit și a lor proprie. Să le dăm cuvintul :
• PRODUCĂTORI HARNICI, 

PROPRIETARI COMBATIVI. Bucu- 
reșteanul Gheorghe Slăvoiu nu se 
împacă deloc cu gindul că o între
prindere nu și-a realizat planul, in 
timp ce directorul era preocupat 
mai mult de treburi personale. 
Cititorul Întreabă : „Dar unde a 
fost in acest timp intreg activul 
Întreprinderii ? Or fi avut conce
diu un an de zile ?“ întrebările 
vizează una din condițiile care au 
dus la situația criticată. Intr-ade
văr. hărnicia și democrația socialis
tă sint indisolubil legate, toți oamenii 
muncii fiind datori să contribuie 
cu munca și cu opiniile lor, bazate 
pe pricepere și corectitudine, la a- 
sigurarea bunului mers al unități
lor din care fac parte. Dacă, In- 
timplător, persoana aflată in frun
tea locului de muncă nu este sufi
cient de destoinică, faptul e de 
neadmis, dar nu explică in totalita
te lipsurile (lin cadrul colectivului.

înseamnă că cei din jur nu și-au 
exercitat cum trebuie calitatea lor 
de proprietari. Așa cum, ca pro

rea climatului moral sănătos in co
lectivele de muncă. Cei care um
blă cu «mănuși albe- cu cei care 
au intenții «negre- constituie mai 
mult decit un non-sens, dovedesc 
pur și simplu nepăsare. Iar un res
ponsabil nepăsător iși găsește re
pede un subaltern risipitor. Nu
mai un om fără orizont politic 
poate neglija că, la adăpostul unui 
asemenea cuplu, se cuibăresc in

Dialog cu cititorii
ducător, se cere să fii harnic, tot 
aș2 ca proprietar se,cere să fii 
combativ. Sint două cerințe inse
parabile. după cum inseparabile 
sint și cele două atribute amintite.

• INTRANSIGENȚA. Cu atit 
mai mult se cere să dovedească e- 
nergie. fermitate față de lipsuri 
cei care au răspunderi directe pri
vind conducerea și coordonarea 
fiecărui loc de muncă. Un astfel 
de om „trebuie să fie conștient și 
bătăios in ceea ce privește întări

voie cei ce încearcă să lezeze inte
resele societății". Am citat din 
scrisoarea lui Vasilc Nicolalasa, 
din Periș, Județul Ilfov.

• CRITICA — MONEDA FOR
TE. Iată o întrebare ridicată sau 
implicată in multe din destăinui
rile ce ni se fac : care este deose
birea dintre spirit critic și criti
cism, dintre adevărata și falsa 
combativitate ? Preocupați de dis
tincțiile care se impun, unii cores
pondenți fac diferența alegind 
drept criterii argumentele, meto-

dele sau finalitatea atitudinii res
pective. La acestea se adaugă, in 
primul rind, criteriul participă
rii personale Ia eforturile co
lectivității. Nu poate avea mare 
valoare „critica" unuia care nu în
făptuiește nimic, nu pot fi decit 
individualiste pretențiile altuia 
care încearcă să primească mereu 
cit mai mult și să ofere cit mai 
puțin. în schimb, nu poate avea 
decit scopuri nobile risipa de acid 
făcută de cel ce nu-și mena
jează eforturile, flacăra omului 
care arde mereu, care mereu se 
dăruiește, nemulțumit continuu de 
el chiar dacă se află in ’ frunte. 
Sint neobosiții promotori ai pro
gresului. de ordinul milioanelor in 
țara noastră. Scriam o dată la a- 
ceastă rubrică despre inginerul a- 
gronom care și-a confecționat sin
gur'trei sape ca să muncească și 
fizic cit mai mult. Iată părerea 
lui, e vorba de Ion Perșinaru de 
la C.A.P. Dunăreni, județul Dolj, 
exprimată intr-o scrisoare ulteri
oară : „Am uneori impresia că nu 
dau tot ce trebuie societății. îmi 
dau seama că atit eu, cit și alții 
nu producem atitea valori cite am 
dori. Ziua de lucru mi-o incep cu 
întrebarea : ce produc astăzi, mai 
mult decit ieri, pentru societate ?"

Mi-a fost dat să asist la 
un concurs pentru selecțio
narea citorva interpret i de 
fundal sau, mal precis, a 
unor figuranți „speciali" 
necesari distribuției unui 
film artistic. Era nevoie 
de trei-patru amatori pen
tru niște rolișoare de-o 
vorbă, o tavă și-un brinci, 
și veniseră trei-patru sute, 
in majoritatea lor covirși- 
toare tineri, adolescenți 
sau proaspăt majori, băieți 
și fete care încercau 6ă 
tenteze „marea" șansă a 
vieții lor, s-o seducă, s-o 
subjuge, s-o tragă febril și 
total de partea lor intr-un 
efort de „acum ori nicio
dată".

Printre ei, absolvenți de 
liceu care nu reușiseră la 
examenele de admitere in 
facultăți, unii fără nici o 
meserie sau, pur și simplu, 
veșnic plimbăreți de-a lun
gul bulevardelor Capitalei, 
pensionari prematuri cu 
banii de buzunar storși din 
bugetele familiale, tineri 
cărora probabil că li s-a 
spus că ei trebuie să devină 
cineva fără să li se fi insu
flat cu temeinicie ideea că, 
pentru asta, mai trebuiau 
să facă și ceva anume, să 
producă, să Înfăptuiască 
cu miinile și cu inteligența 
lor un lucru folositor oa
menilor.

Fac cunoștință cu clțiva. 
Un tinăr cu perciunii pină 
sub barbă îmi declară că 
vrea să ajungă regizor, dar, 
punindu-i citeva între
bări din cea mai sumară 
cu putință cultură cinema
tografică, Îmi răspunde cu 
o candidă superioritate că 
n-a auzit nici de Eisen
stein, nici de Bergman,

nici de Antonioni. Trăiește 
din leafa „babacilor" și nu 
scapă nici un concurs de 
acest gen, deși singura poe
zie pe care o recită nu este 
decit un fragment din To- 
pirceanu. Două fete cură
țele, frumușele, gata de 
orice sacrificiu pe altarul 
artei. îmi spun că abia au 
terminat „administrația 
economică", dar că au în
cercat pină acum de cel 
puțin opt ori la televiziune, 
nepierzind nici o ocazie și

sărăcit părinții, obligîndu-i 
să le cumpere ghitare elec
trice, baterii de jazz, in
strumente muzicale scum
pe și au tot rămas repe- 
tenți incercind să înjghe
beze o formație „folk" cu 
„Hai lelițo-n deal, la vie" 
în urlete și sincopă și cu 
„măi ciobane de la oi" in 
super-voltaj și in aranja
ment orchestral propriu. 
Nici unul dintre ei nu cu
noaște o notă, n-aveau nici 
o umbră de studii muzi

fiind gata să se angajeze 
acolo la orice, că „una e să 
fii contabil la UCECOM 
și alta e să fii același lu
cru la televiziune !... A- 
tunci — adaugă cea mai cu 
aplomb dintre ele — nu ți 
se mai spune «Mimi de la 
UCECOM, ci Mimi de la 
televiziune», recunoașteți 
și dumneavoastră că altfel 
sună 1"

O venerabilă doamnă, 
veterană a figurației „spe
ciale", care se lăuda că ar 
fi fost cit p-aci să fie a- 
leasă Miss România prin 
1938, Ie dă citorva tineri 
strinși ciorchine in jurul 
ei, intr-un haz general, 
lecții de dicție și de mers, 
strict necesare ieșitului din 
blestematul de anonimat. 
Citeva fete o imită, carica- 
turizindu-i mișcările, pină 
cind concursul ia sfirșit și 
cei cu „neșansa" pornesc 
în căutarea altei șanse. 
Mi-au reținut atenția vreo 
cinci adolescenți care și-au

cale, toți cintau după u- 
reche 'într-o obsesivă osir- 
die a smulgerii din anoni
mat, pentru care părea su
ficient a pronunța stîlcit 
citeva nume de clntăreți 
la modă și a reproduce tot 
„după ureche" franceza și 
engleza.

I-am întrebat ce au de 
gind să facă. „Perseve
răm !" — mi-a răspuns 
unul dintre ei. Și, cu școa
la ? „Sintem autodidact!, 
muzica noastră n-are ne
voie de scleroza belferilor, 
noi sintem hippy !" Ce 
sinteți ?! ,,Hippy". Habar
n-aveau ce înseamnă cu
vintul „hippy", pe care 
nu-1 înțelegeau decit prin 
plete și tindâleală cu ghi
tarele de git Hippy, hippy, 
le-am spus, dar din ceva 
trebuie să vă ciștigați pii- 
nea. „Păi, noi ce facem 7 
Mai pică un bal, o cher
meză, o nuntă, știți, prin 
suburbii, cunoaștem și ci
teva chestii care să le pla

că la ăia, dar nu practi
căm asta decit de nevoie, 
că ne alterează stilul !“...

Poate că in grupul acela 
de afoni cu pretenții era 
vreunul capabil de cine 
știe ce lucru bun, autentic, 
in stare să-i dea reala sa
tisfacție a reușitei, in alt 
domeniu de activitate. 
Poate că printre fetele a- 
celea se aflau virtuale 
țesătoare, dactilografe, ca
siere, vinzătoare — meserii 
onorabile cind sint practi
cate cu cinste — dar din 
pricina unor carențe edu
cative, acești tineri, din fe
ricire puțini, se incăpăți- 
nează să vineze asemenea 
„șanse", oricit de incerte 
li s-ar părea, ratindu-și in 
felul acesta cei mai buni 
ani ai vieții și, odată cu 
asta, singura posibilitate re
ală a afirmării ; munca 
cinstită.

Mi-1 amintesc pe un re
putat meșter, ziditorul tur
nurilor de răcire a apei 
necesare uzinelor Tirgo- 
viștei, care a construit prin 
toată țara astfel* de indrăz- 
rtețe lucrări, nelăsindu-și 
semnătura pe nici una din 
ele. Și totuși, li cunoaște șl 
li respectă, pe el șl pe cei 
25 de ortaci ai lui, o țară 
întreagă. Nimic nu-ți dă 
sentimentul autentic al va
lorii și al utilității decit 
conștiința că ai făcut 
ceva cu miinile tale. 
Căci, așa cum spunea meș
terul, „ne naștem anonimi, 
spre a deveni oameni cu 
nume și prenume nu prin- 
tr-un certificat, ci prin o- 
pera unei vieți și prin e- 
fortul neirosirii de sine".
Ioan GRIGORESCU

ASPIRAȚIE LA UN LOC DE FRUNTE
(Urmare din pag. I)

productivitatea muncii. A- 
cestea sint, in puține cu
vinte, „secretele" realizării 
in cinci luni a peste jumă
tate din angajamentul a- 
nual la producția indus
trială".

Ion ȘtefănigA, director 
adjunct la întreprinderea 
de pielărie și mânuși : 
„Noi ne-am orientat preo
cupările spre creșterea pro
ducției — in cinci luni am 
realizat 80 la sută din an
gajamentul anual la pro- 
ducția-marfă și jumătate 
din cel la producția globa
lă, cea mai mare parte din 
spor fiind obținut prin 
creșterea productivității 
muncii — concomitent cu 
ridicarea calității și diver
sificarea sortimentelor. (Nu 
întimp’.ător cea mai mare 
parte din mărfurile pe care 
le realizăm le exportăm). 
Creșterile cantitative, cali
tative și ca număr de sorti
mente au fost obținute, cu 
precădere, prin folosirea 
mai chibzuită a materiei 
prime. Inițiativa „Să lu
crăm o zi pe lună cu ma

terial economisit" și-a do
vedit eficiența : de la înce
putul anului am economi
sit — și utilizat — mate
riale in valoare de 850 000 
Iei".

Rezultatele bune Înre
gistrate prin organizare 
superioară, prin aplicarea 
unor valoroase inițiative au 
adus in fața atenției tutu
ror numele unor muncitori 
fruntași. înconjurați de 
stimă și prețuire : Aurel 
Bugariu, Cornelia Beca, 
Angia Milicl, Vasile Chiso- 
zan, Andrei Mayer, Petru 
Maroși — la „Electromo
tor" ; Severin Schipor, Ia- 
cob Kirsch, Emil Neducin, 
Elisabeta Ștefan, Gheorghe 
Preda — la întreprinderea 
de pielărie și mănuși ; 
Constantin Claicl, Maria 
Csordaș, Nicolae Avasfloa- 
ie, loan Chisăliță — la 
„Azur". Sint citeva nume 
dintre miile de lucrători 
c3re și-au ciștigat un loc 
binemeritat la panoul de 
onoare al întrecerii socia
liste.

Și, totuși, in acest județ 
puternic industrializat, cu 
o veche tradiție muncito

rească, rezultatele in între
cere puteau fi și mai bune. 
Faptul că in cinci luni din 
acest an unele unități in
dustriale timișene — în
treprinderea de detergenți, 
„Victoria", „Solventul", 
..Tehnometal", „Electroti- 
miș“ din Timișoara ș.a. 
— au înregistrat rămineri 
în urmă față de planul de 
producție evidențiază re
zerve nefolosite in unele 
unități. Cum, pe ce căi 
vor fi fructificate aceste 
rezerve, prin ce modalități 
vor fi înlăturate neajunsu
rile care au Influențat ne
favorabil rezultatele unor 
unități din Județul Timiș 
in primele cinci luni din 
acest an ?

— In fiecare întreprin
dere din județ sint in curs 
de desfășurare — sub în
drumarea atentă a mem
brilor biroului comitetului 
Județean de partid — am
ple acțiuni care vizează 
Îmbunătățirea aprovizio
nării tehnico-materlale, a- 
slgurarea desfacerii Inte
grale a producției, dar mal 
cu seamă creșterea produc

tivității muncii — ne spu
nea tovarășul Ilie Moro- 
dan, secretar al Comitetu
lui Județean Timiș al 
P.C.R. Rezultatele bune 
Înregistrate în primele cinci 
luni de cele mai multe 
unități industriale din ju
deț nu pot, in nici un caz, 
6ă escamoteze problemele 
incă nerezolvate. Prin so
luționarea lor este cert că 
fiecare din întreprinderile 
județului șl industria Ti
mișului In ansamblu vor 
obține noi realizări, noi 
succese, asigurindu-și un 
loc de frunte in Întrecerea 
socialistă din acest an ju
biliar.

Stă pe deplin in puterea 
colectivelor Județului să 
ocupe un loc fruntaș. Pen
tru a reuși in întrecerea 
lor, ele nu trebuie să uite 
insă că și Întreprinderile 
din celelalte județe ui mă
resc același obiectiv. Nu se 
știe cine va fi Învingător. 
Dar se poate spune, incă de 
pe acum, că din această 
entuziastă întrecere de ciș
tigat vor avea, in mod si
gur, economia națională, 
întregul nostru popor.

Carnet cultural
25 de ani de teatru 

la Reșița

Teatrul de stat din Reșița 
sărbătorește 25 de ani de acti
vitate. Cu acest prilej, colectivul 
teatrului a realizat o stagiune 
jubiliară care 6e desfășoară în
tre 10 și 16 iunie, cuprinzind in- 
tilniri șl discuții cu spectatorii 
pe marginea repertoriului tea
trului reșlțean, expoziții retros
pective de afișe, programe și 
costume, o sesiune de comuni
cări consacrată activității pe par
cursul pătrarului de veac, pre
zentarea unor premiere cu pie
sele „Puterea și adevărul" de 
Titus Popovici și „Profesiunea 
doamnei Warren" de G.S. Shaw. 
La sărbătorirea teatrului reși- 
țean participă și colectivul tea
trului „Steija" din Virșeț 
(R.S.F. Iugoslavia) care, în ca
litate de oaspete de onoare, va 
susține două spectacole — la 
Carașova și Reșița, in zilele de 
14 și 15 iunie. (Nicolae Catană).

Arhitecții pictori

Din inițiativa Filialei Con
stanța a Uniunii arhitecțllor din 
România, publicul litoralului cu

noaște în aceste zile și alte pre
ocupări ale celor care au pro
iectat frumoasele construcții din 
stațiunile de pe malul mării. 
Astfel, la Galeriile de artă din 
Constanța s-a deschis o expozi
ție de plastică — acuarelă, gra
fică și pictură — cu lucrări a- 
parținind arhitecțllor constăn- 
țenl Ion Birlădeanu, Gheorghe 
Cojocaru, Ion Teodor, Marian 
Mateescu, Ioan Reinald, Gheor
ghe Tofan și Val Stănculescu. 
Tematica cea mai frecventă a 
lucrărilor o constituie noul pei
saj urbanistic al litoralului ale 
cărui proiecte au purtat și sem
nătura arhitecților pictori. 
(George Mihăescu).

„Săplămlna 
muzeelor Ieșene"

în aceste zile, lașul a găzduit 
două tradiționale manifestări : 
„Sărbătoarea teiului", organizată 
In grădina Copou, și „Sărbătoa
rea bojdeucii lui Creangă", care 
s-a desfășurat in curtea casei 
memoriale din cartierul Țicău. 
Această din urmă acțiune, la 
care pionierii și elevii liceului 
Mihail EminescU, poeți șl actori 
de la teatrul național „Vasile 
Alecsandri" au readus pe scenă

fragmente din nemuritoarele o- 
pere ale lui Creangă și Emines- 
cu, a marcat și începutul acțiu
nii „Săptămina muzeelor ieșe
ne". Ea prevede largi manifes
tări publice, intre care notăm 
seara muzeală „Jean Cosmo- 
vici" organizată de muzeul de 
artă, manifestări cultural-artis- 
tice organizate de muzeele po
litehnic și de literatură a Mol
dovei, simpozioane; deschideri 
de expoziții itinerante la Iași, 
Pașcani șl in alte localități. 
(Manole Corcacl).

Drăgaica 74

Ediția din acest an a „Ne- 
deii Drăgăicii" a debutat după 
datină cu o impresionantă pa
radă a portului popular, cu cin- 
tecele și dansurile specifice me
leagurilor buzoiene, la care și-au 
adus contribuția peste 3 000 
de artiști amatori din satele șl 
comunele județului. Cu această 
ocazie — conform tradiției — 
intr-o incintă special amenajată 
a fost deschis tîrgul Drăgăicii, 
unde vizitatorilor le stau la dis
poziție numeroase unități co
merciale, standuri ale Industriei 
locale și cooperației meșteșugă
rești care se prezintă cu noutăți 
in materie de bunuri de consum. 
(Mlhal Bâzu).

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalâ.
10,00 Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Vlrstele peliculei.
11.45 Legile țării — legile noastre! 

Controlul muncitoresc al ac
tivității economlco-soclale.

11.55 Biblioteca pentru toți : ion Plllat.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză.17.30 Telex.
17,35 Micii meșteri mari.
17.55 „Pe Mureș șl pe Ttrnave*. 

Reportaj muzical de la faza 
finală a concursului jude
țean al artiștilor amatori din 
județul Mureș, dedicat celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei.18.15 La volan.

18.30 Film serial pentru copt! : 
„George". Episodul „o surpriză pentru George".

18.55 Tragerea Pronoexpres. 19,05 Tribuna TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.15 Teleclnemateca. Ciclul „Mari 

vedete". Jean Gabln. Amedeo 
Nazzarl, Alain Delon, Lino 
Ventura tn „Clanul sicilienilor".

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Telerama. Televiziunea des
pre sporturi necunoscute (li).

20.30 „Plecai să cerc rotundul lu
mii". Documentar TV.20,50 Cfntecele mării.21,00 Telex.

21,05 Armonii intime. Seară Mozart.
21,25 Muzee șl expoziții.
21.45 „Orice asemănare nu-1 în- 

timplătoare".
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Srcretar general ol Partidului Comunist Român 

rnmV\ JÎ*** dumneavoastri si Comitetului Central al Partidului 
t munht Român mulțumirile mele călduroase pentru felicitările pe care 
V?’ transmis cu prilejul realegerii mele In calitatea de președinte al
uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

Sint ferm convins, ca și dumneavoastră, c6 colaborarea multilaterală 
entre Lniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român 
f dintre popoarele și țările noastre vecine se va consolida si dezvolta 
continuu în spiritul convorbirilor prietenești, de deplină înțelegere pe care 
le-am avut împreună.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale
Domnului MANEA MĂNESCU

Fnm-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
Transmit Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru mesajul cordial 

r' resat cu ocazia constituirii Guvernului Provizoriu de Uniune Națională 
din Laos.

Relațiile dintre țările noastre nu vor putea decît sâ devină tot mal 
bune, întrucît ele se bazează pe stima reciprocă, independență și 
colaborare.

Cu cea mai înaltă considerație,

SUVANNA FUMA
Președintele Guvernului Provizoriu 

de Uniune Națională din Laos

iNMiNAREA DE DISTINCȚII COMUNELOR 
FRUNTAȘE IN ÎNTRECEREA PE ANUL 1973

După cum s-a anunțat. recent au 
f'st acordate distincții comunelor 

^fruntașe in întrecerea oe anul lf>73, 
in realizarea sarcinilor economice, 
edilitare si social-culturale.

Inminarea înaltelor distincții, a di
plomelor si premiilor acordate a a- 
vut loc In cad nil unor însuflețite 
adunări populare.

în telegrame adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. locuitorii comu
nelor Ichiu — județul Alba. Volun
tari — municipiul București. Topalu 
— județul Constanța, distinse cu Or
dinul Muncii clasa I : comunelor

Conferințe ale consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport

în întreaga tară au loc conferințele 
consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport, care analizează modul 
cum s-a acționat pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate prin Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februa
rie—2 martie 1973, cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și 
sportului.

Cu acest prilej, participant la con
ferințele din județele Vaslui, Neamț, 
Botoșani. Sibiu și Bistrița-Năsăud au 
adresat Comitetului Central al Parti
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Mobilă mai bună, mai frumoasă j
IAȘI (Corespondentul ,.Scîn- 

teii" Manole Corcaci) — În
treprinderea de prelucrare a 
lemnului din Iași a fost recent 
gazda unei consfătuiri a produ
cătorilor din 89 întreprinderi de 
mobilă din țară. Aceștia, îm
preună cu specialiști de la in
stitutele de cercetări și pro
iectări din domeniul prelucră
rii lemnului, au dezbătut pro
bleme importante privind rea
lizarea unor garnituri de mo
bilă frumoase și moderne, lăr
girea cooperării in producția 
de mobilă. Ieșenii s-au prezen
tat la această consfătuire cu 
realizări de seamă. De la înce
putul anului și pină in prezent,

• SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT* SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ACTUALITATEA LA FOTBALCICLISM:

Un nou lider în „Turul României"
Etapa a Il-a a revenit detașat lui Mircea Ramașcanu

Bacăul a primit ieri — ca și Bu
zău!. cu o zi înainte — cu multă 
însuflețire pe cicliștii parlicipanti la 
..Turul României". în plin central 
orașului, pe magistrala străjuită de 
modernele blocuri de locuințe, mii 
de localnici iubitori ai sportului au 
tinut să-i aștepte și să-i urmărească 
la sprintul final ne temerarii_ aler
gători ce au pornit să străbată țara 
ir.tr-o pasionantă întrecere oe bici
clete. Victoria in această etapă, ce 
a măsurat 170 km. a revenit detașat 
tinărului Mircea Ramașcanu. din e- 
china de tineret a României.

„Etapa — ne spunea arbitrul Tra
ian Constantin — s-a decis in final. 
Vintul din soațe a fragmentat plu
tonul. Cu vreo 20 de km înainte de 
Bacău. Ramașcanu a sprintat puter
nic si s-a detas3t. Profitind și de o 
anumită neatenție a plutonului, el 
»i-a asigurat un avans de peste trei

ȘTIRI DIN SPORTUL DE MASA
Turul ciclist al Județului 

Brăila pentru sportivi 
nelegitimați

BRAILA (Prin telefon de la Ena- 
che Traian). — Comitetul județean 
al U.T.C. Brăila a organizat prima 
ediție a turului ciclist al județului 
Brăila, la care au participat aproa
pe 100 de sportivi, toți nelegitimați. 
Turul a fost stabilit pe un traseu 
cuprinzind 120 de kilometri. Timp de 
trei zile, pe ruta Brăila—Movila Mi
resii, Movila Miresii—Ianca și Ianca 
— orașul Brăila s-au desfășurat în
trecerile celor trei etape încheiate 
cu sosirea pe stadionul de atletism 
din parcul-monument. Primii care 
au trecut linia de sosire au fost Mir
cea Leoca de la Școala generală 
nr. 25 Brăila. Marcel Ilie de la aso
ciația sportivă Movila Miresii și Va- 
silă Mogoș de la asociația sportivă 
însurăței.

★
Sfir5itul săptămînii trecute a fost 

marcat de o vie activitate turistică 
pentru tineret. Astfel, peste 1 000 de 
țineri muncitori cLn intreprinderi și 

Dobrosloveni — iudețuț Olt si Su- 
icsti — iudetul Vilcea. distinse cu 
Ordinul Muncii clasa a II-a. precum 
si comunei Gălăutaș — județul Har
ghita. distinsă cu Medalia Muncii, 
exorimă calde mulțumiri pentru 
înaltele distincții ce le-au fost acor
date și se angajează ca in anul a- 
ces:a să obțină rezultate si mai bune 
in înfăptuirea tuturor sarcinilor e- 
conomice. să întreprindă noi acțiuni 
de gospodărire și înfrumusețare â 
comunelor, intimpinind cu cinste cea 
dc-a 30-a aniversare a eliberării pa
triei si Congresul al Xl-lea al Parti
dului Comunist Român.

(Agerpres) 

dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegrame prin 
care iși exprimă hotărirea lor de a nu 
precupeți nici un efort pentru ridi
carea mișcării sportive la nivelul sar
cinilor trasate de partid, angajamen
tul de a răspunde grijii și dragostei 
cu care sportivii noștri sint înconju
rați de partid, de întregul popor, si- 
tuindu-se în primele rinduri atit in 
muncă, cit și in activitatea sportivă.

(Agerpres)

la Iași s-a fabricat, peste pre
vederile de plan, mobilă in va
loare de șase milioane lei. 
Acest spor s-a realizat. îndeo
sebi. pe seama creșterii pro
ductivității muncii. In aceeași 
perioadă de timp, la export s-a 
livrat, peste prevederile planu
lui la zi, mobilă in valoare de 
un milion lei valută. Totodată, 
pe linia diversificării producției 
și a modelelor noi de mobilă, 
ieșenii au introdus in fabrica
ție. in ultimul timp, 31 de ti
puri noi de mobilă. realizate 
îndeosebi din cherestea de ste
jar, mobilă frumoasă, trainică, 
multifuncțională.

I

minute, nemaiputind deci fi ajuns". 
Micul grup ce pornise in urmărirea 
lui s-a angajat apoi intr-un sprint 
final foarte frumos. Cu un ultim și 
impresionant efort, printr-o zvicnire 
puternică. Nicolae Voican și-a între
cut adversarii cu numai o jumătate 
de roată. în urma lui Voican s-au 
clasat : T. Drăgan (Voința). Teodor 
Vasile (România). M. Ferfelea. C. 
Cirje (ambii România-tineret). V. 
Murineanu (Dinamo), C. Popescu 
(Voința) si câștigătorul etapei pre
cedente. cehoslovacul L. Zajak.

în urma acestor rezultate, azi. în 
etapa a IlI-a (Bacău — Vaslui — 
Iași), tricoul galben, de lider al cla
samentului general. 11 va purta 
Mircea Ramașcanu. El are de altfej 
un avans substanțial — peste trc-i 
minute — fată de următorii clasați, 
în ordine — Zajak, Cirje, Voican, 
Sofronie. Drăgan etc.

instituții, ca și elevi din școli, au 
mers pe diferite trasee turistice, ca 
Valea Prahovei (cu vizitarea mu
zeului Doftana), pe itinerare din 
nordul Moldovei (cu vizitarea monu
mentelor istorice) și din Dobrogea.

întreceri la haltere pentru 
elevii din școlile sportive

REȘIȚA (Corespondentul „Scin- 
teii". Nicolae Cătană). — Desfășurat 
timp mai îndelungat intre 20 de re
prezentative, campionatul de haltere 
al școlilor sportive s-a încheiat la 
Reșița. La faza finală, desfășura
tă in sala „30 Decembrie". au 
participat peste 40 de concurenți, 
ciștigătorii de drept ai întrecerilor 
zonale. A fost vorba de o emulație 
interesantă pentru școlile sportive 
care s-au afirmat și pe acest târim : 
cele din Cluj, București, Galați și 
Reșița. Locul I a revenit reprezen
tativei școlii sportive din Galați, ur
mată de concurenții de la școala 
sportivă ..Viitorul" din Cluj și de cei 
de La școala sportivă „Energia" 
București. gazdele situlndu-se pe lo
cul al IV-lea.

Cronica zilei
Primul ministru al guvernului, 

Manca Mănescu. a primit din partea 
Iui Zrld al-Rlfai. prim-minlstru. mi
nistrul afacerilor externe al Regatu
lui Hașemil al Iordaniei, o telegra
mă de mulțumire pentru felicitările 
transmise cu prilejul aniversării Zi
lei independentei a Iordaniei.

★
Noul ambasador al Republicii 

Guineea in tara noastră. Ibrahima 
Cimara. a depus, marți, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
rx nlru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism. Au fost de 
filă reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului București, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali si ofițeri superiori.

★
O delegație a Ministerului Comer

țului Interior din R.P. Ungară, con
dusă de Karoly Molnar, adjunct al 
ministrului, a avut întrevederi la 
Ministerul Comerțului Interior cu 
prim-adjUhctul ministrului. Nicolae 
Bozdog. in cadrul cărora a fost ana
lizat stadiul îndeplinirii protocolului 
privind schimbul de mărfuri intre 
cele două ministere pe 1974.

★
T.a București a sosit o delegație 

militară a Statului Major General al 
Forțelor Armate Regale ale Maro
cului. condusă de colonelul Abdcl 
Kader Loubaris. care face o vizită 
oficială in tara noastră.

La aeroportul Otopcnl, membrii 
delegației au fost intimpinați de 
generali și ofițeri superiori ai arma
tei noastre.

Au fost de față Maâti Jorio, am

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 400 DE ANI DE LA MOARTEA
LUI ION VODĂ CEL VITEAZ

Sub egida Academiei Republicii So
cialiste România. Academiei de ști
ințe sociale și politice. Centrului de 
studii și cercetări de istorie si teo
rie militară, comitetului județean de 
cultură și educație socialistă, la Ga
lați a fost organizat un simpozion pe 
tema ..Epoca și personalitatea dom
nitorului Ion Vodă cel Viteaz", prile
juit de împlinirea a 400 de ani de la 
moartea domnitorului erou.

Cu același prilej, la Muzeul jude
țean de istorie Galați a avut loc ver
nisajul unei expoziții omagiale, care 
prezintă domnia lui Ion Vodă în ca
drul larg al luptei antiotomane duse 
de poporul român de-a lungul isto
riei sale. Pentru ilustrarea persona
lității domnitorului sint folosite nu
meroase izvoare de epocă, intre care

La întreprinderea „Partizanul"-Bacău

încălțăminte intr-o largă gamă
de modele

B A C A U (corespondentul 
„Scinteii" Gh. Baltă.). — Do 
la începutul anului și pină 
acum, la intreprinderea de pie
lărie și încălțăminte „Partiza
nul" din Bacău au fost introduse 
in fabricație numeroase sorti
mente și modele de pantofi, 
sandale și ghete pentru bărbați 
și copii. Dintre acestea, se dis
ting 8 modele de încălțăminte 
flexibilă. Tehnologiile moderne 
și materialele superioare folo
site conferă pantofilor și sanda
lelor, care poartă marca „Coti
dian" a întreprinderii băcăuane, 
eleganță, comoditate, durabilita
te. In aceste zile, au fost intro-

Pe stadionul „23 August" din Ca
pitală. ieri s-a disputat întilnirea 
amicală de fotbal dintre echipa „25 
Aprilie" din R.P.D. Coreeană și se
lecționata B a României. Partida s-a 
încheiat la egalitate 2—2 (1—1).

★
Astăzi dupâ-amiază, cu începere 

de la ora 17.30. echipa Steaua va 
susține un meci amical, pe stadio
nul său din șoseaua Ghencea. cu se
lecționata armatei grecești.

★
Congresul Federației internaționale 

de fotbal, care și-a început lucrările 
la Frankfurt pe Main, l-a ales in 
funcția de președinte al F.I.F.A. pe 
Jono Havelange (Brazilia). în favoa
rea lui J. Havelange au votat 68 de 
delegați, in timp ce fostul președinte, 
Stanley Rous (Anglia), a obținut 52 
de voturi. învestitura a fost decisă 
in cel de-al doilea tur de scrutin.

în afara alegerii președintelui, 
congresul F.I.F.A. a aprobat moțiu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
OLIMPIADA DE ȘAH

Echipa României a obținut cea 
de-a treia victorie consecutivă in 
cadrul Olimpiadei de șah, care se 
desfășoară in aceste zile la Nisa. In 
runda a patra, șahiștii români au 
intilnit formația Andorrei, pe care 
au invins-o cu 4-0. Celelalte me
ciuri disputate in grupa a 6-a s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Cehoslovacia—Singapore 4-0 ; Mo
naco—Liban 1.5-1.5 (1) ; Norvegia— 
Columbia 1.5-1.5 (1). In clasamentul 
grupei continuă să conducă Ceho
slovacia, cu 15 puncte, urmată de 
Norvegia — 11,5 puncte (1), Româ
nia — 10 puncte (un meci mai pu
țin), Columbia — 7,5 puncte (1) etc.

TENIS : SURPRIZĂ 
LA ROLAND GARROS

în cadrul optimilor de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Roland Garros a fost înregistra
tă o mare surpriză : jucătorul fran
cez Francois Jauffret a reușit Să-l 
elimine cu 7-6. 7-5, 7-5 pe campio
nul cehoslovac Jan Kodes, al doilea 
favorit al concursului.

Ilie Năstase s-a calificat in sfer
turile de finală, învingindu-1 cu 
6—4. 6—2. 7—6 pe Onny Parun 
(Noua Zeelandă). Suedezul Bjorn 
Bcyg l-a eliminat cu 0—6, 6—3, 6—3, 

basadorul Marocului la București, șl 
membri ai ambasadei.

In cursul zilei de marți, oaspeții 
au făcut o vizită la Ministerul Apă
rării Naționale, unde au avut o în
trevedere cu general-colonel Ion 
Ghcorgho. nrim-ad|unct al ministru
lui si șef al Marelui Sfat Maior.

*
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinfilaiea a organizat 
marți o seară culturală dedicată Zilei 
naționale a Suediei.

După conferința intitulată „Suedia 
— pe urmele lui Nils Holgcrsson", 
prezentată do ziaristul Leonard Me
hedinți. au fost vizionate filme do
cumentare suedeze.

Au participat Andrei Vela, vice
președinte al I.R.R.C.S.. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, oameni de artă și cultură, 
un numeros public.

A fost de față Kurt Loijon, amba
sadorul Suediei in țara noastră.

★
La Tirgoviștc a avut loc o 

consfătuire de lucru a silvicultorilor, 
prima de acest fel pe țară, organi
zată de Comitetul județean Dîmbo
vița al P.C.R.. cu prilejul căreia s-a 
făcut o amplă analiză a activității 
in domeniul silviculturii și s-au 
stabilit noi măsuri pentru mai buna 
gospodărire a pădurilor, a vinatului 
și pescuitului in apele de munte, in 
concordanță cu condițiile create și 

s cerințele subliniate in această pri
vință de conducerea partidului și 
statului nostru.

(Agerpres)

prima cronică scrisă în limba româ
nă de Grigore Ureche, „Descrierea 
războiului lui Ion", de Leonhard Go- 
reccius, editată la Frankfurt in 1578, 
lucrări ale lui Iohan Lasicius. ale lui 
Paprocius. Miron Costin si Nicolae 
Costin, Letopisețul cantacuzinesc 
precum si prima monografie istorică 
consacrată domniei și personalității 
lui Ion Vodă, realizată de Istoricul 
Bogdan Petriceicu Hașdeu. De ase
menea. expoziția folosește un izvor 
istoric neutilizat pină în prezent in 
cercetările referitoare la domnitorul 
erou, și anume, lucrarea genealogică 
a lui Hieronimus Pennine. tipărită 
la Magdeburg in 1598, lucrare afla
tă în fondul de aur al Bibliotecii 
V. A Urechia din Galați.

(Agerpres)

duse in fabricație alte modele 
noi de încălțăminte. La ora ac
tuală, specialiștii de la serviciul 
de creație lucrează la definiti
varea colecției de modele ce 
vor fi prezentate comerțului in 
cea de-a doua parle a anului. 
Colecția cuprinde 250 de modele 
noi, intre care sandale bărbă
tești și pentru copii, realizate 
din înlocuitori de piele, bocanci 
bărbătești etc. Prin mobilitatea 
cu care reușește să se adapteze 
la cerințele modei și gusturilor 
cumpărătorilor. încălțămintea 
realizată la intreprinderea din 
Bacău și-a ciștigat un binemeri
tat renume atit in țară, cit și 
peste hotare.

nea Confederației de fotbal din 
America de Sud privind mărirea 
numărului de echipe participante la 
turneul final al viitorului campionat 
mondial de fotbal. Cu 96 de voturi 
pentru s-a hotărit ca la turneul final 
al celui de-al 11-lea campionat mon
dial, ce va avea loc in anul 1978 in 
Argentina, să participe 20 de echipe: 
deținătoarea titlului, țara organiza
toare plus 18 formații calificate in 
urma jocurilor preliminare.

★
Campionatul mondial de fotbal va 

începe miine la „Waldstadion" din 
Frankfurt pe Main cu meciul dintre 
selecționatele Braziliei (de trei ori 
ciștigătoare a „Cupei Jules Rimet") 
și Iugoslaviei. Lovitura de începere 
in acest meci, care relansează due
lul fotbalistic Europa-America de 
Sud. va fi dată de eroul ultimelor 
ediții ale „Cupei mondiale", celebrul 
jucător brazilian Pole, invitat de 
onoare al organizatorilor și al 
F.I.F.A.

5— 7, 6—3 pe americanul Van Dillen. 
Alte rezultate : Ramirez (Mexic)— 
Koch (Brazilia) 6—3, 6—1, 4—6, 7—5 ; 
Salamon (S.U.A.)—Riessen (S.U.A.)
6— 2, 6—1, 6—1.

In turul II al probei de dublu, cu
plul Iile Năstase (România)—Juan 
Gisbert (Spania) a Învins cu 6-1, 6-4 
perechea americană Bill Brown- 
Bob Kreiss.

TIR

Ieri, pe poligonul Tunari
Probele disputate in cea de-a 

treia zi a Campionatelor internațio
nale de tir ale României au fost 
ciștigate de următorii sportivi : 
armă liberă calibru redus 3x40 
focuri — A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 
1 163 puncte ; talere aruncate din 
șanț — Koblenski (Polonia) 185 
puncte ; pistol viteză — A. Kuzmin 
(U.R.S.S.) 597 puncte ; pe locul doi 
s-a clasat Stan Marin (România) cu 
594 puncte : pistol viteză juniori — 
E. Galdo (Cuba) 583 puncte ; skeet 
juniori — B. Korge (R. D. Germa
nă) 141 puncte.

Vizita ministrului 
tehnologiei și cercetării 
științifice din Indonezia
Marți dimineața. Ion Pățan, vlce- 

prim-mlnistru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperă
rii economico Internationale, a pri
mit pe Sumltro Dțojohadlkusumo, 
ministrul tehnologiei și cercetării 
științifico din Indonezia, caro face o 
vizită in t-nra noastră, la invitația 
Consiliului Național pentru Știință 
si Tehnologie. A fost do față Mo
hamad Achlrul Aen. Însărcinat cu 
afaceri a.i. al Republicii Indonezia 
la București.

în cadrul discuțiilor au fost abor
date aspecte ale conlucrării romftno- 
indonczicne. dezvoltarea și diversi
ficarea acesteia.

★
Ministrul indonezian a avut, de 

asemenea. Întrevederi cu Bujor Al- 
mășan. ministrul minelor, petrolului 
si geologiei. loan Ursu. președintele 
C.N.Ș.T., și Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de'Științe agri
cole și silvice. (Agerpres)

întoarcerea din
R. S. Cehoslovacă 

a delegației 
de activiști ai P. C. R.
Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă do Ilie Morodan, secretar 
al Comitetului județean Timiș ai 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a făcut o vizită in 
schimb de experiență in R.S. Ce
hoslovacă, s-a înapoiat in Capitală. 
I>a sosire, pe aeroportul Otopeni, de
legația a fost salutată de Nicolae 
Spinu, adjunct de șef do secție la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de activiști de partid. Au 
fost prezenti reprezentanți ai Am
basadei R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

13, 1-1 $i 15 iunie. In țară : Vremea 
va fi in general instabilă cu cerul 
temporar noros. Vor cădea ploi care 
vor avea si caracter de aversă înso
țite de descărcări electrice, mai frec
vente la începutul intervalului. Vint 
moderat cu unele intensificări. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 4 și 14 grade, izolat mai cobo- 
rite in prima noapte, iar maximele 
intre 15 și 25 grade, mai ridicate in 
ultimele zile. La începutul intervalu
lui. pe alocuri, sint condiții de grin
dină.

La Combinatul chimic 
,, Victoria''

SORTIMENTE NOI

Nomenclatorul combinatului 
chimic din orașul Victoria se 
îmbogățește mereu cu noi pro
duse de strictă necesitate pen
tru economia națională sau so
licitate la export. Este vorba, 
in primul rind, de un nou sor
timent de rășină sintetică uti
lizat in industria pielăriei, pro
dus care se obține aici, la Vic
toria, prin valorificarea deșeu
rilor de nitroceluloză care, pină 
de curind, erau arse. Numai pe 
această cale se va realiza, la 
nivelul unui an, o producție su
plimentară in valoare de circa 
9 milioane lei. De subliniat că 
noul produs se obține jjc o in
stalație existentă, fără investiții. 
O altă rășină sintetică însușită 
in fabricație este senoformul 
utilizat in industria electroteh
nică, in industria de cabluri 
(ca adeziv), la fabricarea de fe- 
rodouri necesare autovehicule
lor, în industria de prelucrare 
a lemnului etc.

„PARIS MATCH":

„Ionii" atmosferici și psihicul uman
„La originea proastei sau bunei noastre dispoziții s-ar afla acțiunea 

asupra organismului a particulelor electrizate din atmosferă, „ionii". 
Aceasta este senzaționala concluzie la care a ajuns savantul american 
Albert Krueger, in urma unor cercetări ce au durat 17 ani — și despre 
care relatează pe larg revista „Paris Match".

Acești ioni, care hotărăsc asupra 
dispoziției noastre și al căror nume 
provine de la un cuvint grecesc ce 
înseamnă „in mișcare", sint atomi sau 
grupuri <ie atomi purtind in mod 
„anormal" sarcini electrice și „de- 
plasindu-se“ in permanentă, in loc 
să rămină „cuminți" la locul lor. 
Aerul pe care il respirăm poate con
ține ioni negativi (binefăcători) si 
ioni pozitivi (nocivi) sau să fie foar
te sărac in astfel de particule elec
trizate. Prezenta in mare cantitate a 
ionilor pozitivi, cit și simpla absență 
a ionilor negativi ar fi deosebit de 
nocivă pentru organismul omenesc. 
Asemenea vintului de primăvară în
cărcat de polen, care provoacă ne
plăcutele guturaiuri. ionii pozitivi 
ne răvășesc nervii, in vreme ce ionii 
negativi acționează ca un adevărat 
balsam pentru sistemul nervos. Vin- 
turi ca fohnul din Elveția si din Ti
rol sau ca sharâvul din Orientul 
Mijlociu sint o adevărată năpastă 
pentru nervii locuitorilor, datorită 
marii cantități de ioni pozitivi pe 
care o transportă — susține savantul 
american.

Aceleași efecte negative asupra or
ganismului omenesc le pot avea și 
ionii pozitivi care abundă in birouri, 
magazine, in locurile supraaglome
rate și pc străzile orașelor moderne. 
Diferentele substanțiale existente in 
ce privește proporția acestor ioni 
in feluritele medii pe care le frec
ventăm — birou, locvin’ă. stradă — 
afectează in mod simțitor conduita 
psihică — afirmă, de asemenea, pro
fesorul american.

Deși, in mod normal, un atom de 
oxigen și, prin urmare, o moleculă

ZIUA NAȚIONALĂ
A REPUBLICII FILIPINE

Excelenței Sale
Domnului FERDINAND E. MARCOS

Președintele Republicii Filipine
MANILA

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Fillplne, am deosebita 
plăcere să adresez, in numele Consiliului de Stat, al poporului roman 
și al meu personal, cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și 
fericire Excelenței Voastre, de bunăstare șl progres poporului filipinez 
prieten.

Sint convins câ legăturile de prietenie stabilite între țările noastre 
vor continua să se dezvolte spre binele popoarelor noastre, al păcii și 
înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Fllipincle : un lanț 
de... 7 100 de insule ri
sipite in apele Mării 
Chinei și Pacificului
— in spațiul geografic 
al Sud-Estului asiatic
— din care sint locuite 
mai puțin de jumătate. 
Descoperite de Ma
gellan in 1521, coloni
zate treptat incepind 
din 1565, Filiplncle a- 
veau să scuture jugul 
dominației spaniole 
după mai bine de trei 
secole de lupte in- 
dîrjite, proclamindu-șl 
independența la 12 iu
nie 1898.

Populația arhipela
gului a trebuit însă să 
facă față unei noi pe
rioade de dominație 
străină, iar apoi, in 
anii celui de-al doilea 
război mondial, ocupa
ției japoneze, după a 
cărei înlăturare insu
lele și-au recucerit 
independența.

Tinzînd spre lichida
rea intr-un timp cit 
mai scurt a înapoierii 
economice și sociale, 
moștenire a îndelunga
tului trecut colonial, 
poporul filipinez și-a

orientat eforturile spro 
valorificarea principa
lelor bogății ale solu
lui și subsolului țării. 
Agricultura, favorizată 
de condiții pedoclima
tice deosebite, cunoaște 
un proces de moder
nizare și diversificare. 
Paralel cu extinderea 
rețelelor de irigație, a- 
plicarea unor tehnolo
gii mai avansate și in
troducerea unor va
rietăți de orez cu ran
dament sporit, care au 
permis lichidarea im
porturilor acestui ali
ment de bază in hrana 
populației, au fost lăr
gite suprafețele culti
vate cu trestie de za
hăr, porumb, sisal etc. 
Abundența zăcăminte
lor naturale — mine
reu de fier, crom, cu
pru, mangan, nichel, 
metale prețioase — a 
permis dezvoltarea u- 
nei industrii extractive 
și de prelucrare. Prin
tre proiectele priorita
re ale planului cvadrie- 
nal in curs (1971—1974) 
figurează construirea 
unor topitorii de cu
pru și aluminiu, lami

NIGERIA

Măsuri pentru recuperarea 
bogățiilor naționale

în ultimul an. guvernul nigerian 
a luat de două ori măsuri in vederea 
întăririi controlului asupra operațiu
nilor din țară legate de extracția și 
prelucrarea țițeiului. Aceste măsuri 
vizau in primul rind compania anglo- 
olandeză „Shell-B.P.". Prima oară, in 
iunie anul trecut, cind, in urma unui 
acord cu această companie, Nigeria 
a preluat 35 la sută din acțiunile 
societății, urmind ca pină in 1982 
tinărul stat african să-și asigure 
majoritatea absolută a acțiunilor. 
Devansind calendarul fixat. zi
lele trecute a intervenit o nouă spo
rire a participării nigeriene la acti
vitatea companiei, prin preluarea de 
noi acțiuni — ceea ce ridică la 55 la 
sută participarea nigeriana. Astfel, 
Nigeria iși asigură controlul nu nu
mai asupra activității companiei 
„Shell-B.P.", dar și asupra celei mai 
mari părți a industriei petroliere, 
intrucit acestei companii ii revin 
doua treimi din cantitatea de țiței 
ce se produce in țară (60 de mili
oane de tone pe an). Ulterior s-au 
anunțat măsuri similare privind alte 
patru companii petroliere străine.

In același context politic se în
scriu și alte măsuri luate in ultimul 
timp de către guvernul generalului 
Yakubu Gowon, intre care se nu
mără crearea Corporației naționale 
a petrolului, care deține monopolul 
concesiunilor in domeniul petrolier ; 
preluarea majorității acțiunilor rafi
năriei de la Port Harcourt : lărgirea 
sectorului de stat prin construirea a 
două rafinării la Warri și Kaduna.

Toate acestea au o impor

de aer trebuie să fie neutră din 
punct de vedere electric, milioanele 
de ciocniri infime care se produc in 
fiecare clipă pe traseul razelor cos
mice și ultravioletelor, de exemplu, 
produc mari cantități de ioni. în 
aerul nepoluat de pe Pămînt există 
1 500—4 000 de astfel de particule pe

IPOTEZA UNUI OM 
DE ȘTIINȚĂ

centimetru cub. în mod normal ar 
trebui să existe 1.2 ioni pozitivi pen
tru un ion negativ. Măsurătorile fă
cute in locuri supraaglomerate au 
demonstrat că la capătul unei zile de 
lucru această proporție nu numai că 
se modifică, dar cantitatea de ioni 
se reduce și ea vertiginos : într-un 
centimetru cub de aer nu mai rămîn 
decit 34 de ioni pozitivi și 20 de ioni 
negativi. Experiențe făcute pe stră
zile din San Francisco au pus in 
evidență existența a doar 80 de ioni 
pe centimetrul cub. de 40 de ori mai 
puțin decît media obișnuită. Oa
menii care in decursul întregii zile 
de lucru respiră un aer sărac în ioni 
sau mai încărcat in ioni pozitivi de
cit in ioni negativi se simt obosiți, 
enervați, greoi in gindire. Acest 
..sindrom ionic" se deosebește radi
cal de sindromul datorat poluării 

noare, un furnal Înalt, 
întreprinderi de pre
lucrare a lemnului șl 
a produselor agricole, 
poduri și căi de co
municații. obiective 
social-culturale.

Pe plan extern, gu
vernul de la Manila 
promovează o politică 
de colaborare econo
mică șl politică cu 
toate statele. în acest 
cadru se înscrie șl 
dezvoltare^, in ulti
mii ani. a raporturi
lor cu țările socialiste, 
inclusiv cu țara noas
tră. Stabilirea de rela
ții diplomatice între 
România și Filipine in
1972. vizitele reciproce 
la diferite niveluri au 
dat impulsuri amplifi
cării raporturilor bila
terale, au permis să se 
evidențieze noi posibi
lități de dezvoltare a 
colaborării dintre cele 
două țări, pe baza sti
mei și respectului re
ciproc, în interesul am
belor popoare, al cau
zei păcii și cooperării 
internaționale.

G. BONDOC

tanță deosebită dacă se are In ve
dere ponderea industriei petroliere 
în economia țârii. Nigeria se situea
ză pe locul șapte in producția mon
dială, extracția de țiței crescind de 
la 5 000 de barili pe zi in 1958 la 
2 000 000 de barili pe zi in prezent.

Ansamblul de măsuri de întărire 
a controlului de stat asupra indus
triei petrolului face parte dintr-un 
amplu plan de „nigerianizare", de
cretat de guvernul generalului Ya
kubu Gowon in primăvara anului
1972. Acest plan, releva presa din 
Lagos, a fost răspunsul autorităților . 
la situația in care din peste 600 de 
mari întreprinderi prelucrătoare 
două treimi erau controlate de com
panii străine — o situație similară 
existind si în sfera comerțului.

In Lagos se consideră că politica 
de recuperare a bogățiilor naționale, 
„nigerianizarea" economiei vor con
tribui in mod substanțial la obține
rea unor posibilități suplimentare 
pentru progresul economic al tării, 
in special pentru punerea bazelor Li
ngi industrii naționale de sine stătă
toare. De altfel, este semnificativă 
creșterea ponderii industriei in pro
dusul național brut de la 14.6 la sută 
in 1966—1967 la 27.3 la sută in 1972—
1973. Totodată, această politică per
mite tinărului stat atingerea unui o- 
biectiv central al actualului plan de 
dezvoltare : consolidarea independen
tei politice prin asigurarea indepen
dentei economice.

Augustin BUMBAC

(oxidului de carbon, fumului etc.).
în ciuda slabei proporții de ioni 

din aerul normal efectul lor asupra 
organismului nu mai poate fi con
testat. Aceasta este concluzia care a 
reieșit din experiențele desfășurate 
in laboratoarele cu aer ionizat de la 
Universitatea din California pentru 
detectarea schimbărilor psihologice 
pe care ionii pozitivi sau negativi le 
provoacă asupra plantelor si anima
lelor. Cobaii șr plantele au fost men
ținuți intr-o atmosferă pură, complet 
nepoluată, dar „bombardată" cu ele
mente radioactive care, pe calea co
liziunilor, provocau in permanentă 
ioni, fie negativi, fie pozitivi.

In aceste condiții, plantele (orzul, 
ovăzul, salata) au crescut mai repe
de (intr-o proporție de 50 Ia sută) si 
s-au dezvoltat mai puternic in atmos
fera ionizată — indiferent dacă ionii 
prezenți erau pozitivi sau negativi. 
Ele absorbeau hrana și respirau mai 
bine mulțumită acestor particule e- 
lectrlce instabile, insăsi această in
stabilitate acționind ca un stimulator.

Asupra animalelor — șobolani și 
șoareci — rezultatul a fost și mai 
surprinzător : ionii pozitivi au pro
vocat o creștere rapidă a indicelui de 
mortalitate, iar agresivitatea celor 
rămași in viată a crescut simțitor. 
Absența ionilor s-a dovedit mai pu
țin nefastă. Ionii negativi, in schimb, 
au diminuat in mod considerabil in
dicele de mortalitate, favorizind for
marea de reflexe condiționate si di- 
minuind simțitor stările de anxietate.

Pornind de la descoperirea efec
tului binefăcător al ionilor negativi, 
au început să fie fabricate aparate 
pentru ioni zarea negativă a atmos
ferei. Desigur ipoteza mai necesită 
confirmări, dar importanța ei este 
evidentă : stimularea bunei dispozi
ții nu poate decit să ducă la un ran
dament sporit al activității umane".
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Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Propunerile României privind măsurile destinate să facă 
efectivă nerecurgereo la forță sau amenințarea cu forța 

se bucură de un viu interes în rindul participanțllor

Propunerile privind

. au 
activită- 

V ......"k,"K u '■'’"'Viiniri prnim ficcuriiaic sironnrrorc in Europa. Dl.rulUlr au subliniat raraclrrul novator ,1 Im- nrtrfr.ntfn micnolln- —: . .... .....
continent.

(•F\FV\ 11 (Corc«.pnndrnti de la C. Vlad). ;;r P,
masurile destinate sA fac* electiv* m relațiile dintre state nerccurgc- 
rea la fnrlâ si ța amenințarea cu forța, prezentate de România, 
făcut obiectul unor dezbateri aprofundate de la începutul acllviva- 

n .rt.nl» maurilor nrreonlzMc in pro. r.ul dr edir'lcm/'serurilkiil 
«i de dezvoltare a cooperării pe —“-----

ni nd de
si dind 

j adopu

Foi 
rcsti

urn 
tele 
con

propunerile româ- 
xpresie intereselor 

unor asemenea 
ițttle participante s-au 

negocieri intense in ve- 
«rărit prevederilor care 
facă narie din documen-

Intei. Astfel, s-a
Ut recomande statelor

Consiliul ministerial 
el 0. U. A. și-a încheiat 

dezbaterile
MOGADISCIO 11 (Agerpres). — 

ministerial al Organiza- 
Africane (O.U.A.), re
ia Somaliei in prezen- 

de externe din țările 
organizației, și-a in- 
dezbaterilc legate de 

inalt a 
docu- 

supuse 
șefilor

membre

pregătirea reuniunii la nivel 
O.U.A. și de definitivarea 
montelor ce urmează să fie 
spre examinare și aprobare 
de stat și de guvern.

Miniștrii de externe prezenți la 
reuniune au acordat o însemnătate 
deosebită atit in cadrul dezbateri
lor. cit și in documentele pregătite, 
principalelor probleme care preocu
pă la ora actuală Organizația Uni
tății Africane — eliminarea ultime
lor rămășițe ale colonialismului, 
activitatea și colaborarea mișcărilor 
de eliberare națională, sporirea aju
torului acordat acestora de către 
țările africane independente. în a- 
tenția part icipan Iilor s-au aflat, 
de asemenea, probleme legate de 
intensificarea cooperării si spo
rirea rolului O.U.A. in lupta pentru 
realizarea deplinei independențe eco
nomice și politice, cooperarea dintre 
țările africane și statele arabe produ
cătoare de petrol, situația din Rho
desia și Republica Sud-Africană, 
coordonarea acțiunilor țărilor africa
ne in lupta pentru recuperarea bogă
țiilor naționale.

Plenara C. C.
al P. C. Francez

In luna octombrie — 
un congres extraordinar 

al partidului
PARIS 11 (Corespondentă de Ia 

P. Diaconescu). — La Paris a avut 
loc plenara C.C. al Partidului Co
munist Francez, in cadrul căreia se
cretarul general al P.C.F.. Geor
ges Marchais. a prezentat un 
raport cu tema „Unitatea si ac
țiunea poporului din Franța după 
a’.egerile prezidențiale". La propune
rea Biroului Politic al C.C. al P.C.F., 
plenara a 
octombrie 
tra ordinar 
Francez.

hotărit convocarea, in luna 
a.c., a unui conEres ex
al Partidului Comunist

Problemele economice
și criza guvernamentală

an,

in

„Oricine urmărește 
de aproape actuali
tatea politică italia
nă încearcă din nou, 
in aceste zile, impre
sia că recitește un 
ziar vechi : se re
petă iarăși situații, 
cuvinte și fapte din 
nrraâ cu un an, dci 
sau zece. Odată cu re
întoarcerea verii au 
reînceput știrile insis
tente despre iminența 
unei crize de guvern". 
Aceste constatări apă
rute duminică intr-un 
ziar torinez n-au a- 
vut nevoie decit de 
24 de ore pentru a-și 
găsi confirmarea 
desigur, cel puțin 
aparență, pentru că, 
in realitate, istoria nu 
stă pe loc, condițiile 
sociale de azi sint in
tr-o serioasă măsură 
diferite față de acum 
cițiva ani. Luni sea
ra. după mai puțin de 
trei luni de la consti
tuire, cel de al cinci
lea cabinet Rumor 
și-a prezentat demi
sia. cea de-a
36-a guverna
mentală italiană in 
decurs de 30 de ani.

Criza, care „plutea 
In aer" de mai mult 
timp, s-a precipitat 
in ultimele zile dato
rită contradicțiilor tot 

• mai pronunțate din
tre partidele compo
nente ale coaliției, 
mai ales in legătură 
cu opțiunile de politi
că economică. Nici 
unul din cei trei 
membri ai coaliției 
(partidele democrat- 
creștin, socialist șl 
socialist - democratic), 
ca. de altfel, nici ce
lelalte formații poli
tice democratice n-au 
contestat gravele difi
cultăți ale țării și care 
se manifestă prin in
flația, ’ — -
proape 
lă, prin 
stanțial 
plăți șl 
tinuă a-----  ----
birile de opinii au a- 
părut marcante in le
gătură cu căile de ur
mat pentru ieșirea 
din actuala situație, 
cu măsurile de natură 

determine un nou

curs de dezvoltare e- 
conomică și socială a 
țării. In timp ce gu
vernatorul Băncii Ita
liei. Guido Carii, și 
ministrul L__
Colombo, susținuți de 
partidele 
creștin, 
mocratic și de _ ... 
blicani (care fără să 
facă parte din guvern 
au rămas in cadrul 
majorității) s-au pro
nunțat pentru o res- 
tringere a creditului, 
socialiștii au susținut 
că o asemenea măsu
ră ar duce la falimen
tul unei mari părți 
din' industria mică și 
mijlocie, ceea ce

de finanțe,

democrat- 
socialist-de- 

repu-

CORESPONDENTA 
DIN ROMA

ar antrena pierderea 
locurilor de muncă 
pentru milioane de 
lucrători. „Nu putem 
accepta o perspectivă 
de acest gen — au 
arătat socialiștii — a- 
tit pentru că nu o 
împărtășim, cit și da
torită faptului că in 
calitate de partid de 
stingă nu putem lua 
decizii pe care orga
nizațiile profesionale 
ale oamenilor- muncii 
nu le vor accepta". In 
general, de altfel, in
ultimul timp și in 
special după referen
dumul in problema 
divorțului, prin apre
cierile prilejuite de
acesta privind rapor
tul de forțe pe eși
chierul politic, s-a 
constatat o distanțare 
față de partenerii de 
coaliție ai socialiștilor, 
care tind să se orien
teze tot mai mult în 
binomul centru-stinsa 
spre o formulă in care 
accentul să fie pus pe 
cel 
men 
Unii 
litici____________
dinea mai pronunțat 
critică a socialiștilor 
nu ar fi lipsită de le
gătură și cu ecoul 
alegerilor recente din 
Franța. care au ilustrat

de-al doilea țer- 
al acestei relații, 
observatori po- 
afirmă că atitu-

devenită a- 
incontrolabi- 

deficitul sub- 
al balanței de 
slăbirea con- 
lirei. Deose-

privind eliminarea altor 
de forță in relațiile din-

narticinante să facă efectivă. prin 
txate mijloacele, și să dea expresie, 
prin orice forme, obligației de a nu 
recurge la folosirea forței sau la 
amenințarea cu forța in relațiile 
dintre ele.

în același timt). pornind de la fap
tul că reglementarea prin miiloace 
pașnice a diferendelor constituie un 
corolar logic al nerccurcerii la forță 
Si la amenințarea cu forța, s-a căzut 
do acord să se prevadă că statele 
participante vor depune toate efor
turile pentru a reglementa in mod 
exclusiv prin mijloace pașnice orice 
diferend intre ele.

Acordind o atenție deosebită pro
blemei excluderii actelor de folosire 
directă a forței, narticipanții au sub
liniat. totodată, necesitatea adoptării 
de măsuri ....................
manifestări 
tre state.

Avînd in 
ră cale de 
losirii forței din relațiile internațio
nale o constituie dezarmarea, s-a a- 
cordat o atentie deosebită includerii 
unei prevederi referitoare la conti
nuarea eforturilor statelor partici
pante pentru adootarca de măsuri 
efective in direcția dezarmării gene
rale si totale.

Negocierile purtate in organul spe
cial de lucru al conferinței continuă 
cu analizarea celorlalte măsuri 
cuprinse in propunerile româneștL

vedere că cea mai sigu- 
a asigura excluderea fo-

Valul de proteste ale 
tineretului și studen
ților din Pnom Penh 
împotriva politicii dic
tatoriale a regimului 
lonnolist a readus si
tuația din Cambodgia 
pe primele pagini ale 
cotidianelor america
ne. Corespondenții de 
presă americani de la 
Pnom Penh transmit 
că măsurile de stare 
excepțională, cu aju
torul cărora guvernul 
militar a reușit pină 
acum să reprime ori
ce mișcare de opoziție, 
se dovedesc a fi total 
ineficace în fața ava
lanșei demonstrațiilor 
de masă.

„Semnele de neliniș
te, scrie „Washington 
Post", se amplifică con
tinuu și ca urmare a 
înrăutățirii situației e- 
conomice. De patru 
luni, inflația galopea
ză intr-un ritm de 12-3 
la sută. In unele car-

tiere ale capitalei cam
bodgiene, copiii, pen
tru a nu muri de foa
me, mânincă frunze. 
Trotuarele unor străzi 
ale orașului au deve
nit locuri de dormit 
pentru mulți săraci. 
In acest timp, corupția 
și escrocheriile juntei 
se înmulțesc". La rin
dul său, „New York 
Times" scrie despre 
„situația disperată in 
care se află regimul 
Lon Noi", in timp ce 
„Chicago Tribune" a- 
preciază că „ar fi un 
miracol dacă regimul 
lonnolist ar mai su
praviețui".

Numeroși congres- 
mani americani consi
deră că prelungirea 
sprijinului acordat de 
către S.U.A. regimului 
corupt de la Pnom 
Penh, care se menți
ne la putere prin te
roare și represiuni, in 
ciuda voinței poporu-

socialiști
evoluția 
guvern- 

început in

gu-

de

pregnant forța coali
ției dintre • ■ ■
și comuniști.

Totodată, 
dialogului 
sindicate, . . . .
primele zile ale lunii 
mai, a arătat că cele 
două părți se situează 
pe poziții in mod net 
distante. Atit cu pri
lejul celor două inlil- 
niri organizate cu pri
mul ministru, cit și cu 
ocazia convorbirilor 
avute cu conducătorii 
unor ministere eco
nomice și sociale, re
prezentanții federa
ției C.G.I.L. — C.I.S.L. 
— U.I.L. au criticat 
tendința de a se a- 
runca aceste dificul
tăți economice pe u- 
rnerii oamenilor mun
cii, formulind, tot
odată, o serie de re
vendicări precise, ră
mase insă fără răs
puns.

în aceste condiții, 
actuala criză de „ 
vem, a treia in mal 
puțin de un an 
zile, nu se anunță de
loc ușoară.

Cu mult interes a 
fost primit punctul de 
vedere avansat du 
Partidul Comunist 
Italian in cursul re
centei plenare a C C. 
al P.C.L și reafirmat 
de ziarul „l’Unită" in 
legătură cu actuala 
criză. „în prezent, 
țara are nevoie de o 
nouă conducere po
litică. Este vorba de a 
se da viață unei noi 
alianțe 
ciale și 
se, de 
ranteze 
consens . 
autoritate 
tică la conducerea po
litică a națiunii. Este 
vorba de a determina 
o cotitură generală 
democratică în toate 
domeniile : în orientă
rile și in perspective
le de politică econo
mică, In linia de po
litică externă, in lup
ta contra fascismului, 
pentru însănătoșirea 
vieții publice, pentru 
reînnoirea regimului 
democratic".

de for|e so- 
politice dlver- 
natură să ga- 
maximum de 
popular și de 

democra-

Radu BOGDAN

ORIENTUL APROPIAT
• Continuă acțiunile de dezangajare militară sirlano 

israeliană • întrevedere A. Sadat - Y. Arafat

Sub egida O N. U.

UN RAPORT PRIVIND NECESITATEA
REGLEMENTĂRII ACTIVITĂȚII CORPORAȚIILOR

CAIRO 11 (A ■;< î prcO. — Dezanga- 
iarea forțelor siriene si israeliene pe 
năltlmilc Golan se efectuează fără 

dificultăți — a declarat, la Cairo, un 
purtător de cuvint al Națiunilor U- 
nite. reluat de agenția M.E.N. Tot
odată. el a menționai că foitele si
riene și israeliene procedează, in pre
zent. la dominarea tuturor sectoare
lor. a drumurilor și fortificațiilor.

Potrivit purtătorului de cuvint. la 
15 iunie vor fi predate Siriei primele 
teritorii evacuate de trupele israelie
ne. Retragerea trupelor israeliene 
din zonele prevăzute in acordul de 
dezangajare se va încheia, conform 
programului stabilit, la 25 iunie, ur- 
mind ca a doua zi autoritățile siriene 
să preia controlul asupra tuturor te
ritoriilor evacuate.

CAIRO 11 (Agerpres). — Șeful 
statului egiptean. Anwar Sadat, a 
avut o întrevedere cu președintele

cambodgia Patrioțiî

localitatea Kompong Seila
CAMBODGIA II (Agerpres). — 

Forțele patriotice khmere au pătruns 
in localitatea Kompong Seila. pe 
care au încercuit-o in urmă cu citeva 
zile, și desfășoară in prezent lupte 
pentru eliberarea completă a acestei 
localități. Garnizoana lonnolistă a 
orașului a pierdut orice legătură cu 
comandamentul de la Pnom Penh.

In apropiere de Komoong Som, 
patrioții au ocupat, în ultima săptă- 
mină. patru posturi lonnoliste și des
fășoară in prezent lupte in apro
piere de rafinăria de petrol situată 
la 10 km de oraș.

lui cambodgian, știr
bește prestigiul State
lor Unite pe arena in
ternațională. Fără a- 
jutorul militar al 
S.U.A.. care ii costă pe 
contribuabilii ameri
cani 1.75 milioane do
lari zilnic, regimul 
Lon Noi s-ar fi prăbu
șit de mult timp. Iată 
de ce opinia publică a- 
mericană și o mare 
parte a membrilor fo
rului legislativ suprem 
al țarii se pronunță 
împotriva continuării 
ajutorului militar al 
S.U.A. către regimul 
Lon Noi și cer res
pectarea dreptului po
porului cambodgian 
de a-și hotărî singur 
soarta, in conformi
tate cu năzuințele și 
interesele sale legiti
me.

C.ALEXANDROA1E
Washington

Președintele Nixon soseste azi la Cairo
9 1

CAIRO 11 (De la corespondentul 
nostru Nicolae N. Lupu). — Comen- 
tind vizita președintelui Nixon, care 
sosește miercuri la Cairo, unde va 
purta convorbiri cu președintele 
Sadat, ziarele egiptene scot in evi
dență faptul că este vorba de prima 
vizită oficială in Egipt a unui șef de 
stat american, după cea întreprinsă 
de președintele Roosevelt în 1943, și 
că, ținind seama de evoluțiile din 
ultima vreme, ea prezintă o deose
bită importanță atit pentru relațiile 
între cele două țări, cit și pentru si
tuația din Orientul Apropiat, in 
general.

Se știe că relațiile egipteano-ame- 
ricane au fost rupte in cursul verii 
anului 1967, normalizarea lor efec- 
tuindu-se pe fundalul evenimentelor 
importante survenite în situația din 
Orientul Apropiat — Conferința de la 
Geneva și dezangajarea pe fronturile 
din Sinai și înălțimile Golan.

agențiile de presă transmit
Primul ministru al Fin- 

landei Kalevi S°rsa» 1-a primit 
pe ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Helsinki, Constantin 
Vlad. Cu acest prilej au fost discu
tate probleme de interes reciproc.

La Varșovia 8_au Snchelat 
lucrările celei de-a 40-a ședințe a 
Comisiei permanente pentru energie 
electrică a C.A.E.R. Tema consfă
tuirii au constituit-o problemele pri
vind dezvoltarea in continuare a co
laborării dintre țările membre ale 
consiliului in domeniul producerii 
și transmiterii energiei electrice. Au 
fost abordate, printre altele, proble
ma construirii, prin eforturi comu
ne. a primei linii de 750 kV. care va 
uni U.R.S.S. și Ungaria, precum și 
problema adincirii colaborării în ve
derea extinderii liniilor internațio
nale existente prin linii de inaltă 
tensiune. In special de 400 kV,

Protocolul de colaborare 
între Uniunea ziariștilor din Repu
blica Socialistă România și Asociația 
ziariștilor polonezi' a fost semnat la 
Varșovia de Nestor Ignat, președin
tele Uniunii ziariștilor din România, 
și Stanislaw Mojkowski, președintele 
Asociației ziariștilor polonezi.

Declarație de protest.
Purtătorul de cuvint al M.A.E. al
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 

Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, și cu membrii noului Comi
tet Executiv al O.E.P., ales in cadrul 
n centci sesiuni de la Cairo a Con
siliului Național Palcstinean. După 
cum relevă ziarul „Al Ahram", pre
ședintele Sadat a reafirmat, cu acest 
prilej, sprijinul Egiptului față de 
cauza poporului paleslinean si a 
subliniat că problema palestiniană 
se va bucura de o atenție specială 
la viitoarele negocieri de pace de la 
Geneva asupra Orientului Apropiat. 
Totodată, el a salutat hotărirca Con
siliului Național Palcstinean cu pri
vire la stabilirea unei autorități na
ționale proprii și s-a referit la con
tactele cc vor avea loc pe plan arab 
pentru discutarea problemelor de 
interes comun.

CAIRO 11 (Agerpres). — Consiliul 
economic arab. întrunit in capitala 
egipteană la nivel ministerial, a 
adoptat o serie de măsuri destinate 
dezvoltării colaborării economice in
tre tarile arabe. S-a hotărit, printre 
altele, crearea unei companii pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic cu 
un capital inițial de 50 milioane di
nari kuweitieni și a unei companii 
pentru prospectări miniere — rela
tează agenția M.E.N.

La Alger a fost nu de mult deschisă 
expoziția „Dezvoltarea industriei mi
niere algeriene". Rocile uranifere șl 
aurifere prezentate au oglindit și 
succesele celor aproape 150 de spe
cialiști români care, alături de cole
gii lor algerieni, contribuie la reușita 
„Misiunii Hoggar", cum este denu
mită operațiunea de punere în va
loare a imenselor bogății naturale din 
subsolul deșertului algerian. Geologi, 
geofizicieni, topografi din țara noas
tră efectuează, in masivul deșertlc 
Hoggar. vaste lucrări de prospectare. 
La rindul lor. mineri, sondori, me
canici și electricieni de prin părțile 
Bihorului, Hunedoarei, Tulgheșului, 
Roșiei Montane, in strinsă cooperare 
cu specialiști algerieni, execută lu
crări pregătitoare pentru trecerea in 
scurt timp la exploatarea unor mi
nereuri rare. La Tiririne, așa cum au 
dovedit-o și eșantioanele de roci 
prezentate la expoziție, minerii ro
mâni și algerieni au scos la suprafață 
primele cantități de minereuri pre
țioase.

Machete, grafice, panouri, fotogra
fii au ilustrat amploarea succeselor 
înregistrate după naționalizarea mi
nelor, cit și proiectele privind va
lorificarea resurselor naturale.

Pe un panou, infățișînd schimburile 
comerciale ale Algeriei cu alte țări 
in domeniul industriei miniere, pe 
primul loc figura numele țării 
noastre — venind să adauge o nouă 
ilustrare a relațiilor de strinsă coope
rare dintre România și Algeria, în 
interesul reciproc, al progresului lor.

Mircea S. IONESCU
Alger

Presa- cairotă apreciază că în 
cadrul dialogului egipteano—ame
rican la nivelul cel mai inalt va fi 
abordată cu precădere problema re
glementării definitive și durabile a 
conflictului din Orientul Apropiat 
(,,Akbar el Yom"). în acest context, 
un loc central va fi acordat proble
mei palestinene, „nodul gordian al 
situației din Orientul Mijlociu" („Al 
Ahram").

Potrivit presei din Cairo, convor
birile egipteano—americane vor fi 
urmate în viitorul cel mai apropiat 
de o intilnire a președintelui An
war Sadat cu președintele Siriei, 
Hafez Al Assad.

SALZBURG 11 (Agerpres). — Pre
ședintele Nixon, care a sosit luni 
noaptea în orașul austriac Salzburg, 
a avut marți o întrevedere cu can
celarul federal al Austriei. Bruno 
Kreisky.

Sud a dat publicității o declarație în 
care se relevă că, in primele cinci 
zile ale lunii iunie, trupele saigoneze 
au efectuat 552 operațiuni de cotro
pire a unor teritorii din zonele eli
berate ale Vietnamului de sud și nu
meroase acțiuni polițienești de „pa
cificare". în aceeași perioadă, avia
ția saigoneză a bombardat de 145 de 
ori zone aflate sub controlul G.R.P.

0 delegație a Comitetu
lui Național pentru apăra- 
IGO pâciif con^usă de prof. Ale
xandru Balaban. membru al Biroului 
Comitetului Național pentru apăra
rea păcii, a făcut o vizită de schimb 
de experiență in U.R.S.S., la invita
ția Comitetului sovietic pentru apă
rarea păcii. Delegația română a vi- 

/zitat instituții și întreprinderi din 
Moscova și Kiev și a purtat discuții 
prietenești cu activiști sovietici in 
domeniul apărării păcii.

Cea de-a Vl-a Conferin
ță a miniștrilor de externe 
ai țărilor din bazinul La Plata, la 
care participă reprezentanți ai Bo- 
liviel, Braziliei, Paraguayului, Uru- 
guayului și Argentinei, a fost inau
gurată, la Buenos Aires, de președin
tele țării-gazdă, Juan Domingo Pe
ron. El a evidențiat, intre altele, că 
sint necesare eforturi pentru folosi
rea plenară a resurselor naturale in 
beneficiul țărilor cărora le aparțin și 
al regiunii La Plata.

SUPRANAȚIONALE
NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres), 

— Un grup special de experți ai 
Națiunilor Unite, reprezentind atit 
țări industrializate, cit și state in 
curs de dezvoltare, a recomandat 
crearea, sub egida Consiliului Econo
mic și Social alO.N.U. (E.C.O.S.O.C.), 
a unei comisii care să redacteze un 
așa-numit cod de conduită pentru 
reglementarea activității corpora
țiilor supranaționale, precum și a ra
porturilor dintre acestea și guver
nele țărilor in care acționează. Gru
pul de experți a conferit cu oficiali
tăți guvernamentale, precum si cu 
alte persoane a căror activitate se 
află in legătură cu cea a companiilor 
supranaționale, examinind implica
țiile pe care aceste corporații le au 
asupra procesului de dezvoltare eco
nomică in țările aflate in curs de 
dezvoltare sau asupra relațiilor de 
cooperare internațională. In raportul 
elaborat la încheierea investigațiilor, 
membrii grupului condamnă „inter
venția politică subversivă" a unor 
companii internaționale in proble
mele interne ale statelor in care ope
rează. acțiunile initiate împotriva 
guvernelor țărilor gazdă. Documentul - - -apreciază că amestecul in pro-

J. ȚEDENBAL A FOST ALES PREȘEDINTE AL PREZIDIULUI
MARELUI HURAL POPULAR AL R. P. MONGOLE

ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 
La sesiunea Marelui Hural Popular 
al R. P. Mongole, care se desfășoară 
la Ulan Bator, Jumjaaghiin Țeden- 
bal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, a fost eliberat, la 
propunerea “ 
funcția de

C.C. al P.P.R.M., din 
președinte al Consiliului

BONN

Reuniunea ministerială a Pieței comune
BONN 11 (Corespondență de la 

N. S. Stănescu). — La Bonn a avut 
loc o reuniune a miniștrilor afaceri
lor externe ai celor nouă țări mem
bre ale Pieței comune. Un loc im
portant in cadrul discuțiilor l-a ocu
pat examinarea stadiului actual al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. în comunicatul dat 
publicității se precizează că cele 
nouă state „și-au exprimat hotă- 
rirea de a continua politica de des
tindere și cooperare in Europa", a- 
preciind că actuala fază a conferin-

argentina Dialog constructiv

în probleme de interes național
La sfirșitul săptă- 

minii trecute. pre
ședintele Peron a 
avut o întrevedere cu 
liderul principalului 
partid de opoziție „U- 
niunea Civică Radi
cală". Ricardo Balbin 
— eveniment interpre
tat de cercurile obser
vatorilor politici ca o 
nouă expresie a dez
voltării dialogului na
țional. constructiv, in 
probleme majore ale 
tării, a cărui desfășu
rare este stimulată de 
ambele părți.

Desigur, intre pozi
țiile guvernamentale și 
cele ale partidului ra
dical sint serioase de
osebiri intr-o serie de 
probleme, dar atrage 
atenția efortul comun 
pentru căutarea căilor 
care pot duce la con
sensuri in soluționa
rea. de comun acord, 
a unor probleme si si
tuații apreciate ca 
fiind de interes ge
neral.

In aceasta își găsește 
expresie acea „opozi
ție constructivă" pre
conizată de Balbin și 
care, asa cum au ară
tat recentele alegeri 
pentru conducerea a- 
cestui partid, se bucu
ră de adeziunea ma
jorității membrilor U- 
niunii Civice Radicale. 
Din declarațiile făcute 
de liderul opoziției, 
după întilnirea cu pre
ședintele Juan Domin
go Peron, reiese că. in 
cadrul convorbirii, au 
fost abordate nu
meroase probleme, de 
la cele privind actua
litatea economică pină 
la proiectul unei re
forme constitutionale.

De altfel, pe calea 
unui asemenea dialog 
constructiv, după cum 
semnalează revista 
„Las Bases", s-a putut 
realiza un consens in 
parlament (Congresul 
național) asupra a nu 
mai puțin de 160 de 
legi, care au ca obiec
tiv eliminarea depen-

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene. s-a intilnit cu 
comisarii naționali și cu membrii a- 
paratului central al Frontului de Eli
berare Națională. Cu acest, prilej au 
fost analizate probleme legate de 
noile orientări ale partidului in eta
pa actuală de dezvoltare economică 
și socială a țării. Ziarul „EI Moud- 
jahid" subliniază că întilnirea a ur
mat hotăririi direcției revoluționare 
— cu privire la desfășurarea unor 
reuniuni pentru definitivarea con
cepțiilor ideologice și elaborarea cri
teriilor cerute de mersul revoluției 
algeriene.

A fost arestat președin
tele Nikkyoso (Uni™®* sindi- 
catelor profesorilor japonezi), Moto- 
fumi Makieda. sub acuzația de vio
lare a legislației publice, ca urmare 
a participării cadrelor didactice la 
grevele din aprilie a.c. Principalele 
trei partide din opoziție — Partidul 
Socialist, Partidul Comunist și Ko- 
meito — Consiliul general al sindi
catelor din Japonia (Sohyo) și alte 
organizații sindicale au dat publici
tății declarații de protest in legătu
ră cu arestarea lui Makieda și ac
țiunile împotriva Nikkyoso.

In baza unui acord cu 
guvernul egiptean, 

blemelc interne trebuie „sancționat 
strict, in conformitate cu legislația 
țării" in care acționează corporațiile 
respective.’ Unul din membrii grupu
lui, Sicco Mansholt (Olanda), fost 
președinte al Comisiei C.E.E., a re
comandat includerea Intre sancțiuni 
a „exproprierii fără compensație".

A fost reliefat, de asemenea, faptul 
că activitatea societăților supranațio
nale se concretizează, adesea, prin 
accentuarea și nu prin reducerea 
inegalităților In ceea ce privește 
distribuirea bogățiilor și a venituri
lor. In acest sens, raportul arată că 
investițiile acestor companii nu sint 
consacrate țărilor care au cel mai 
mult nevoie de ele. iar in țările dez
voltate sint utilizate pentru realiza
rea unor obiective care nu sint nici 
primordiale, nici nu folosesc la crea
rea unor noi locuri de muncă. „Asis
tența internațională, conchide rapor
tul, trebuie să se adreseze țărilor în 
curs de dezvoltare, celor mai puțin 
privilegiate pentru a fi utilizată, în
deosebi, in domeniul alimentației, 
igienei și învățămîntulul". ,

Raportul Întocmit de grupul de ex- 
perți urmează să fie prezentat luna 
viitoare sesiunii E.C.O.S.O.C, 

de Miniștri și ales președinte al 
Prezidiului Marelui Hural Popular.

Sesiunea a aprobat in unanimitate 
propunerea privind numirea ca pre
ședinte al Consiliului de Miniștri a 
lui Jambin Batmunh. membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

ței constituie „o etapă dintre cele 
mai importante", în care este nevoie 
„să se precizeze nu numai principii
le relațiilor dintre state, ci și mă
surile pentru dezvoltarea cooperării, 
în special în domeniul economic".

Cei nouă miniștri au elaborat un 
proiect de propuneri menite să sti
muleze lărgirea cooperării In diverse 
domenii cu țările arabe.

In ce privește consultările cu 
S.U.A., cei nouă au apreciat că ele 
trebuie concepute „in ambele sen
suri".

denței față de intere
sele economice străine. 
Printre aceste legi se 
numără cele cu privire 
la naționalizarea de
punerilor bancare, tre
cerea in proprietate 
publică a sectorului 
minier, noul regim de 
stimulare a activități
lor industriale etc. 
Bilanțul pozitiv al 
Congresului național, 
conchide revista a- 
mintită, ilustrează că 
„noul stil politic in
staurat in tară odată 
cu guvernul justiția- 
list s-a consolidat pe 
planul activităților 
parlamentare, unde co
laborarea intre diferi
te sectoare și critica 
constructivă constituie 
un numitor comun" — 
răspunzindu-se astfel 
dorinței președintelui 
Peron de a se acționa 
pe toate căile pentru 
realizarea unității na
ționale.

Euaen POP
Buenos Aires

americană „Chevron" va efectua lu
crări de prospectare a zăcămintelor 
de petrol din vestul R. A. Egipt.

Deficit. Schimburile Marii Bri
tanii cu celelalte state membre ale 
Pieței comune s-au soldat pinâ in 
prezent cu un deficit de peste 1,5 
miliarde lire sterline — a declarat 
ministrul comerțului, Peter Shore. 
Numai in primul trimestru al anu
lui, a precizat Shore, pasivul a fost 
de 0.6 miliarde lire sterline, expor
turile totalizind 1,6 miliarde lire ster
line, iar importurile 2,2 miliarde lire 
sterline.

încheierea 
guvernul 

căruia a-

Compania americană 
„ARAMC0" (Arabian American 
Oil Company) a anunțat 
unui acord interimar cu 
Arabiei Saudite, in baza 
ceastă țară iși va spori participarea 
la capitalul companiei de la 25 la 
sută —-In prezent — la 60 la sută.

La Bonn s_au desfășurat lu_ 
crările primei sesiuni a Comitetului 
mixt chino—vest-german, anunță a- 
genția China Nouă. Convorbirile s-au 
purtat potrivit acordului referitor la 
schimbul de mărfuri și plățile dintre 
cele două țări, semnat in cursul anu
lui trecut.

Noul guvern lsraelian, 
condus de premierul Yitzhak Rabin, 
a fost pus in minoritate in Knesset 
(parlament) printr-un vot asupra 
proiectului de lege privind extinde
rea controlului asupra devizelor 
străine. Proiectul guvernamental a 
obținut doar 40 de voturi din cele 
83 exprimate, deputății opoziției re- 
fuzind organizarea unui al doilea 
scrutin.

DE PRETUTINDENI

Ei au izolat

cu un voiurn 
c, persoana de țest, 
„sursă de viață" fiind

• ALGELE Șl ZBORU
RILE COSMICE. Un exP'- 
riment Interesant a fost făcut 
do oamenii de știință sovietici, 
pentru a dovedi dacă omul 
poate trăi pe o perioadă mai 
Îndelungată fără provizii de o- 
xigen și hrană. E. izz'zt 
timp de 14 zile, lntr-o cabină 
închisă ermetic, cu un voiurn 
de 4,5 mc, 
singura „suisa u« v«a*«* 
o cultură din alge numite „chlo- 
rola“. Algele nu numai că au a- 
sigurat hrana, ci au absorbit în 
procesul de fotoslnlezâ (pentru 
a cărui stimulare a fost folosită 
o sursă puternică de lumină) 
bioxidul de carbon provenit 
din respirația omului, produ
ced in schimb oxigenul nece
sar vieții acestuia. Experimen
tul a permis confirmarea unor 
concluzii utile privind viața mai 
Îndelungată ihtr-un spațiu în
chis. ca, de pildă. In condițiil# 
unui zbor cosmic^

• INIMII NU I SE 
POATE COMANDA. v‘- 
deocasetofonul și-a găsit o a- 
plicație cu totul aparte in Ja
ponia. Agenția matrimonială 
Nakodo Renmei 6e slujește de 
modernul aparat pentru întoc
mirea unui soi de fișe vizual- 
sonore ale clienților săi. in 
scopul identificării partenerilor 
ideali. Elementele biografice, 
preferințele, interesele ș^a. sint 
consemnate intr-o discuție cu 
un salariat al agenției ; acesteia 
i se adaugă un film-portret de 
5 minute al fiecărui candidat 
in parte. De patru ani utilizat 
in acest rol, videocasetpfonul 
n-a determinat insă reunirea 
decit a unui număr foarte re
dus de cupluri — față de cere
rile inregistrate. „Gusturile, pă
rerile pot coincide — a fost ne
voit să recunoască un reprezen
tant al firmei — dar nu și ini
mile". De unde concluzia că su
fletul uman nu poate fi progra
mat...

• O COMOARĂ DA- 
TIND DIN SECOLUL AL 
X-LEA fi cuprinzind 800 de 
monezi arabe, 330 monezi euro
pene și 20 de monezi bizantine, 
precum și bijuterii de o rară 
frumusețe a fost găsită la Za- 
lesie, aproape de Slupiec (R.P. 
Polonă). Este cea mai mare 
descoperire de monezi și biju
terii datind din Evul Mediu 
înregistrată pină acum in aceas
tă țară. Ea atestă faptul că Po
lonia întreținea la acea epocă 
•Largi contacte comerciale cu 
străinătatea.

• O ADEVĂRATĂ IN
VAZIE DE FOCI a (ost 
semnalată in ultimele zile in 
apropierea litoralului iranian al 
Mării Caspice. Atrase de bogata 
captură de pește prins in pla
sele pescarilor, mamiferele nu 
s-au sfiit să le rupă pentru a-și 
procura lesne hrana. O mare 
parte din. peștele prins a fost 
astfel devorat, spre consterna
rea pescarilor.

• MINIATURI RUPES
TRE. De curind s-au desco
perit in regiunea Albacete din 
Spania o serie de picturi ru
pestre considerate ca fiind cele 
mai interesante din cite se cu
nosc pinâ acum, contribuind la 
îmbogățirea cunoștințelor des
pre tehnica cinegetică a oame
nilor primitivi, obiceiurile lor, 
practicile magice etc. Interesul 
deosebit pe care l-au trezit in 
rindul specialiștilor aceste pic
turi este datorat faptului că ele 
sint adevărate capodopere mi
niaturale. Una din picturi, ocu- 
pind o suprafață de o jumătate 
de metru pătrat, reprezintă 
figuri grupate in două ansam
bluri : din primul fac parte 25 
de omuleți - — înarmați cu 
arcuri, măciuci și pumnale — și 
cițiva cerbi, iar in al doilea 
grup apar doi cerbi înconjurați 
de figuri umane cu arcuri. O 
altă „miniatură", ale cărei di
mensiuni sint de 1.85 m x 1 m. 
reprezintă 270 de figuri : arcași 
alergind și alții In poziție de 
tragere. Se pare chiar că este 
vorba de o luptă intre două tri
buri sau grupuri umane. Unele 
figuri ale acestei miniaturi sint 
atit de mici incit nu depășesc 
patru sau cinci milimetri.

• MAIMUȚA LOGO
PED. Maimuțica din fotogra
fie se numește Sam și este 
creația Centrului londonez pen
tru copii cu defecte de vorbire.

Sam posedă capacitatea de-a 
transforma sunete in mișcare : 
cind copilul vorbește curent și 
clar, maimuțica mecanică se 
cațără pe trunchiul copacului, 
spre bucuria copilului astfel în
curajat — și invers, cind copi
lul se împiedică sau nu vorbește 
inteligibil, Sam coboară, ambi- 
ționîndu-1 pe copil să perseve
reze.

• 10 000 DE VIPERE. 
Bătrinul uzbek Meili Bobo Rah- 
manov și-a marcat împlinirea 
virstei de 75 de ani printr-un 
record original : el a capturat 
cea de-a zecea mie viperă, în
deletnicire pe care o practică 
de mai bine de 30 de ani. Vipe
rele, foarte căutate în industria 
producției de medicamente, de
vin tot mai rare in Uzbekistan, 
deoarece sint vinate de păsările 
răpitoare, extrem de răspindite 
în aceste ținuturi.
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