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Să intim pi năm 
Congresul partidului 
perfecționînd activitatea 
organizațiilor de partid

ȘEDINȚA COMUNĂ
a taiteMii al C.C. al P.C.R, 
Mai Ferosul al CnsMi
al Dezvoltării Econoirâ si Sociale si a
Guvernului Repuhllcli SociaEsEi Mortala

Sub președinfia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a avut loc, joi, 13 
iunie, ședința comună a Comitetului Exe
cutiv ol C.C. cl P.C.R., a Biroului Perma
nent al Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și a Guvernului 
Republicii Socialiste România.

în cadrul ședinței au fost examinate și 
aprobate : proiectul planului național 
unic de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România și proiectul 
bugetului de stat pe anul 1975, proiectul 
preliminar de plan privind dezvoltarea 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe perioada 1976—1930 și 
prognoza macroeconomică preliminară 
a dezvoltării României pînă în anul 1990 ; 
proiectul de directive ale Congresului al 
Xl-lea al Partidului Comunist Român cu 
privire la dezvoltarea economico-socială 
a României în cincinalul 1976—1980 și 
liniile directoare ale acestei dezvoltări 
pe perioada 1981—1990.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem și guvernul au apre
ciat că direcțiile principale și prevederile 
dezvoltării economice și sociale a țării 
pe 1975 și pentru anii viitori sînt pe de

plin realiste, asigură progresul armonios 
al tuturor ramurilor și sectoarelor de ac
tivitate, corespunzător programului parti
dului de înfăptuire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și, pe această 
bază, propășirea României socialiste, 
creșterea permanentă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului nostru po
por.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem și guvernul apreciază 
că îndeplinirea planului pe 1974 la toți 
indicatorii, îmbunătățirea continuă a în
tregii activități economice constituie o 
condiție esențială pentru trecerea la în
făptuirea prevederilor pe 1975 și urmă
torii ani și își exprimă convingerea că, 
însuflețiți de obiectivele puse de partid 
în fața întregului popor, clasa munci
toare, țărănimea, intelectualitatea, toți 
oamenii muncii, fără deosebire de na 'o- 
nalitate, vor face totul pentru a dezvolta 
succesele dobîndite pînă acum, întîmpi- 
nînd cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al Xl-lea al 
Partidului Comunist Român cu noi și im
portante reolizări în îndeplinirea înainte 
de termen a sarcinilor actualului cincinal.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al 
Consiliului Suprem și guvernul și-au în
sușit în unanimitate concluziile tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu și au hotărît ca pe 
această bază să se aducă îmbunătățiri 
proiectelor examinate, urmînd a fi su
puse dezbaterii plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

în continuare, Comitetul Executiv a 
aprobat eșalonarea pe ramuri și activități 
a celei dera doua etape a acțiunii de ma
jorare a retribuției oamenilor muncii, pre
văzută pentru actualul plan cincinal. Ast
fel, în perioada l.Vlil—l.XII 1974 se va 
majora retribuția oamenilor muncii care 
lucrează în industria ușoară, în industria 
construcțiilor de mașini, în construc'ii- 
montaj, în industria chimică și a substan
țelor abrazive, în industria petrolului și 
extracției gazului metan, la lucrările geo
logice și de foraj, în industria metalelor 
feroase, în industria energiei electrice, 
precum și a cadrelor didactice din învăfă- 
mîntul primar (clasele I—’.V), Majorarea 
retribuției în celelalte ramuri si activități 
se va efectua în cursul anului 1975.

Comitetul Executiv a dezbătut proiectul 
Legii privind invențiile și inovațiile si a 
stabilit să fie dat publicității și pus în dez
batere publică ; de asemenea, a fost dez
bătut proiectul Legii pomiculturii, care va 
fi supus Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a rezolvat unele pro
bleme ale activității curente.

întimpinind cu Însuflețire marile 
evenimente ale acestui an — cea 
de-a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și congresul partidului — 
poporul român este profund con
știent că toate mărețele realizări 
ale acestor trei decenii sint insepa
rabil legate de rolul conducător al 
partidului in toate domeniile vieții 
sociale, de activitatea organizato
rică și politico-educativă a orga
nizațiilor de partid, de îmbunătăți
rea stilului și metodelor lor de 
muncă. Congresul al Xl-lea al 
partidului va deschide noi orizon
turi dezvoltării societății românești,

Pentru toți comuniștii, pentru 
organizațiile de partid, modul cel 
mai rodnic de a intimpina congre
sul partidului constă in realizarea 
neabătută a îndemnului adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu: „Tre
buie să acordăm o atenție perma
nentă perfecționării metodelor șl 
stilului de muncă, adaptîndu-Ie 
noilor sarcini și condiții in care ne 
desfășurăm activitatea. Pornind 
de la aceasta, vom asigura crește
rea continuă a rolului conducător 
al partidului in toate sectoarele de 
activitate. îndeplinirea în cele mal 
bune condiții de către fiecare or
ganizație și de către partidul nos
tru, in general, a rolului de forță 
politică conducătoare a întregului 
popor".

în acest sens are o importanță 
deosebită înțelegerea clară a fap
tului că. prin insăși natura ei. în
treaga activitate a organizațiilor de 
partid este prin excelență activita
te cu caracter politico-educativ. 
Indiferent de sectorul unde se des
fășoară. munca de partid este 
muncă cu oamenii, care se adre
sează oamenilor, urmărește convin
gerea lor. înțelegerea și însușirea 
de către masele largi ale oamenilor 
muncii a politicii p-'rtidului, a sar
cinilor ce decurg din ea. a căilor 
îndeplinirii lor optime. Numai o 
asemenea ințelegere și însușire asi
gură mobilizarea practică a voințe
lor și energiilor pentru realizarea 
obiectivelor stabilite — și cu cît mal 
înalt va ii gradul de înțelegere și 
însușire a politicii partidului, cu 
atît mai spornică, mai rodnică va 
fi traducerea sa în fapt.

De aceea, esențial este ca orga
nizațiile de partid să-și desfășoare

activitatea permanent în mijlocul 
oamenilor, prin contactul direct cu 
ei, și nu din birou, prin directive 
sau circulare. Un întreg arsenal de 
mijloace variate, specifice muncii 
de partid le stă la lndemină 
pentru a Influența și mobiliza oa
menii, a spori in conștiința fiecă
ruia hotărirea de a contribui la 
realizarea optimă a politicii parti
dului in toate domeniile de activi
tate.

Organizațiilor de partid le revin 
importante atribuții și răspunderi 
in conducerea activității economice. 
Dar in exercitarea acestora se 
constată, nu in puține cazuri, că. in 
loc să acționeze prin metode spe
cifice rolului lor politic, unele or
ganizații de partid acționează in 
fapt ca simple auxiliare ale con
ducerii tehnico-administrative. Și, 
firește, asemenea tendințe de du
blare și substituire lasă. practic, 
puțin sau formal folosit ansamblul 
pirghiilor și instrumentelor mun
cii politice, ceea ce se repercutează 
negativ asupra forței de influen
țare și mobilizare a maselor.

Fără a-și diminua cituși de pu
țin ci, dimpotrivă, sporindu-și a- 
tenția acordată Îndeplinirii riguroa
se a sarcinilor de plan, probleme
lor majore ale vieții economice — 
pentru a căror soluționare optimă 
poartă și vor purta întotdeauna 
răspunderea — organizațiile de par
tid au datoria să abordeze just ra
portul dintre „politic" și „econo
mic". să sprijine soluționarea sar
cinilor economice, desfășurînd mun
că politico-educativă, nu muncă ad
ministrativă. Rolul conducător al 
organizațiilor de partid presupune 
nu transformarea in organisme eco
nomice care preiau atribuții ce re
vin nemiilorit conducerilor tehnico- 
administrative. ci acțiunea consec
ventă ca ortran’sme politice cu 
f”nc|li si modalități de muncă 
primordial educative.

Spiritul militant, combativitatea 
pronrie muncii politico-educative a 
organizațiilor de partid trebuie să 
se concretizeze pretutindeni in 
scoaterea la iveală si generaliza
rea hotărâtă a experienței înainta
te. popularizarea consecventă a ati
tudinii noi. înaintate tată de mun
că. fată de interesele generale ale 
societății $i. totodată. în intoleran

ta fată de orice lipsuri si neajun
suri. fată de orice manifestări ale 
indisciplinei sau lipsei de ordine. 
In dezvăluirea fără menajamente 
a mentalităților înapoiate. în com
baterea intransigentă a nepăsării, 
rutinei sau neglijentei. îndatorirea 
principală a fiecărei organizații de 
partid este de a întări con
vingerea tuturor oamenilor mun
cii că incctățcnirca unui cli
mat de ordine desăvirsită. înaltă 
disciplină, responsabilitate comu
nistă. combativitate reprezintă ma
nifestarea concretă a spiritului re
voluționar in acțiune.

In dorința de a generaliza expe
riențele pozitive, practice, concre
te. acumulate de multe din orga
nizațiile partidului, dc a sprijini 
eforturile tuturor ca. in intimpina- 
rca zilei de 23 August, a congre
sului partidului, să înregistreze noi 
progrese pe calea perfecționării 
stilului și metodelor lor de muncă, 
„Scînleia" își propune să publice 
un ciclu de articole prezentind di
recții și modalități de acțiune pe 
această linie.

Vom solicita în acest scop celor 
ce cunosc in mod nemijlocit, celor 
ce trăiesc în miezul muncii de partid 
— activiști ai comitetelor de 
partid județene, orășenești, comu
nale sau de mari intreprinderi, in
structori, secretari ai organizațiilor 
de bază — să înfățișeze aspecte 
concrete ale experienței și activi
tății privind diferitele probleme 
ale perfecționării stilului și meto
delor de muncă ale organizațiilor 
de partid. Desigur, chiar dacă une
le dintre experiențele relatate nu 
vor reprezenta întotdeauna cotele 
cele mai înaintate, nivelurile „de 
virf" ale experienței pe planul în
tregului partid, cu toate acestea 
înfățișarea unor metode de muncă 
ce și-au dovedit eficiența va fi uti
lă in vederea generalizării lor, 
creșterii calitative a activității tu
turor organizațiilor de partid.

In pagina a Il-a a ziarului de 
astăzi publicăm primul articol din acest ciclu ;

Organizația ds partid — 
conducător politic, nu 

dispecer economic

Iunie, în Bărăganul
brăilean

Ziua !n Bărăganul brăilean are tot 
24 de ore. Pare insă mai lungă. Intre 
două treceri consecutive ale astrului 
zilei peste acoperișurile întreprinderii 
agricole de stat Urleasca, secundarul 
ceasornicului a pulsat tot de 86 400 
dc ori. Totuși, secundele par dilatate. 
De căldură. Soarele-i același, adică 
este și bun, și pașnic, și dătător de 
viață, dar este — in același timp și 
mai ales — intolerant, caiapultă pen
tru funiile d foc cu care leagă câm
pia fără început și fără sfirșit

Bărăganul brăilean frige.
Mai este și ’. intui. Din 365 de zile 

lipsesc la apel doar șase. Vintul. 
aici și acum, s-a tocmit paznic la 
nori. S-a specializat in ferfenițarea 
ș, alungarea norilor. De un an n-a 
mai plouat la Urleasca. A picurat, 
n-a plouat ! Cindva, in situații ca 
acum, babele și copiii ingropau calo- 
ianul intru invocarea apei din cer. 
Recviem nevolnic. Oamenii luminați 
știu că asta n-ajută. Au învățat de 
la comuniști. Caloianul a sfirșit ca 
obiect de ritual. Altceva trebuia în
gropat si a fost îngropat in locul pă
pușii de lut împodobite cu flori : ve
chiul sistem de a face agricultură 
și... conductele.

In solul celor 8 644 ha ale I.A.S. 
Urleasca au fost ingropați 252 km de 
conducte. întreaga suprafață agricolă 
a întreprinderii a fost echipată pen
tru irigații incă de anul trecut. îm
preună cu aripile de ploaie și cana
lele deschise de la suprafață, re
țeaua apei ar putea acoperi distanța 
pe calea ferată dintre București și 
Simeria I Recoltele anului trecut n-au 
fost rele : medii la hectar de 3 419 
kg griu, 5 413 kg porumb. 2 451 kg 
floarc-a-soarelui. Stâpinii de azi ai 
cilFiifiel susțin insă că trebuie mai 
mint Și dacă trebuie...

Chiar dacă Bărăganul brăilean 
frige.

Zilnic : la I.A.S. Urleasca sint 
udate prin, rotație 500 de hectare. 
Zilnic: sint consumați 30 000 metri 
cubi de apă adusă din Dunăre. Zil
nic : fulgerele de sidef lichid arun
cate din arbaleteJe-aspersoare rosto
golesc curcubee peste cimpia năuci
tă de zăpușeală. Programele de udare 
sint respectate cu strictețe. Recoman
dările statici de avertizare de la 
Movila Miresii sint ferme : „în săp- 
tămina... cantitatea de apă necesară 
pentru tipul dumneavoastră de sol 
va fi...“ (urmează cifrele rezultate 
din analize). Ziua și noaptea, undele 
radio bântuie eterul cimp.' . ppmti- 
nicînd ordine scurte, dirijind, orga- 
nizind...

— S.U.—1-49 ! Răspunde ! Sint 
centrul. Recepție...

— Te aud. Recepție...
— Mai lasă-ți gloaba și cuplează 

herghelia, câ frige...
Asta se traduce prin : Victore 

(șeful stației de udare. Victor Un- 
gureanu. 26 de ani. electromecanic, 
utecist. tatăl unei fetite pe care n-a 
reușit s-o vadă decit la o săptămână 
după naștere, pentru că „știți, pro
gramul de udare... uneori dorm aici.

in vagon... și de ce s-or fi născind 
fetitele mai mult noaptea..."), deci. 
Victore, pune stația in plin și nu-ți 
mai admira atita căluțul și șareta 
pe care ți-ai cumpărat-o ca să te 
repezi mai ușor pină acasă, la vreo 
opt kilometri, in comuna Traian, ca 
să-ti vezi fetițele !

Victor recepționează. Motoarele 
uruiesc înnebunite. Putere instala
tă : 632.74 kW, aproximativ 861 de 
cai putere — ..herghelia". Acele 
manometrelor urcă pină la 5.5 at
mosfere — presiunea din conducte.

Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii'

(Continuare in pag. a IV-a) -

PraSitele fcpScii IsMce Mauritania, 
Mar Quid MU, va face o vizită aficială

ia iWta Socialista Romania
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
între 20—25 iunie 1974 va face o

vizită oficială în țara noastră 
Moktar Ould Daddah. secretar ge
neral al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania, împreună cu 
soția, Marieme Daddah.

ÎN ZIARUL DE AZI:

• DISCIPLINA TEHNO
LOGICĂ

• RECOLTAREA FURA
JELOR

• SPORT

Bilanțul activitâții întreprinderii de mătase „Victoria” lași pe anul în curs înscrie realizări care situează 
harnicul colectiv în fruntea întrecerii ce se desfășoară în prezent. Pînă acum s-a realizat peste prevederile 
de plan o producție de 302 000 mp țesături, față de 260 000 mp cit reprezintă anga|amentul anual

CALITATEA în serviciile pubUce

Unde lipsește controlul
acționează „mica...

în prezent, cind în toate sectoa
rele vieții noastre social-economice 
se acordă o atenție deosebită per
fecționării continue a calității în
tregii activități — și. nemijlocit, a 
ordinii și disciplinei, a responsa
bilității fiecărui lucrător in parte 
și a tuturor colectivelor de muncă 
— este firesc ca și eforturile lucră
torilor din sectorul serviciilor pu
blice să se circumscrie unor astfel 
de preocupări. Aceasta cu atit mai 
mult cu cit — realitatea cotidiană 
confirmă — sectorul serviciilor pu
blice suferă de unele deficiențe 
cronice, nereușind să se ridice la 
nivelul condițiilor tehnico-mate- 
riale de care beneficiază, să răs
pundă tuturor necesităților unui 
consumator din ce in ce mai exi
gent.

Calitatea serviciului este cerută, 
și determinată, de o complexitate 
de factori, care decurg din însuși 
procesul firesc de evoluție a vieții 
sociale, din procesul continuu de 
ocupare cit mai intensă a tuturor 
membrilor societății in activitatea 
productivă, din creșterea evidentă 
a nivelului nostru de trai. Dacă 
pentru un produs de serie, stabili
rea calității se face in raport cu 
un număr determinat de parametri 
organoleptici și de utilitate. in 
schimb, calitatea unui serviciu pu
blic se apreciază înceoind cu gra
dul de solicitudine, de amabilitate

cu care este întimpinat cetățeanul, 
continuind cu modul de organizare 
a unităților, cu structurarea și pro
filarea lor, cu măsura in care pot 
fi acoperite cerințele clienlilor. ca 
calitatea propriu-zisă a execuției 
etc. Iată de ce imbunătățirea cali
tății serviciilor — care alcătuiesc 
unul din elementele esențiale ale

neînțelegere
re — accentul cade în principal pe 
disciplina și conștiința fiecărui lu
crător in parte. In aceste condiții, 
factorii educaționali — organiza
țiile de partid și U.T.C.. sindicatele, 
cadrele de conducere, de la director 
pină la maistrul de atelier — au da
toria de a plasa in centrul preocu
părilor lor munca educativă, astfel

____ ___4'

ÎN UNITĂȚI ALE COOPERAȚIEI 
MEȘTEȘUGĂREȘTI DIN GALAȚI

creșterii bunăstării generale. ale 
confortului și civilizației — trebuie 
să vizeze toate aceste aspecte.

In același timp, trebuie subliniat 
că îmbunătățirile necesare, și aș
teptate, sint condiționate de pre
ocuparea perseverentă pentru edu
carea moral-politică a lucrătorilor 
din acest domeniu, pentru crește
rea co-S'iint'M si re.-nnr'-'-:’it'’ii 
lor cetățenești. Aici, mai mult poa
te decît in orice alt sector de activi
tate, specificul muncii — unități 
mici (adeseori cu unul sau doi lu
crători, răspindiți aproape ne fiecare 
stradă și cartier), cu posibilități mai 
reduse de îndrumare și supraveghe

resoon

incit fiecare lucrător să devină 
un model de muncă și conștiință.

O dezbatere publică a experien
țelor, și nereușitelor, din sectorul 
serviciilor publice devine astfel ,cu 
atit mai oportună și necesară, ea 
puțind pune in evidență modalită- 
țile. soluțiile de progres și perfec
ționare. Ne oprim in rindurile ce 
urmează la citeva din aceste pro
bleme, pornind de la constatările 
făcute de noi recent în unitățile 
cooperației meșteșugărești din ju
dețul Galați.

In ultimii ani, sectorul serviciilor 
și prestărilor către populație a cu
noscut — in acest județ — o in-

tensă diversificare și un apreciat 
salt calitativ. Este insă tot atit 
de adevărat că preocuparea și in
teresul pentru perfecționarea cali
ficării profesionale a cooperatorilor 
au rămas în urmă. Din cei peste 
7 500 de meseriași gălățeni. doar 8 
la sută au fost îndrumați în ulti
mul timp să-și ridice categoria de 
calificare (cifrele se referă la anul 
1973 și la primul trimestru din 
acest an), iar din rindul responsa
bililor dc unități numai 9 la sută 
au pregătire medie corespunzătoa
re. Or, se înțelege, calitatea de
pinde tocmai de gradul de pregă
tire a celor ce execută lucrările, 
de calificarea celor care conduc și 
îndrumă unitățile de servire.

Dar nu asupra acestui aspect — 
care el însuși ar necesita o anali
ză aparte — dorim să insistăm in 
cele ce urmează. Ne oprim. în 
schimb, asupra unui alt aspect, la 
fel de important : modul de orga
nizare a controlului calității ser
viciilor. Ce se constată in această 
privință? La Galați — ca. de 
altfel, pretutindeni in tară — coo
perația meșteșugărească nu are 
stabilite incă normative de calita
te pentru acele servicii unde 
impun și sînt posibile. Ceea

se 
ce.

Mihai IONESCU
(Continuare în pag. a III-a)
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PATRîC 
leagănul drag 
al copiilor noștri

Numai cine isi iu
bește cu adevărat 
patria, cine este pă
truns de convingeri, 
sentimente și atitu
dini conștiente se 
poate contopi cu tre
cutul. cu prezentul și 
cu viitorul țării si al 
poporului său. Iar a- 
ceastă contopire, a- 
ceastă identificare cu 
înaintașii și cu urma
șii reprezintă supor
tul spiritual-afectiv 
pe care se formea
ză și se definește 
cu pregnanță profilul 
moral al fiecărui ce
tățean al tării noas
tre. Ne străduim cu 
toții să transmitem a- 
ceste sentimente și a- 
ceste principii de viață 
copiilor noștri, celor 
mai tinere vlăstare ale 
societății socialiste, cu 
convingerea că edifi
căm o operă educati
vă trainică, in deplin 
consens cu progresul, 
civilizația si bunăsta
rea pe care le desti
năm patriei noastre, 
oamenilor săi minu
nați.

Organizație revolu
ționară a copiilor, 
organizația pionieri
lor și-a făcut un crez 
de onoare din educa
rea celor mai mici 
cetățeni in spiritul 
dragostei fierbinți de 
patrie, al venerației 
față de lupta glorioa
să a poporului pentru 
libertate națională și 
sociaâă. al dorinței ti
nerești de a-si dedica 
toată energia. price
perea. talentul propă
șirii sale pe culmi tot 
mni incite ale civili
zației. Pentru pionieri, 
patria este leagănul 
lor sfint, iar a o iubi 
este sinonim cu a-i 
cunoaște bogățiile și 
frumusețile, așa cum 
le-au infățișat ma
rii invățați și marii 
scriitori. așa cum 
le-au înțeles înainta
șii. care și-au apărat 
meleagurile natale cu 
viața lor. Copiii au < _ _

dat un nume gingaș și 
inspirat acestei „des
coperiri" a patriei lor: 
căutătorii de comori. 
Si sint tot mai nume
roși acești pionieri și 
școlari iubitori de ..co
mori" care, de sub o 
pojghiță mai subțire 
sau un strat mai gros 
de humă, scot la lu
mină vestigii de mare 
preț. fragmente de 
viață si de creație 
materială și spirituală 
a moșilor și strămoși-

însemnări de 
acad.

Ștefan PASCU

lor lor. Muzee școlare 
iau ființă și se îmbo
gățesc mereu prin gri
ja acestor mici arheo
logi. îndrumați si sfă- 
tuiți cu grijă de pro
fesorii lor, de educa
torii lor, și unii și al
ții ințelegind semnifi
cația științifică și pa
triotică, totodată, a a- 
cestor „comori".

Prietenii mei, pio
nierii, mi-au povestit 
că, in vară, vor face 
un „marș al Victoriei" 
pentru a cinsti activ și 
conștient marile eve
nimente ale întregului 
nostru popor : a
XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și 
cel de-al Xl-lea Con
gres al partidului, 
„Marșul Victoriei" își 
propune o cunoaștere 
temeinică a tradițiilor 
de luptă revoluționară 
a poporului român, a 
epopeii glorioase a 
comuniștilor, a luptă
torilor pentru indepen
dență națională și so
cială. Vor parcurge 
itinerare eroice intra
te in istorie, se vor 
opri la locuri și monu
mente evocatoare, vor 
escalada munți și 
aprinde focuri pe 
culmi, ca în legende.

Sint convins câ vor 
avea multe de văzut 
și învățat, pentru că 
dovezile acestei lupte 
sint numeroase, la tot 
pasul, in orașe și Ia 
sate, după cum nu
meroase au fost mo
mentele de încleștare 
cu dușmanul, cu greu
tățile, după cum grele 
au fost și jertfele. în 
același timp, ei vor 
putea să cunoască și 
marile realizări ale 
anilor noștri, cetățile 
industriale și noile 
așezări urbane și ru
rale, cu blocuri de lo
cuințe, instituții so- 
cial-culturale și de 
invățâmint. Față in 
față cu trecutul și 
prezentul, sub îndru
marea competentă și 
atentă a dascălilor lor, 
copiii vor înțelege mai 
bine semnificația reali
zărilor înfăptuite de 
muncitori, țărani, in
telectuali, de întreaga 
noastră națiune in 
eforturile sale pentru 
edificarea socialismu
lui. Este, fără îndoia
lă, și aceasta o cale, 
și încă deosebit de 
importantă, de sădire 
a patriotismului fier
binte în mințile și ini
mile tineretului nos
tru.

Virsta tinerească, 
virsta întrebărilor și a 
căutărilor, virsta cu
riozității și a visurilor, 
înțelese in chip just 
și unele și altele, 
virsta pionieriei se 
cuvin alimentate per
manent — prin cele 
mai alese mijloace — 
cu cele mai nobile 
sentimente ale dra
gostei de țară și po
por, de oamenii vred
nici din trecut, care 
au așternut drumul 
înaintării noastre spre 
vremurile luminoase 
de azi, de oamenii 
epocii noastre care 
conferă strălucire noii 
orinduiri și care pre
gătesc treptele Înain
tării de miine.

7
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precum

bază

Dcniru rea

nttafe a in
ia re- 

I poate 
al ce- 

tteccre 
ți automatizări. Im 

anoaiamentclor asu- 
n.uncilorească 
Uticâ desfâșu-

-iența pozi- 
acestei mari întreprinderi 

întăririi rolului său dc (actor politic

ii în acest scop, romunlș- 
til au fost repartizat! la locurile hn- 
lâritoarc ale producției, acolo unde 
este mai greu, unde pot da întrea
ga măsură a unei munci responsa
bile și devotate. Comitetul de

dă «tențlc prcgAilrlI temeinice a 
diferitelor adtinAri, romunicindu-sc 
din timp ordinea de zl. difuzln- 
du-se materialele ce urmează a fi 
dezbătute. propunlndu-sc proiecte 
dc hotAriri bine fundamentate.

Comitetul dc partid a urmărit ?! 
urmărește perfecționarea formelor 
sl metodelor obștești !n cadrul 
muncii dc partid, atragerea la ela
borarea holiiririlor a unul larg ac
tiv. îndeosebi in ultimul an s-a 
a umul.it o bună experiență în fo
losirea activului, una din formele 
cele mai eficiente fiind antrenarea 
acestuia in comisiile pe probleme, 
comisiile pe domenii și in consiliul 
de control muncitoresc. Practic, 
aceste organisme participă efec
tiv — prin studii, controale, ana
lize. propuneri, deseori in cadrul

Organizația de partid 
conducător politic,

înțelegerea politi
că a importantei
B '.inilor econo- (■■■■■■■■■■■ 
mice — respec
tiv înțelegerea
însemnătății pe care o au asigu
rarea ordinii, disciplinei, conștiin
ciozității ca factori hotăritorl pen
tru soorirca producției, a rolului 
intreorinderi’ noastre in ansamblul 
politicii partidului de extindere a 
automatizării, do continuă moder
nizare a industriei noastre.

Desigur, bunul mers al produc
ției. organizarea sa superioară 
formează obiectul preocupărilor si 
activității conducerii tehnico-admi- 
nistrative a întreprinderii. In ace
lași timo. comuniștii din uzină, or
ganizațiile de bază, comitetul de 
partid isi înțeleg răspunderea po
litică pentru realizarea sarcinilor 
economice — si acționează cu mij
loacele specifice ale muncii politice.

In acest sens, comitetul de partid 
sprijină conducerea tahnico-admi- 
rristrativă. pâstrindu-si insă fizio
nomia proprie, nrofilul specific ca 
factor politic. Cu alte cuvinte, ne 
străduim să fim nu dispeceri eco
nomici. cl un organism politico- 

ni i In |Io- 
cul oamenilor, asupra conștiinței 
lor. în acens'a reri.rî dună exne- 
r'-•’a noștri. în-'s ^senta exer- 
c - '-.i rolului conducător al orga
nza-iei de partid.

Ralul conducător al organizației 
de partid d? '.a .. Ar matiza" sp
reilizeazâ orin participarea efecte 
vă a membrilor organizației la ac
tivi -tea nolitiro-ednrzt’vă. nrin e- 
xempîul lor personal înaintat la 
l-'cul de muncă, in viata obștească, 

exercitarea rolului 
al organizațiilor de 
este o formulă ab-

Ea 
în fapt 
a tuturor 

de partid, zi dc zi. cu 
l?i. prin vorbă si faptă, 
câ de la om la om. nrin explicare, 
convingere si mobilizare, pentru 
realizarea exemplară și depăș;rea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor asumate în întrecerea socia
listă. pentru crearea unui climat 
de înaltă răspundere comunistă 
față de bunul mers al producției 
și asigurarea mersului de ceasornic 
al complexului angrenaj al Intre-

re

Pentru că 
conducător 
pârtii nu 
stradă. trencrală. 
terialireazâ 
nea militantă

nu dispecer economic

llst« a oamenilor. Totodată. 
In\ățămintul de partid — in între
prindere și-au încheiat recent 
cursurile 22 de certuri și o 
filialA a Universității serale de 
marxism-leninism n comitetului 
municipal de partid — este orientat 
sistematic spre legarea cit mai 
strinsă do problemele concrete alo 
producției in general și ale Între
prinderii In special.

O pirghie de cea mal mare Im
portanță pentru îndeplinirea ro
lului conducător al organizației de 
partid este aceea a îndrumării or
ganizațiilor dc masă șl obștești din 
intrcpriiuh re, lndeo bi a c» lot sin
dicale și de U.T.C. Pornind de la 
principiul că rolul său in condu
cerea si îndrumarea acestor or
ganizații are un caracter politic, co

mitetul de partid 
__ il exercită

prin metode ad
ministrative, 
prin muncă 
convingere desfă
șurată dc mem
brii de partid, 
prin cadrele alese 
in fruntea aces
tor organizații. 
Astfel, colectivul, 
în ansamblul său, 
a fost atras la în
deplinirea con
știentă, responsa
bilă a obiective
lor ce stau in 
fața întreprinde
rii.

Desigur, rezulta
tele pozitive înfă
țișate nu înseam
nă că Ia noi activi
tatea organizații- 

M lor de partid mer
ge „perfect". Mai 
există, de pildă, 

tovarăși,

nu

ci 
dc

se ma
in ac'!u- 
membr lor 
orice pri- 
prin mun-

partid s-a preocupat dc re
partizarea judicioasă a cadre
lor in raport cu posibilitățile, 
cu aptitudinile lor. ceea ce oferă 
comuniștilor largi posibilități de a 
se afirma ca exemple înaintate, 
modele de urmat pentru toti cei 
din preajmă. Concomitent, organi
zațiile de bază din uzină acordă 
atentie pregătirii politice in vederea 
primirii în partid a acelor oameni 
ai muncii care se disting prin ac
tivitatea lor. pnn atitudinea lor 
înaintată. Numai anul acesta au 
primit înaltul titlu 94 de tovarăși 
— muncitori, ingineri, tehnicieni.

Una din premisele de la care 
pornim in activitatea noastră este 
aceea că exercitarea rolului condu
cător al organizației de partid nu 
se rezumă la a solicita tot felul dc 
ranoarte din partea conducerii ad
ministrative ; desigur că asemenea 
rapoarte sau informări sint utile, 
dar a pune accentul pe ele ar în- 
sornna. H fond, prevalarea muncii 
cu hîrtiile, in detrimentul adevă
ratei substanțe a activității de 
partid, munca cu oamenii.

O bună experiență în această 
privință s-a dobindit prin orienta
rea și. desfășurarea adunărilor ge
nerale de partid. In mod curent.de 
exemplu, organizațiile de bază ana
lizează îndeplinirea planului, cali
tatea produselor (pe această temă, 
toate organizațiile au ținut și a- 
dunări generale extraordinare des
chise), autoutilarea, preocupările 
in domeniul informaticii, al intro
ducerii tehnologiilor noi și asimilă
rii dc produse noi. valorificarea 
rezervelor — dar toate aceste sar
cini economice sint dezbătute in 
strinsă legătură cu îndeplinirea pro
gramului de educație comunistă, cu 
îndatoririle creșterii conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii, ale 
formării și îndrumării tinerilor.

Concomitent cu preocuparea de 
a dezvolta la toți membrii colecti
vului un înalt spirit de disciplină 
și responsabilitate muncitorească, 
urmărim ca organizatii’e de bază 
să-și însușească un stil de muncă 
practic, dezbărat de metodele ru
tiniere. birocratice. de dirijarea 
prin telefoane și hirtii, de excesul 
de ședințe. In acest scop se acor-

unor acțiuni comune — la soluțio
narea problemelor majore ale pro
ducției — abordate tot din unghiul 
de vedere al mijloacelor de acțiu
ne si influențare politico-educativă 
a oamenilor. Menționăm dintre 
metodele folosite invitarea ce
lor 5 comisii pe domenii la unele 
ședințe deschise ale comitetului de 
partid și atragerea lor la funda
mentarea unor decizii.

Organizația de partid de la ..Au
tomatica** a acordat o atenție spo
rită modului in care activează or
ganismele colective de conducere. 
Comuniștii au primit sarcini pre
cise privind pregătirea adu
nărilor generale ale oamenilor 
muncii — care, datorită partici
pării lor active. ___ _ ....
mai puternic ca forumuri munci
torești de conducere a întreprin
derii. Viata, strădania pentru in
deolinirea sarcinilor au validat ca 
mijloace utile, valoroase și alte 
metode de acțiune : ședințele co
mune ale comitetului de pârtii 
cu comitetul oamenilor muncii, 
ședințele comune ale biroului de 
partid cu biroul operativ al comi
tetului oamenilor muncii (o temă : 
cum se acționează nentru realizarea 
planului de investiții) : schimburile 
de experiență (cel organizat. de 
pildă, de comitetul de partid cu 
responsabilii comisii’nr oe domcMi 
în vederea îmbunătățirii stilului și 
metodelor de muncă) ș a.

Așa cum se știe, activitatea po- 
lltico-ideologică constituie un fac
tor deosebit de important in munca 
educativă. in exercitarea rolului 
conducător al organizației de partid. 
Toate rezultatele bune sint legate 
de faDtul că s-a dezvoltat o bogată 
și diversă muncă politică de masă
— cu caracter concret, tot mai mult 
eliberată de manifestările rutinei 
sau formalismului. Agitatorii (..la 
noi. toți comuniștii sint agitatori"
— se spunea intr-o adunare), ga
zeta de perete și gazetele satirice, 
stația de radioamplificare, brigar’a 
artistică de agitație, cabinetul de 
științe sociale acționează ca in
strumente dinamice pentru înrădă
cinarea mentalităților înaintate, 
pentru formarea conștiinței socia

se constituie tot

la unii _____
comitetului de partid, 
organizațiilor de bază ............. __
a se erija in controlori, in inspec
tori. în loc do a se ocupa de mun
ca politică. Pină nu de mult, se
cretarul organizației de baz.ă de la 
atelierul mecano-energetic consi
dera că în această calitate de 
partid ar intra în atribuțiile lui să 
se ocupe de aprovizionarea cu ma
teriale, de legăturile cu alte secții, 
ba chiar de procurarea perdelelor 
In hala dc producție. Ca el proce
dau și unii membri ai organizației 
de bază nr. 4. Uitind de faptul că 
in raza sa de activitate intrau pes
te 209 de oameni, secretarul orga
nizației de bază nr. 6 iși limita pre- 
ocuDările doar la echipa pe care o 
conducea profesional : aici era și 
maistru, și dispecer, și achizitor de 
materiale... și atit, in timp ce 
munca politica la nivelul atelieru
lui era lăsată cam in voia soartei. 
Firește, am combătut asemenea 
tendințe. In instructajele lunare, 
in ședințele special convocate — 
cum a fost aceea din organizația 
de bază nr. 4 — s-au delimitat răs
punderile și sarcinile comuniștilor, 
sub’iniindu-se necesitatea de a 
situa permanent pe prim plan 
munca politică cu oamenii. De ase- 
mer^a. nu considerăm* că au fost 
cu desăvTfșir" lichidate manifestă
rile de formalism in munca poli
tică de masă, 
agitatori.

In acest an, 
mente politice 
„Automaticii" 
bătălie dirză 
cincinalului in patru ani și patru 
luni. O bătălie in care victoria va 
fi chezășuită de capacitatea comu
niștilor de a mobiliza printr-o' ac
tivitate politico-educativă mereu 
mai rodnică toate forțele. întreaga 
capacitate și voință a oamenilor de 
a munci tot mai bine, tot mai dis
ciplinat. tot mai organizat.

membri ai 
secretari ai 
tendința de

in activitatea unor

marcat de eveni- 
majore, colectivul 
este angajat intr-o 

pentru indeolinirea

Inn. Ion CUTA, 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „Automatica” 
din București

Brașov: Arhitectura modernâ la poalele Tîmpel

ȚAPTUL! 
iDIVERSl

Ce specii de arbori 
plantăm în zonele 
supuse poluării?

Se știe că, prin rolul ei în purifi
carea aerului și a apelor de sub
stanțe nocive, pădurea contribuie la 
protejarea mediului in care trăim, 
la păstrarea sănătății omului. In a- 
celași timp insă — ca urmare a dez
voltării impetuoase a industriei și 
creșterii numărului de autovehicule 
— atmosfera se încarcă continuu 
cu oxid de carbon, gaz carbonic, an
hidridă sulfuroasă, particule de fum 
și praf, factori nocivi pentru om și 
plante.

Statul nostru acordă anual sume 
din ce în ce mai mari (de ordinul 
sutelor de milioane) pentru a se 
întreprinde măsuri efective împotriva 
poluării. Avem și o lege specială 
pentru protecția mediului înconju
rător — există deci cadrul material 
și legal necesar pentru organizarea 
acțiunilor antipoluante. Evident, se 
face mult, din ce in ce mai mult in 
această direcție. Sint însă — după 
cum se she — intreorinderi care 
nu-și respectă îndatoririle ce Ie uu 
in acest domeniu și nu ap-ică s-.-lu- 
țiile tehnice cuvenite pentru reduce
rea sau caotarea gazelor nocive. Se 
înțelege că princioala cale pentru 
combaterea poluării este aplicarea 
prevederilor legii, a măsurilor sta
bilite nentru fiecare ramură. pen
tru fiecare întreprindere. In același 
timp însă se constată că in zonele 
supuse noluării — chiar in condițiile 
reducerii noxelor — pădurile, anu
mite so??ii .de arbori nu rezistă. Să 
exemplified : o - zonă întinsă "din 
bazinul văii Ampoiului este vătă
mată de emisiile de gaze ale 
Uzinelor metalo-chimice Zlatna. In 
nădurea d^ protecție din incinta 
Combinatului chimic „Victoria"-Fă- 
păraș s-an creat goluri prin us
carea arborilor din cauza gazelor. 
S-a uscat de asemenea, m marc mă
sură. zona verde din jurul Combina
tului Ișalnița-Craiova. Efectul emi
siilor Combinatului de acid sulfuric 
și superfosfați Valea Călugărească- 
Prahova se resimte pe o distanță de 
pină la șase kilometri ș.a.m.d.

Din păcate, si'vicultura nu cunoaș
te încă mijloacele prin care s-ar putea 
vindeca pădurea atacată de substan
țele nocive din atmosferă. De aceea, 
se pune cu deosebită ascuțime pro
blema alegerii, chiar de la înființa
rea arboretelor. a unor specii re

pede crescătoare, rezistente la gaze, 
praf și fum. specii nepretențioase in 
ceea ce privește fertilitatea si con
ținutul in săruri al solului.

Din experiență, se știe că unele 
specii ca : frasinul, alunul, pinul ne
gru, tisa, chiparosul de California, 
arțarul, carpenul, plopul tremurător, 
salcimul manifestă rezistență la bio
xidul de sulf — substanță nocivă des 
întilnită în jurul combinatelor in
dustriale. Alte specii ca: mesteacănul, 
sorbul, socul, părul comun, platanul, 
coacăzul sint rezistente la fluor — 
gaz emis in mod deosebit dc uzinele 
de aluminiu. Pentru condițiile de 
climă din tara noastră se impune 
inițierea unor experimentări privind 
stabilirea gradului de rezistență a 
soeciilor lemnoase de interes fores
tier și ornamental la gazele toxice 
și la praful industrial din atmosferă. 
Alte cercetări și experimentări ar 
putea determina varietățile de ar
bori și arbuști care absorb sau rețin 
intr-o prooorție sporită substanțele 
nocive din atmosferă. înființarea 
unor loturi experimentale prin crea
rea unor zone verzi cu arbori și ar
buști de talie înaltă in zonele in
dustrializate ar constitui adevărate 
filtre naturale pentru protecția me
diului înconjurător din aceste zone.

Scriu aceste rinduri pentru a sub
linia că este necesară o preocu
pare mai insistentă pentru experi
mentarea rezistentei la poluare a 
unor specii Jemnoase care pot creste 
Ia noi. tnstîtuiul de cercetări și a- 
menajări silvice, facultatea de silvi
cultură, catedrele de specialitate din 
învățămintul superior șl stațiunile 
experimentale pot și trebuie să ini
țieze pe scară largă asemenea ex
perimentări, cu ajutorul ocoalelor 
silvice care fac împăduriri în zonele 
industriale și al serviciilor de Spații 
verzi de la orașe. Avem datoria să 
procedăm astfel, să îngrijim zonele 
verzi șl să le extindem — pentru că 
ne asigură oxigenul purifieind me
diul și — bineînțeles, nu in ultimul 
rind — pentru că lemnul reprezintă 
o bogăție economică despre a cărei 
valoare nu mai e cazul să in
sistăm.

I’icț. Sercriu GRĂMADA 
directorul Stațiunii silvice 
experimentale Ștefânești

| „Flori
■ pentru 

fruntași*4
O idee excelentă : pe lingă I

• Uzina de țevi din Roman a luat ' 
I ființă o seră. O seră ca orice ■

seră de flori : cu garoafe, cu I 
lalele, cu trandafiri... Pe fron- | 
tispiciul serei, o mină de meș- 
ter a pus o firmă. Pe firmă I 
scrie : „Flori pentru fruntași". I 
Flori care se oferă celor ce se • 
situează in fruntea întrecerii I 
pentru mai mult, pentru mai I 
bine. Primele „șarje" dc flori | 

Iau fost înminatc, zilele acestea, .
celor mai buni dintre cei mai I 
buni muncitori. Șl n-au fost I 
puțini la număr. Și cind au ple- 1 

I cat spre casă, cu buchetele in I 
I mină, Înflorise parcă tot orașul. I

| La școala!
IAm mai scris — fi nu o dată — 

despre testele la care sint su- I 
puși unii conducători auto pro- I 
fesionifti, teste soldate, pentru

I unii, cu rezultate surprinzător I 
I de slabe. Cu atit mat surprin- I 
I zătoare este constatarea făcută I 
Ide milifia ploieșteană, care a . 

inițiat o originală testare a I 
celor care conduc pe... conducă- I 

Itorii auto. Din cei 75 de șefi de 
garaj și revizori tehnici supuși I 
testării, numai 24 (douăzeci și | 
patru) au reușit să întrunească I

I punctajul minim de trecere, ■ 
adică 40 de puncte. Restul — I 
51 (cincizeci și unu) au fost I

I declarați inapți pentru funcțiile 
pe care le dețin. La școală I 
cu ei !

| în evidența 
Idv- I
I Marți, 11 iunie. Intrăm în bi

roul locotenent-colonelului Du- I 
mitru Popa, de la miliția muni- I 
clpiului Arad. Ne arată un dosar I 

I voluminos in care se află 296 de i
cereri, reclamații și declarații I 
ale unor persoane care anunță | 

I pierderea buletinelor de identi
tate sau deteriorarea acestora, I 
solicitind, firește, altele in I 
schimb. Asta înseamnă cheltu- I 
ială de timp, de energie, de ■ 
bani și chiar de... hirtic !

Dacă adăugăm celor 296 alte | 
î 750 de cazuri similare înregis

trate numai în acest an in mu- I 
nicipiul Arad, se vede cit de I 

, colo că e vorba de o crasă ne- I 
gljîență față de un act fără de • 
care, la o. adică, șintem și... nu I 
sin tem.
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Forme moderne de comerț, 
de servire a populației

Noul supermagazin „Bego”

Cu 13 ani în urmă, la Timi
șoara s-a deschis primul maga
zin alimentar cu autoservire. De 
atunci, traducind in viață indi
cațiile conducerii de partid 
privind îmbunătățirea servirii 
populației, organizațiile comer
ciale timișorene și-au intensifi
cat continuu preozuoarea pen
tru introducerea formelor mo
derne de d?;facere a mărfuri
lor. în prezent, in municipiul 
de pe Bega funcționează un 
număr de 26 de unități cu auto
servire pentru desfacerea pro
duselor alimentare, car? resi
ze ază peste 65 13 sută din tota
lul vinzărilor înregistrate in 
acest sector. Se extind, dt 
asemenea, și formele de aprovi
zionare cu produse alimentare 
direct la domiciliu sau la cerere.

Zilnic se livrează, pe bază de 
abonament, peste 3 000 litri de 
lapte, precum și un important 
volum de alte mărfuri alimen
tare solicitate prin cele 6 case 
și microcase de comenzi In
tr-un număr de 70 de magazine 
alimentare se pregătesc produse 
in vederea rid cării lor de că're 
clienți la oră fixă. Lucrătorii din 
8 mireurinderi industriale ridică 
mărfurile dorite la terminarea 
lucrului d-- -la cel mai aoropiat 
magazin, pe b-’za comenzilor 
scrise predate dimineața. Sis
temul de autoservire s-a intro
dus și Ia unele magazine care 
desfac articole de menaj, de fie
rărie. chimicale și tricotaje.

Cezar IOANA
corespondentul „Scinteil"
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In ansamblul reglementărilor legale, al măsuri
lor menite să asigure condițiile prielnice desfășu
rării activității creatoare a oamenilor muncii, o 
importantă aparte o au prevederile care protejează 
valori de mare preț ale societății, care asigură 
ordinea șl disciplina strictă in domenii de impor
tantă majoră. Astfel, norme clare, temeinic funda
mentate conturează cadrul ce asigură secretul de 
stat și de serviciu. De obligativitatea lor, de înalta 
răspundere pe care o incumbă nici n-ar mai trebui 
discutat. Totuși, in cazuri cu totul izolate, care iși 
găsesc pină la urmă tratamentul legal, se mani
festă grave abateri de la aceste norme. încălcări 
ale disciplinei, ale vigilenței — ceea ce impune in 
continuare măsuri de întărire a spiritului de răs
pundere. desfășurarea unei munci politico-educa
tive mai intense in acest domeniu. Cazul pe care-l 
prezentăm mai jos este ilustrativ.

început un tur al unități
lor de alimentație publică 
locală. Legea, elementarul 
simt de răspundere si in
strucțiunile pe care le pri
mise la plecare in scris, 
sub semnătură, il obligau 
să lase documentele pen
tru a fi păstrate peste 
noapte la una din institu
țiile vizitate de el. N-a 
făcut-o 1 Pretextele pe 
care le invocă astăzi sint 
puerile. Fală de limpezi
mea si caracterul impera
tiv al îndatoririlor sale, 
judecind si după unele e-

tuia in mod real un exem
plu. La următorul restau
rant a servit masa si a 
băut o sticlă de vin. A 
c—c tr-nristorul din ser
vietă, dintre documente
le secrete, l-a așezat pe 
masă să cinte și via
ța in deplasare a înce
put să fie plăcută. Pe la 
s ate seara s-a plictisit 
de decorul restaurantului 
in stil rustic si s-a mutat 
în restaurantul cel mai e- 
le?ant al orașului, cu ser- 
v!>r-> tot mai prea do răs
pundere asupra sa. A 
cerut, de cum a ajuns.

Dialogul, desfășurat după 
miezul nopții, avea să-i 
confirme ofițerului de ser
viciu că are in față un om 
atit de beat, incit nu mai 
știa nici cum il cheamă :

— Eu. hie ! sint. Vodă 1 
Tu cine ești ?

Există oameni care se 
numesc ..Vodă", dar vizi
tatorul nocturn se numeș
te Ionescu. Ing. Ovidiu lo- 
□cscu. Se prezenta „Vodă" 
nu nentru că s-ar fi tinut 
de soții, ci pentru că ne 
scoarța lui cerebrală mu
rată in alcool amintirea 
propriului nume era estom
pată de denumirea unei 
străzi pe care era preocu
pat să aiungă.

— Hie 1 Vezi, c-am o 
ser-vietă oe fun-dul Si-re- 
tului. Hai si cat-o ! Plu
tește... hi. hi. hi... acum 
plutește pe Șiret. Răspun
deți de ea !

Acest crimpei misterio- 
so-grote=c închide in el e- 
santionul unei anumite 
metehne. Ca s-o descifrăm 
ne întoarcem cu 24 de ore 
in urmă fată de intimola- 
rei de la miezul nopții.

Inginerul O. I.. din Insti
tutul de studii Si proiectă:: 
pentru îmbuna*'tiri funcia
re. nleca să facă stud’j ni- 
doloaice In nordul Moldo
vei. Pornea li drum cu o 
s'irvle'.ă con*in’"d sp~-’ 
de stat. Legea obligaI
delege un însoțitor. O. I. 
a plecat totuși singur cu 
trenul.

Unii funcționari ajung 
să simtă intr-un fel bizar 
efectele rutinei. In loc să

între „hai acasă puișor" 
și îndatoririle legale

Abateri de la obligația păstrării secretului de serviciu

acționeze automat In sen
sul legii, li se instalează 
un fel de plictiseală față 
de îndMjoririle firești, com
binată cu interpretarea fa
cultativă a obligațiilor lor. 
inclusiv a măsurilor de 
precauție oe care trebuie 
să le ia atunci cind e ca
zul. Ei nutresc in mod u- 
suratic speranța că ..n-are 
ce să se intimnle". Este 
idevărat că. practic, riscu
rile in unele privințe sint 
foarte mici, dar dacă riscu
rile mici sint de inteles h 
cursele de cai sau la fuga 
dună un tren ori li ale
gerea un°i cumpărături, el? 
au pot fi permise in nic? 
un fel cind interesele ris
cate aparțin statului.

Intâ-I insă ne voiosul 
delegat alungind la Ro
man. S-a prezentat li ofi
ciul la care era îndrumat 
aooi la o Întreprindere po
sesoare de utilaje, si-a or
ganizat treaba nentru ziua 
următoare si. in continua
re. cu mapa in mină, a

lemente ale celor ce vor 
urma, nu ne rămine să 
deducem decit că O.I. nur 
si simplu se simțea bine 
încălcind instrucțiunile. 
Așa i se părea lui. că e 
mai grozav dacă are acte 
deosebite asupra-i. că-i 
crește propria valoare la 
gindul că jonglează cu fo
cul. că e mai valoros de
cit vecinul d? nnhar nu 
prin ceea ce reprezintă el,, 
ci nrin ceea ce conține 
servieta Iui.

Mai intii s-a oprit în 
grădina unui restaurant și 
i băut două sticle cu bere. 
Li trei si un sfert a ob
servat că încep să lasă lu
crătorii din unele institu
ții : cum drumul co ? ’.i'.or 
săi localnici, de la oficiul 
subordonat institutu’ui. 
trecea nrin fata grădinii 
do vară, a plecat in cău
tarea unui loc mai puțin 
expus. îsi menaia presti
giul. Era continuu preocu
pat de imaginea Iul sl nu 
de măsura in care consti-

două coniacuri — unul 
pentru șeful de sală — 
două sticle cu vin — una 
nentru debarasoare —. iar 
pe la opt și jumătate a 
vrut să trateze și orches
tra. Muzica nu cinta insă 
pină la ora nouă, iar la ora 
nouă s-a inlimplat altceva 
care a exclus delectarea 
melomană.

S-a deschis garderoba. 
Prilej de a scăoa de a- 
tenția adresată., totuși, re
flex. co’etului său. Mindru 
in nesăbuință, a predat 
f?imoasa geantă recoman- 
dind santen’los :

— Vezi că am o bombă 
în-’untru !

Cum garderobiera nu s-a 
arătat imoresionatf». a În
tărit printre sughițuri :

— E o bombă care ex
plodează !

In aceste circumstanțe, 
văzindu-se cit este d 1 afu
mat. a fost chemat respon
sabilul care a hotărit să 
nu mai fie servit. Si to
tuși. trecind in braseria de 
alături, el a mai consumat

încă vreo două ceasuri. Ce 
si in ce cantităti nu se 
mai știe. S-a stabilit doar 
că. la un moment dat. se 
lipise de el un muzicant 
ambulant. Duoă aceea ro
luri’? s-au inversat — 
muzicantul bea. iar consu
matorul cinta la vioară. 
Către ora închiderii, spre 
delectarea tuturor celor 
din local, O.I. s-a trezit în 
fata unei oglinzi si a în
ceput un lung dialog cu 
persoana. ce-i părea cu
noscută. de dinaintea lui. 
Cam in starea aceasta a 
plecat spre hotel.

Cind. din relatările ha
lucinante ale vizitatorului 
nocturn, s-a dedus că el 
nu bate numai cimnii. câ 
acel ceva ce ar ..pluti oe 
Șiret" corespunde dispari
ției unor lucrări impor
tante. autoritățile s-au 
mobilizat intr-un efort im
presionant pentru a desco
peri și recupera servieta. 
Ea fusese găsită de un 
muncitor, ne maidanul din 
fata casei sale, cu conținu
tul intact. Se vedeau ur
mele împiedicării si căde
rii la orizontală a fostului 
ei purtător. De fapt ..re
clamantul" apăruse la ofi
țerul de serviciu murdar 
de moloz, cu fața julilă și 
plină de singe. E drent câ 
el susține cum că praful 
de pe haine și plăgile de 
pe fată provin din faptul 
că alergind (?) s-ar fi iz
bit de un stilp... dar nuan
țele nu mai au nici o im
portanță !

Dună cum importanță nu 
mai are nici deznodămin- 
tul fericit al intimnlăril 
(găsirea lucrurilor pierdu
te). Singurul aspect de re
ținut este ’întrebarea pe 
care o adresăm cu tonul 
cel mai farm inginerului 
Ionescu si color care i-au 
încredințat răspunderile : 
ci n c'”t nnsiblle asemenea 
abateri ? în virtutea cărui 
drent se acordă dispense 
d-' li disciplina d? servi
ciu și d? la prevederile le
gale ? Există îndatoriri a 
căror greutate trebuie să 
o resimțim și in miez de 
noapte. Cum s-a putut în
țelege că asta înseamnă... 
să te culci pe-o ureche ?

Sergiu ANDON

Porumbelul | 
cu trei inele | 

i, tn orașul . 
i poposit un I
Era blind, I

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

în ziua de 29 mai, In orașul 
Ineu, județul Arad, a 
porumbel voiajor. L.^ -------
prietenos. Mai tot timpul se 
odihnea. Cine știe după ce zbor 
istovitor. După citeva zile, deși 
oamenii se obișnuiseră cu el și 
el cu oamenii, porumbelul s-a 
pregătit de plecare. Dar tocmai 
atunci, intimplarea a făcut ca 
porumbelul să fie lovit de o 
mașină. Imediat, cetățeanul loan 
Toth l-a luat la el și, deși i-a 
acordat toate îngrijirile, porum
belul n-a mai putut fi salvat. 
Purta trei inele, provenite, 
probabil, de la trei columbofili : 
„R.S.R.-07-6S-141" (primul inel), 
„Dr. Kovacs-17“ (al doilea) și 
„704" (al treilea). Dacă n-ar fi 
fost nefericita întimplare, po
rumbelul blind și prietenos ar 
fi ajuns cu siguranță la cei ce-l 
așteptau.

la cei ce-l

Pasul
decisiv

miliție dinDialog în biroul de 
Pucioasa-Dimbovița :

— Dumneavoastră 
erați ?

— Nu mai lucrez. O să...
Rind pe rind. 30 de persoane 

fără ocupație (unele dintre ele 
cu sursă dubioasă de existență) 
sint „testate" de miliție, in fața 
reprezentanților celor șapte în
treprinderi din localitate, asupra 
posibilităților de încadrare sau 
de calificare intr-o meserie. 
Dintre ei, 20 au acceptat să lu
creze chiar de-a doua zi. Alți 7 
nu prea au fost „incintați". re- 
zervindu-și dreptul de a se mai 
„gindi", iar 3 au declarat că de 
ei au grijă „babacii". Cei 7 plus 
3, rămași de căruță la prima in- 
tllnire, sint convocați din nou 
luna viitoare, împreună cu alții, 
depistați intre timp. Sperăm că, 
între timp, vor face pasul de la 
„o să..." la muncă.

unde lu-

Vînătoarea
de medalii

ai 
din

Un grup de membri 
A.G.V.P.S. din sectorul 1 
Capitală au participat la o vi- 
nătoare de mistreți in apropiere 
de Crevedia. O vinătoare de 
pomină : cinci mistreți de toată 
frumusețea. Unul și unul. Sur
priza vinătorilor avea să fie 
insâ. și mat mare, odată cu eva
luarea trofeelor. Fapt rar: 
5 mistreți și toți 5 întrunind 
punctajul necesar obținerii de 
medalii la concursurile inter
naționale : 3 medalii de aur,
una de argint și una de bronz. 
Ba, unul dintre mistreți a fost 
declarat „recordman absolut", 
avind 20 de puncte mai mult 
decit baremul mărim stabilit 
pentru o medalie de aur.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
«i corespondenții „Scinteil*

umul.it
curent.de
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DISCIPLINA TEHNOLOGICĂ
oglinda organizării și responsabilității

la fiecare loc de muncă

unor investi-

tentăm apar desigur atunci cind pre
sele de vulcanizare nu sint exploa
tate In mod corespunzător. Nu e mai 

vârât că. adeseori, garni- 
cauciuc. care nu sint dc 

tai", se n’ează prematur. 
Alte piese de schimb $i materiale 
nu sint asigurate In cantitățile nece
sare în aceste condiții se recurge 
la Improvizații si. astfel, utilajele se 
defecteazA mai repede. perpetuînd 
întreruperile neprevăzute.

prnblemc. Iar timpul nu nu
mi a rezolvat lucrurile, ci a

ncestd 
mai cA .
lasat falsa impresie că recurgerea la 
improvizații in executarea reparații
lor ar fi ceva normal, că nu se poate 
altfel și că, de fapt, utilajele func
ționează și așa. Iată dar ..mecanis
mul" unor derogări conștiente si re
petate de la disciplina tehnologică.

Dar abaterile de la disciplina teh
nologică îmbracă și un alt aspect. 
Este vorba de nerespcclarca unor

LA ÎNTREPRINDEREA „DANUBIANA"

ITINERAR PE ȘANTIERELE DE INVESTIȚII ALE ȚARII

Oameni care nu se plîng

■ta unitate indus- 
le vulcanizare, care 
ucătoare a fluxului 

nu a depășit 
la sută in 
99.7 la sută 
posibil de 

iei capacități

arest indice 
ă. față de 91 
it si fată de 
ezintâ nivelul 

in utilizarea aces 
de producție.

— Dacă analizăm cauzele neutili- 
rării a 10 la sută din timpul de lu
cru al utilajelor, nu putem sâ pier- 

din vedere întreruperile acvi
le. care provoacă perturbări in 
I tehnologic, la care se adaugă 
unor materii prime — opinea

ză 'v. Ion Pria. inginerul șef al țn-

D..dogul cu ing. Aurel Vilculcscu. 
• fui atelierului de întreținere si re- 
uaratii din secția de vulcanizare, re
levă mai analitic cauzele reale ale 
IntrerttDerilor accidentale in func
ționarea utilajelor.

— întreruperi la care nu ne ej-

fl-

— Aceste neajunsuri sint de fapt 
abateri de la disciplina tehnologică. 
Concret, ce ati făcut pentru înlătu
rarea lor ?

— Dacă asupra modulul In care 
sint exploatate utilajele putem ac
ționa printr-o mai severă suprave
ghere a operatorilor, 
lalte cauze noi avem 
niitate.

— Unde se execută. _____
niturile de cauciuc și șuruburile ?

— In cea mai mare parte la noi, la 
..Danubiana". Dar nu s-a reușit ca 
garniturile fabricate să corespundă 
întotdeauna cerințelor de calitate, ca 
șuruburile să se producă in cantita
tea necesară.

De fapt, problema pieselor de 
schimb si a materialelor necesare 
reparațiilor trenează de multă vreme 
in această întreprindere. Cauza ? 
Nu s-a acționat ferm pentru a se 
pune capăt neajunsurilor, pentru a 
se găsi o soluționare definitivă

asupra celor- 
posibilităti li-

bunăoară, gar-

fapt.

reguli tehnice și de fabricație, ceea 
ce generează rebuturi, consumuri 
suplimentare de materiale.

— Primim uneori pentru vulcani
zare anvelope cu defecte de confec
ționare — ne spune ing. L N. Culla- 
nu. șeful secției vulcanizare. însă a- 
numite abateri de la regulile de fa
bricație au loc și in secția noastră. 
Astfel, este vorba de pregătirea ne- 
corespunzătoare a anvelopelor pentru 
vulcanizare, de folosirea unor dia
fragme uzate, de executarea greșită 
a operației de formare. Dar. deopo
trivă. si de variația nepermisă a pa
rametrilor de vulcanizare — de care 
se face uneori răspunzător sectorul 
energetic — și de defecțiunile me
canice sau electrice in funcționarea 
preselor.

Ne-am convins că aceste neajun
suri sint cunoscute de conducerea 
Întreprinderii. Dar simpla cunoaștere 
a lor nu determină de la sine întă
rirea disciplinei tehnologice. Ingine
rul sef al întreprinderii,

Pria. ne-a vorbit, este drept, despre 
măsurile ce urmează a fi luale In 
continuare pentru îmbunătățirea ac
tivității productive. Ele vizează in
i' nsificarea controlului tehnologic 
dc fazele de producție, verificarea 
mai riguroasă a modului in care se 
execută reparațiile, in care se res
pectă graficele de 'întreținere, in 
care funcționează aoaratura de mă
sură și automatizare. Sint, desigur, 
măsuri bune, care trebuie aplicate 
riguros și completate cu altele pri
vind perfecționarea unor procese 
tehnologice. întărirea asistenței teh
nice la unele locuri de muncă ș.a. 
întreprinderea „Danubiana", centra
la și institutul de cercetare de spe
cialitate — care iși au sediul in in
cinta unității — dispun de forte tch- 
nico-Inginerești capabile să găsească 
soluții de durată problemelor tehni
ce sau tehnologice nerezolvnte ineft. 
Nu există nici un motiv de auto- 
mulțumire, chiar dacă producția se 
realizează și întreprinderea își în
deplinește și depășește planul.

Disciplina tehnologică este o lege 
de fier a producției moderne. Toc
mai de aceea, organizația de partid 
din întreprindere — pornind de la 
situațiile concrete din seqții. de la 
locurile de muncă — are datoria să 
cultive cu fermitate in rindurile co
lectivului spiritul de inalță respon
sabilitate si exigentă in muncă, să 
combată orice atitudine de automul- 
tumire. orice manifestare de rutină. 
Ea este chemată să dezvolte in în
treprindere. Drin toate mijloacele 
muncii politice, o puternică opinie 
de masă, pentru ca fiecare munci
tor. inginer, tehnician să respecte și. 
totodată, să vegheze la respectarea 
de către totl a normelor disciplinei 
tehnice si tehnologice.

de greutăți; le
în acest cincinal, beneficiind dc 

importante fonduri de investiții, în
treprinderea mecanică din Roman 
iși sporește substanțial potențialul 
dc producție. Pină acum au și fost 
dezvoltate secția prelucrări mecanice 
la rece, atelierele de tratament și 
acoperiri metalice ; au fost puse in 
funcțiune capacități noi de produc
ție destinate fabricației dc strunguri 
carusel. De asemenea, a intrat in 
funcțiune prima din cele patru linii 
de turnare, cit va avea in final noua 
turnătorie de fontă. La 30 iunie n.c. 
trebuie să fie conectate la circuitul 
productiv liniile de turnarc nr. 1 și 
2. iar in trimestrul trei al anului și 
linia a 3-a. Așadar, pentru următoa
rele Unii de turnare termenele se a- 
prnpic. Care sint, la ora actuală, sta
diile. fizice de execuție a lucrărilor ?

— în momentul de față, lucrările 
de investiții se află in fază finală la 
toate cele trei linii de turnare, ne 
preciza tovarășul Culiță Năstaso, In
giner principal in cadrul biroului 
plan-dpzvolt^re al întreprinderii. 
Există condiții pentru respectarea 
întocmai a termenelor dc punere in 
funcțiune.

Urmărim. In continuare, cum se 
prezintă lucrurile pe șantier. Ne 
oprim, mai intii. la linia dc turnare 
nr. 1. „Aici, in prezent, efectuăm 
probele mecanice" — ne relata ing. 
Mircea Micu, șeful secției turnăto
rie, prelucrări la cald. Aflăm, totuși, 
că la această linie lipsește, deocam
dată, o mașină de întors forme. Va 
sosi din import — după asigurările 
verbale date de întreprinderea de co
merț exterior „Mecanoexportimport" 
— in luna iulie. Ce măsuri a luat 
conducerea întreprinderii in această

situație? „S-a acționat din timp -- 
ne spune șeful secției. Pentru a nu 
se periclita termenul de punere în 
funcțiune, provizoriu, mașina res
pectivă a fost înlocuită cu un dispo
zitiv realizat In întreprindere". O 
intervenție promptă ! Ea nu scutcșla 
insă întreprinderea de comerț exte
rior amintită de respectarea obliga
țiilor pe care le arc față de unitatea 
din Roman — urgentarea livrării 
mașinii de către firma exportatoare.

După aprecierea ing. Vasile Sa- 
moilă, probele tehnologice se desfă-

Constructorii
și beneficiarii 

noilor capacități 
ale I. M. Roman

Cornellu CÂRLAN

șoară bine. Dar — a adăugat dlnsul 
— c.i la oricare nouă capacitate de 
producție, inainte de punerea sa in 
funcțiune se mai ivesc unele mici 
probleme.

— Ce anume ? — îl întrebăm.
— în mod special, ne preocuoă a- 

sigurarea unui grad optim de ta- 
sare. de întărire a amestecului de 
formare in forme, precum și rezol
varea unor probleme legate de par
tea de automatizare a liniei de tur
nare. Vrem să înceapă producția mal 
curînd, dar nu oricum, cl în condi
ții bune, la parametri ridicați.

Promptitudine, spirit de inventivi
tate și înaltă exigență — iată citeva 
din-atributele muncii depuse în aces
te zile premergătoare punerii in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție. In parte, argumentele care 
îndreptățesc o atare afirmație au fost 
înfățișate. Stadiul înaintat de execu
ție a lucrărilor, ritmul de muncă de 
la linia a Il-a de turnare le con
firmă și întărește, 
tehnologică există

Și la această linie 
premise certe că

înving
termenul de începere a producției va 
fi respectat. Montajul mașinilor a 
fost încheiat. In prezent, echipa de 
mecanici din cadrul secției mccanic- 
șef. condusă de maistrul Constantin 
Apetrei. execută ultimele modificări 
determinate dc înlocuirea unor ma
șini prevăzute inițial in proiecte, cu 
altele mai moderne, avind randa
mente net superioare. Printre aces
tea se află și o Instalație hidraulică, 
concepută șl realizată în întreprin
dere cu forțe proprii prin autoulila- 
rc. Avansate sint lucrările și la li
nia a IlI-a, unde au fost montate 
95-98 la sută din totalul mașinilor și 
utilajelor. Mai lipsește pentru aceas
tă linie o singură mașină de extras 
modele, care insă a sosit in portul 
Constanța. Luindu-se imediat măsu
rile necesare, multe din subansam- 
blcle acesteia au fost aduse de acum 
in întreprindere.

Chiar dacă în ansamblu treburile 
merg bine, totuși au mai rămas de 
soluționat o serie de probleme. O 
parte din ele au fost arătate. Mai 
sint și altele. Astfel, din partea în
treprinderii constructoare de mașini 
Reșița se impun măsuri ferme, c- 
nergice pentru asigurarea funcționării 
ireproșabile a compresoarclor L-100 
livrate nu de mult timp unității din 
Roman, dar care nu dau rezultate 
scontate in exploatare. De asemenea, 
nu și-au găsit pină acum o rezolvare 
deplină nici etanșarea zonelor gene
ratoare de praf, degajarea 
in afara spațiilor 
dițiile respectării 
privind protecția 
rător.

...Pentru noile 
ducție de la întreprinderea 
că din Roman a început numărătoa
rea inversă 1 în puținele zile care au 
mai rămas pină la darea lor in func
țiune, ritmul de lucru nu trebuie slă
bit nici un moment. Printr-un efort 
comun, proiectantul, constructorul și 
beneficiarul trebuie să soluționeze 
rapid toate problemele care se mai 
ridică, in special cele care privesc 
partea de automatizare a liniilor de 
turnare, de care depinde în mare 
măsură randamentul in producție al 
noilor capacități.

__  . acestuia 
productive, in con- 
cu strictețe a Legii 

mediului înconju-

capacități de pro- 
mecant-

life ȘTEFAN

CONTRASTE
In loc de gnu, vintură

Cu ajutorul aparatului foto
grafic am surprins citeva sec
vențe de muncă din agricultură, 
unde in aceste zile continuă 
executarea lucrărilor de intre- 
ținere a culturilor, se string și 
se insilozează furajele și se 
pregătesc utilajele care vor fi 
folosite in campania de recol
tare a cerealelor păioase.

întreprinderea agricolă de 
stat Focșani are un sector zoo
tehnic dezvoltat în vederea ob
ținerii unor producții mari de 
lapte și carne se acordă întrea
ga atenție stringent și insilo
zării furajelor. Lucerna a dat o 
recoltă bună de masă verde la 
hectar. După cum se vede in 
fotografia din stingă. lucerna 
este strinsă cu ajutorul mijloa
celor mecanizate. transportată 
la ferme și însilozată.

Prășitul porumbului, florii- 
soarelui, sfeclei de zahăr și 
cartofilor se face in mare mă
sură in mod mecanizat. Mai a- 
les la sfecla de zahăr, unde rin
durile sint dese, prășitul meca
nizat este o adevărată arta. 
Mecanizatori! de la S.M.A. Ur- 
ziceni. județul Ilfov (fotografia 
din mijloc), care servesc coope
rativa agricolă din Ciocir’ia. iși 
dovedesc pe deplin măiestria, 
executind lucrări de bună cali
tate.

Numeroase stațiuni pentru 
mecanizarea agriculturii au in
ch .at lucrările de reparații la 
utilajele care vor fi folosite in 
campania de recoltare. La sec
ția Gherghița a S.M.A. Drăgă- 
r.ești. județul Prahova (fotogra
fia din dreapta), fiecare com
bină este recepționată cu aten
ție pentru a exista garanția bu
nei funcționări in timpul sece
rișului.

Se.„ 
șățriini, . _ ___ , ____
ționat și păstrat cu gri
jă. Este și motivul 
pentru care la Stațiu
nea experimentală 
gricolă din Turda 
construiește o moder
nă stație de uscare și 
condiționare a semin
ței. cu o capacitate de 
6 000 tone. Are termen 
de punere in funcțiune 
15 iulie, adică atunci 
cind, in această parte 
a țării, este in toi re
coltatul cerealelor pă- 
ioase. Furnizorii de u-

e .Șt.ie că griul de tijaje idjn țară și chiar 
lință trebuie condi- din străinătate, ' dară-

a- 
se

concură la realizarea 
acestui obiectiv, și-au 
onorat obligațiile con
tractuale. Numai I.I.L. 
„Electrometal" Cluj nu 
s-a ținut de cuvint. A- 
ceastă întreprindere 
mai are de livrat 9-10 
tone de confecții me
talice și tubulatură. 
Ele trebuiau să soseas
că pe șantier încă la 
15 martie. N-au ajuns 
nici acum. Așa se face 
că o echipă de mon-

? tpri, angajați în regie 
datb1 'projjfie' și retribuiți ih 

acord global, stau de 
pomană, așteptind ca 
I.I.L. „Electrometal" 
Cluj să-și onoreze o- 
bligațiile. Asta'nu ar 
fi răul cel mai mare. 
Grav este că întirzie- 
rea pune in pericol 
utilizarea incă din a- 
cest an a unei investi
ții de 14 milioane lei, 
iar 6 000 tone de griu 
nu vor putea fi supuse 
uscării și condiționă
rii.

Noi sortimente
de materiale

refractare
Colectivul Fabricii de produse 

refractare din Dej, care apar
ține de Combinatul de lianți și 
materiale refractare din Turda, 
a ciștigat pină acum un avans 
in cincinal de peste 200 zile. De 
la începutul acestui an și pină 
in prezent s-a realizat, peste 
prevederile la zi. o producție 
de circa 3.5 milioane lei. în
tregul spor de producție a fost 
obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii.

Preocuparea principală a co
lectivului de aici — după cum 
ne confirmă și tovarășul Ingi
ner loan Bujor, directorul fa
bricii — este elaborarea unor 
noi sortimente de produse re
fractare cu caracteristici supe
rioare. Printre cele mai recente 
realizări ale specialiștilor unită
ții se numără noile tipuri de că
rămizi cromomagnezitice. cu «r.i 
conținut mai ridicat d° oxid de 
crom, cu rezistență mai mare 
la șocurile termice necesare în
deosebi industriei cimentului și 
celei metalurgice. Acum se lu
crează la realizarea unor loturi 
speciale de cărămizi pentru in- 
zidirea cuptoarelor de clincher 
a unor sortimente de cărămizi 
bazice din cromite. tot pentru 
industria cimentului și cea me
talurgică. foarte durabile.
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în această perioadă se desfășoară lucrări de primă insemnătate 
pentru asigurarea bazei furajere. Cositul lucernei este avansat in sudul 
țării, cooperativele din județele Teleorman, Arad, Mehedinți si Brașov 
depășind planul de insilozare a furajelor prevăzut pentru actuala eta
pă. Potrivit datelor provizorii centralizate la minister, pină la data 
de 10 iunie, din cantitatea totală de 820 000 tone semislloz s-au reali
zat 500 000 de tone. Intrucit, în aceste zile, cimpul este plin de masă 
verde insilozabilă — lucernă. trifoi, ierburi etc. — este necesar să se 
ia măsuri energice pentru grăbirea cositului si insilozării furajelor in 
toate unitățile agricole. Mai ales in cele din județele Ialomița, Dîm
bovița, Buzău. OH, unde cantitățile de lucernă și alte plante verzi 
insilozate sint minime in comparație cu cele planificate. Pentru a 
evita „golurile" in balanța furajeră este necesar ca organele agricole 
județene să ia măsuri pentru a se depozita întreaga cantitate de semi- 
siloz prevăzută. Datorită alternanței ploilor și căldurilor favorabile 
dezvoltării vegetației, in multe zone cantitatea de masă verde de pe 
pășuni depășește cerințele actuale ale animalelor. De aceea se im
pune să se organizeze pășunatul rațional al animalelor, iar surplusul de 
masă verde de pe tarlalele rezervate in acest scop să fie cosit și inși- 
lozat. Iată constatările unui raid pe tema ameliorării și folosiri ra
ționale a pajiștilor, întreprins 
Teleorman și Cluj.

de corespondenții noștri din județele

TELEORMAN?
Intr-o recentă plenară a Comite

tului județean de partid Teleorman 
se critica, pe bună dreptate, fap
tul că in sectorul zootehnic rezul
tatele înregistrate nu corespund 
posibilităților de care dispun uni
tățile agricole. Analiza activității 
in acest important sector din agri
cultura județului a dus la conclu
zia că în timp ce efectivele de ani
male au crescut, producția de fu
raje a rămas aproximativ aceeași. 
Iii unele cooperative agricole con
siliile de conducere și specialiștii 
au făcut prea puțin pentru asigu
rarea nutrețurilor necesare. Ce 
măsuri s-au inlreprins in acest an 
in legătură cu folosirea unor im

portante suprafețe — circa 20 000 
ha — destinate pășunatului ? In 
diferite comune și sate s-au de
clanșat acțiuni menite să ducă la 
creșterea potențialului productiv al 
pășunilor. La Peretu. pe 50 ha cu 
graminee și leguminoase produc
ția de iarbă la hectar a crescut 
de 10 ori. Acum, la prima coasă de 
pe fiecare hectar s-au obținut cir
ca 40 tone de iarbă. După strin- 
gerea nutrețului, întreaga suprafa
ță a fost fertilizată și, pe măsura 
refacerii vegetației, va fi redată 
pășunatului. Rezultate asemănă
toare s-au obținut pe alte 500 ha. 
ca urmare a înfăptuirii unui pro
gram de reinsămînțare a pășunilor, 
„în vederea extinderii acestei ac
țiuni — ne spunea ing. Gh. Apos- 
tolcscu, directorul întreprinderii 
județene de îmbunătățire a pajiști-

lor — în acest an la Videle. Tr. 
Măgurele. Zimnicea. Olteni. Ro
șiori de Vede. Mirzănești. Piatra 
și Peretu au fost organizate loturi 
semincere care totalizează 1 700 ha".

Din inițiativa organelor și orga
nizațiilor de partid din comunele 
și satele județului, numeroase coo
perative agricole și întreprinderi 
agricole de stat au trecut >a par
celarea pășunilor in vederea folo
sirii lor raționale. La Cringu. Moș
teni. Piatra, Furculești, Măgura și 
in alte locuri pășunile au fost 
tarlalizate și împrejmuite, ceea ce 
permite organizarea pășunatului 
rational. Pentru sporirea continuă 
a producției zootehnice se cere ca. 
in aceste zile, paralel cu stringe- 
rea și depozitarea tuturor resurse
lor de furaje, să se organizeze te
meinic pășunatul, astfel incit iarba 
să fie folosită cit mai bine de că
tre animale.

In multe dintre unitățile agricole 
din județul Cluj, ca urmare a ac
țiunilor de masă desfășurate 
iarnă si primăvară 
dicarea potențialului 
pajiștilor naturale, 
iarbă este bună, 
in cadrul raidului l .. ___  ...
ganizat nă.ș’.matul. pentru ca iarba 
să fie folosită in totalitate de către 
animale. în bazinul hidrografic 
Așchileu, întreaga suprafață de 
izlazuri a fost fertilizată și tarlali- 
zată. Asemenea lucrări se fac și in 
alte părți ale județului. La Moldo
venești, Tureni, Bocșa, Vultureni,

in 
pentru ri- 
productiv al 

producția de 
Am urmărit 
cum este or-

Viile Dejului etc. s-au fertilizat 
26 000 de hectare. Pe 900 de ha pă
șuni au fost făcute tarlalizări cu 
garduri fixe, prevenindu-se degra
darea ierbii de către animale.

Cea mai stringentă problemă este 
acum aceea a organizării pășuna
tului rațional. începerea pășunatu
lui prea devreme in cooperativele 
din Vilcele, Mera, Ciurila ș.a. a dus 
la diminuarea producției pășunilor. 
Sint. de asemenea, cooperative agri
cole unde nu s-au aplicat măsu
rile prevăzute pentru porționarea 
pășunilor. Pină la această dată. 
35 000 hectare de izlazuri au 
fost tarlalizate sau delimitate. în 
unele locuri se așteaptă fonduri de 
investiții, deși se știe că asemenea 
delimitări se pot face și cu mij
loace simple, care nu cer 
materiale.

Este lăudabilă inițiativa 
zației județene de tineret 
crearea unor șantiere ale 
tului. in vederea executării lucră
rilor de îmbunătățiri funciare pe 
pășuni și finețe. Un asemenea șan
tier este in curs de organizare pe 
Valșa Hâșdății. Numai că această 
dorință a tineretului de a continua 
eforturile din primăvară este fri- 
nată de ritmul lent in care sint so
luționate o seamă de probleme teh
nice și de organizare. Este necesar 
Ca organele agricole să acționeze 
mai energic pentru continuarea ac
țiunilor inițiate in scopul îmbună
tățirii și folosirii raționale a intre- 

suprafețe de pajiști naturale.

eforturi
organi- 
prlvind 
tinere-

(Urmare din pag. I)

dintr-un început, diminuează efi
ciența activității de control, făcind 
loc — in linsa unor criterii bine 
definite — arbitrariului. interpretă
rilor personale, dindu-se totodată 
posibilitatea meseriașilor să apre
cieze după propria dorință și capa
citate — in raporturile cu clientii
— nivelul calitativ al serviciilor 
prestate.

Trecind totuși peste acest aspect
— nu inainte insă de a atrage a- 
t r.tia asupra necesității rezolvării 
saie cu prioritate — să vedem 
cum se desfășoară, lotuși, controlul 
calitativ al serviciilor. Mai bine 
zis. cum ar trebui să se desfășoare, 
pentru că. din păcate, jumătate din 
cooperativele meșteșugărești gălă- 
țene nu au incă nici măcar com
partimente distincte de control teh
nic de calitate (C.T.C.). iar acolo 
unde există se ocupă mai mult de 
producția de serie. în timp ce pro
dusele de serie — pentru piața 
Internă și pentru export — sint ve
rificate aproape bucată cu bucată 
(și e bine că se procedează așa), 
activitatea atelierelor de servire se

verificâ sporadic si superficial (in 
nici una din unitățile vizitate de 
noi nu am găsit documente din care 
să reiasă că pe acolo au trecut. în 
ultimele luni, organele C.T.C. din 
cooperative).

Se pune atunci întrebarea :

televizoare din cartierul Țiglina I, 
de exemplu — ca de altfel și la 
alte unități meșteșugăreșli — apa
ratele se eliberează clienților direct 
de către meseriași, fără controlul 
prealabil al responsabilului. Pro
priul control, desigur, este necesar

g»>
AI. BRAD
AI. MUREȘAN 
corespondenții „Scinteii"

lăți a cooperației meșteșugărești, 
tovarășul Iancu Jean :

— Pe viitor — ne-a declarat din- 
sul — pentru eliminarea actualelor 
defiejențe privind calitatea servi
ciilor prostate intenționăm să luăm 
măi multe măsuri organizatorice :

CALITATEA în serviciile publice
dacă lipsesc normativele de cali
tate. dacă lipsesc compartimentele 
C.T.C. (sau acolo unde acestea 
există doar in... schemă) cine con
trolează calitatea serviciilor ? Nor
mal ar fi — in orice condiții, chiar 
cind există servicii speciale — ca 
responsabilii unităților să exercite 
personal un control riguros. Ei 
bine, nici responsabilii nu contro
lează. Coniind modelul unor organe 
de control de la forurile lor tute
lare. aceștia se sustrag obligației 
ca atare, lăsind totul la voia in- 
timplării. La atelierul de reparat

și poate fi eficient — dar nu în
seamnă că trebuie să fie și singu
rul. Cel puțin in condițiile actualei 
situații a serviciilor publice, cind 
calitatea lasă incă destul de mult 
de dorit ! Tocmai de aceea — ac- 
ceptind și intărind autocontrolul 
fiecăruia pentru ceea ce lucrează 
— se Impune și o susținută muncă 
de educație politică și cetățenească 
in rindul meseriașilor, concomitent 
cu reconsiderarea celorlalte moda
lități de control.

Am solicitat, in final, opinia 
președintelui Uniunii județene Ga-

a) introducerea unui sistem orga
nizat de control din partea clienți
lor asupra calității serviciilor (prin 
înființarea unui dispecerat ia 
U.J.C.M., care să recepționeze — 
telefonic sau direct — orice fel de 
reclamație din partea clienților) ;
b) stabilirea unor modalități con
crete de stimulare a lucrătorilor 
privind calitatea serviciilor pres
tate (prin acordarea de către maiș
tri a unor note pentru lucrările 
executate de fiecare meseriaș) ;
c) introducerea obligativității ca 
toate produsele reparate sau exe-

Termenele... s-au terminat
La Sinnicolau-Mare, 

județul Timiș, se află 
in construcție o fabri
că de produse lactate. 
Aici urmează să se 
producă cantități im
portante de lapte praf, 
unt și lapte ds consum. 
Potrivit graficelor în
tocmite, această im
portantă unitate a in
dustriei alimentare ur
ma să intre in funcțiu
ne în această lună. To
tuși, 
luni

in primele cinci 
din acest

Nu 
sesizări ..... -
prinderea ..Progresul" 
din Brăila in legătură 
cu șicanele ce le pro
voacă acestei unități o 
serie de furnizori care 
nu iși respectă obliga
țiile contractuale. Cri
tica îndreptățită fă
cută unor asemenea 
furnizori a prins bine 
și. treptat, întreprin
derea brăileană. uitînd

o dată am primit 
de la intre-

Trustul de construcții 
industriale Timișoara 
a realizat numai 33 la 
sută din planul anual 
de construcții montaj. 
De mai mult timp stau 
nemontate utilaje în 
valoare de circa 10 mi
lioane lei, tn cea 
mai mare parte pro
venite din import. 
Montoril nu au asigu
rat front de lucru co
respunzător. Și cum 
termenul de intrare în 
funcțiune este pe ter-

de „frica" lipsei 
piese sau materiale, a 
uitat pină și de pro- 
priile-i obligații. Așa 
că acum plătește cite- 
va polițe foarte origi
nale. Iată una dintre 
ele. Deși termenul a 
expirat. Întreprinderea 
nu a anunțat încă la 
ministerul de resort 

•— M.I.C.M.G. — nece
sarul de produse „Er- 
meto" pentru produc
ția anului viitor —>

cutate de atelierele meșteșugărești 
să fie eliberate numai de șefii de 
unități, după ce aceștia au verifi
cat calitatea execuției : d) organi
zarea periodică de verificări prin 
sondaj ale lucrărilor de reparații 
executate la domiciliul clienților ; 
e) afișarea, in absolut toate atelie
rele meșteșugărești, a numerelor 
de telefon de la conducerea coope
rativei, de la dispeceratul central 
al uniunii județene și de la inspec
ția comercială, pentru a da posi
bilitate cetățenilor să sesizeze pe 
loc nemulțumirile lor. Totodată, 
voip afișa și programul audiențelor 
acordate publicului de cadrele de 
conducere 
U.J.C.M.

din cooperative și

★
Problemele care se ridică la Ga

lați in privința calității serviciilor 
sint. in bună măsură, valabile și 
pentru celelalte localități din țară. 
Iată de ce vrem să credem că cele 
semnalate in rindurile de față vor 
fi analizate cu atenția și seriozi
tatea cuvenite de către toți facto
rii interesați și fiecare in parte va 
lua măsurile corespunzătoare pen
tru remedierea situației pe viitor.

minate, ar fi cit se 
poate de necesar și 
urgent să se pună or
dine pe acest impor
tant șantier. în primul 
rind este nevoie să se 
asigure numărul ne
cesar de oameni cali
ficați, să se organizeze 
exemplar munca, pen
tru a realiza ritmul de 
construcții-montaj pre
văzut. Fără aceste mă
suri se va ajunge la «: J- noj șj

execuție a
fixarea de 
termene de 
lucrărilor.

cerință 
pentru ca ________
rea de reparații auto 
din Bacău să-și poată 
pregăti din timp fabri
cația. Solicitată in mat 
multe rinduri să co
munice necesarul re
perelor amintite, uni
tatea brăileană tot in- 
tirzie.

Situația începe să 
semene cu povestea 
despre paiul din 
ochiul altuia...

obligatorie 
întreprinde-

prevederile cincinalului
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii" Constantin Căpraru). 
Colectivul grupului de șantiere- 
Cimpina. din cadrul întreprinde
rii de construcții industriale si 
montaje Brașov, aflat intr-o en
tuziastă întrecere in. cinstea celei 
de-a XXX-a aniversări a elibe
rării patriei, au înregistrat in 
ziua de 11 iunie a.c. un strălu
cit succes : îndeplinirea inte
grală a sarcinilor de plan pre
văzute pentru actualul cincinal. 
Datorită bunei organizări a 
muncii, creșterii gradului de 
mecanizare a lucrărilor de mon
taj, constructorii grupului au 
reușit să scurteze timpul de 
execuție a Fabricii de elemente 
de precizie din Breaza cu a- 
proapo un an de zile, să reali
zeze lucrări de complexitate spo
rită la turnătoria centrală din 
Cimpina ș.a.
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DRAMA TURGIA MUNCII Șl A VIEȚII
r ••=> '-i urm.-'i. publt; d ..Incursiuni tn problematica lea-

alâ". „Scinteia" adresa oamenilor de teatru din țară — dra- 
'’on, r« K.rori scrnociafi — invitația de a-și spune cuvin tul 

la probi'rm le rrti.'.'n- cu cane se confruntă viața noastiâ
iiblicâm azi unul din articolele primite.

personaje, situații, idei de o va- 
marcabilă. Majoritatea fl

ail fost reprezentate cu 
Ibuind la lărgirea sferei 
e a spectatorilor, 
acă privim in urmă. în- 
me insatisfacție — reflex

glt naționale contemporane ru ade
vărat valoroase, necesare, pătrunse 
dc romantism revoluționar, trebuie 
să aibfi ca punct de plecare aceste 
uriașe obiective pentru c 
te azi. practic, fiecare 
noastre. Este un proces 
Infinite Implicații etice, 
hologicc, care ar putea 
1'11.1 sensibilă pentru 
zilei do azi. Firește, nu 
la reluarea unor cli* 
fiectarea fotografica 
ceașcă a unor fapte de viață cotidie-

are munccș- 
om al țării 
complex, cu 
sociale, psi- 
furniza ma- 
dramaturgia 
mă gindesc 

uzate, la re- 
au reporteri-

In dezbatere, problematica teatrală actuală
Simfonia patetică dc 

reia un 
istoria

Everac. l’n fluture 
pe lampa. Cititorul dc contor și am 
putea enumera, desigur, chiar dacă 
sint realizări numai parțiale. A doua 
fa|ă a medaliei de 1. D. Sirbu. Casa 
circ » lucit prin ușă d' Petru V 
1 'â. Simbâtâ la Veritas de Miri 
Radu lacnban șa. In toate ace 
piese, dramaturgii încearcă, și r< 
șese in b 
investigsr 
date noi.

'a

nu atit al calității generale a piese
lor dc care am vorbit, cit mai ales 
al modului in care unii scriitori ne 
Înfățișează marile adevăruri ale vie
ții noastre, marile probleme pe care 
le ridică făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Sintem co
muniști și nu ne este Îngăduit nici 
o clipă să ne desprindem de efortu
rile și. dc ce n-am spune ? — de 

lie pe care lc face eroicul
nostru popor, sub conducerea parti
dului. pentru a recupera, intr-un 
timp scurt, răminerea in urmă moș
tenită de la burghezie și a ne în
scrie în rindul țărilor avansate din 
punct de vedere economic.

Cred că realizarea unei dramatur-

i fii

tind peii

I realității, să comunice 
nedite. despre psihologia 
a luptătorilor, complc-
II nostru artistic, teatral.■u arii:

NOTE DE LECTURĂ
Mihnea GHEORGHIU

„Ultimul peisaj44
t’n dram de discre

tă cochetărie, dar și 
unul de autentică me
lancolie par să se as
cundă sub titlul ul
timului volum de poe
me semnat de Mih
nea Gheorghiu : Ul
timul peisaj. rezul
tat prin amputarea ti
tlului celui dinții vo
lum al său, apărut 
acum vreo treizeci și 
mai bine de ani : Ul
timul peisaj al ora
șului cenușiu. Al cui 
„ultim peisaj" este 
astăzi „antologia per
sonală". „retrospecti
va poetică" (acestea 
sint definițiile date 
de autor) recent apă
rută ? Al unei ado
lescente și al unei ti
nereți care încep să 
se îndepărteze năpras
nic ? Al unei faze poe
tice depășite odată cu 
momentul său social 
și cultural? Sau al _______ ..

._ îndeletnicirii calo pnA. fcncitato fnnvipeerile 
tice însăși ? E greu de ' ” ••-•••
răspuns. Intre coche
tăriile unui scriitor 
harnic și multilate
ral și intre sensibili
tățile unui poet capa
bil de melancolie ne
simulată, cititorul ră- 
mine să caute singur 
răspunsul, și această 
căutare va fi incâ un 
drum pe care autorul 
il schițează spre sine 
insusi, printre multi
plele meandre ale vo
lumului.

Deocamdată, trăgin- 
du-ne inapoi. in timp, 
pină ih timpul poe
melor cuprinse în an
tologie, ne simțim
dintr-o dată scăldați
intr-o atmosferă pe 
care e cit se poate de 
nimerit s-o regăsim, 
s-o retrăim,- in aces
te zile ce ne duc. una 
după alta, din ce in 
ce mai aproape de a- 
ni versa rea eliberării,
de aniversarea zilei
care a despicat in două 
istoria noastră. care
a separat, pentru tot
deauna. două ere și 
două lumi. Poemele 
alese de Mihnea 
Gheorghiu pentru Ul
timul peisaj sint. is
toric. tematic si chiar 
stilistic, strins 
pate in jurul 
an și acelui 
ment pe care ne pre
gătim să le aniversăm

pentru a treizecea oară, 
și poetul le datează in 
chiar cuprinsul lor. in 
curgerea versului : 
,.Era in octombrie 
1936...“ — Ultimul pei
saj al orașului cenu
șiu : „în dimineața 
acelei zile de aur, / de 
la începutul lui Martie 
45“ — Primăvară in 
Valea Jiului; între 
acestea două, Jurnal 
de război, deci 1941 — 
1944. Așadar, ajunul 
eliberării, ajunul re
voluției și a doua zi 
a acestora. Strins gru
pate de acest răstimp. 
Și strins scrise in acest 
răstimp. De unde pa
tetismul fierbinte, sen
zația trăirii totale a 
fiecărui moment, sim
țit a fi de culme și 
simțit, intr-un fel, a 
nu mai putea cunoaș
te depășire. Cine și-a 
trăit cu sinceritate, 
cu adincime și cu in-

t V

gru- 
acelui 
eveni-

adevărurile, idealurile 
cunoaște acest senti
ment, că fiecare eve
niment e maximal pe 
scara individuală, ori- 
cit ii spune rațiunea 
că fiecare eveniment 
va fi urmat de altul, 
intr-un crescendo ne
întrerupt. De altfel, 
aceasta e condiția poe
ziei. și ea și-a găsit 
împlinire in patetis
mul, mereu renăscut, 
cu care Mihnea Gheor
ghiu, ca și atiția alții, 
a trăit acea epocă,- .zi 
cu zi și eveniment 
după eveniment, pe 
drumul idealului revo
luționar.

Dacă războiul civil 
din Spania, cu răsune
tul lui de mobilizare 
internațională a con
științelor („Era in oc
tombrie 1936 și in toa
te capitalele lumii, / 
inscripțiile de pe zi
duri ' invitau poezia 
la Madrid, unde I în
cepea o mare intilnire 
cu oamenii11.), este 
momentul de declan
șare poetică a con
științei antifasciste a 
aiit de tinărului — 
pe atunci — poet ; 
dacă războiul tragic in 
care țara româneasca 
a fost tiritâ in 1941 în
seamnă faza de călire 
a conștiinței revoluțio
nare, in condițiile su
ferințelor fără seamăn

PROGRAMUL I
16.00-17.00 Teleșcoală.
17,30 Emisiune in limba germană
19,10 Tragerea Loto.
19,20 1 001 de seri.
19.39 Telejurnal.
20.00 Remania — Anul XXX — re

vista social-politlcă TV.
20.40 Film artistic : „întoarcere In 

timp" — producție a studiou
lui de televiziune din Riga. 
Regia : Rostislav Goreaev.

22,15 24 de ore.

în 
sa- 
co- 
de

ale poporului și 
cele de eroism și 
crificiu ale luptei 
muniste (Jurnal 
război) ; dacă victoria
din August ’44 și din 
Martie ’45 dă poetului 
prilej de recunoaștere 
și slăvire a rolului 
clasei muncitoare in 
zorii erei socialiste 
(Primăvară in Valea 
Jiului) — toate aces
tea constituie nu nu
mai teme de fond, ci, 
in același timp, factori 
de dislocare a întregii 
vieți sufletești a au
torului. a reacției sale 
lirice la toate apeluri
le vieții. Aceste prime 
și decisive producții 
poetice sînt ale unui 
tinăr 
prin a trăi in 
sfera 
dezlănțuită a moder
nismului și avangar- 
dei, care a citit cu mul
tă receptivitate pe Ar- 
ghezi., JBarbu*.,
pe Ion Vinea, apoi pe 
Ilarie Voronca și pe 
Geo Bogza, care â cu
noscut bine suprarea- 
lismul și întreaga artă 
și literatură a epocii 
dintre cele două răz
boaie, 
toate 
jarea totală a perso
nalității umane și poe
tice. Trăirea spontană 
a realului obiectiv, a 
idealului 
a visării 
filtrate 
tatea versului liber, a 
asociațiilor largi, ne
stăvilite, a poemului 
desfășurat, de întin
deri nehotărnicite, dez
văluie in poezia lui 
Mihnea Gheorghiu 
fiecare ungher al psi
hologiei și fiecare fă- 
rimă a senzației — gir 
și temei al convingă
toarei ’ - ■
tema 
ideea 
Acest 
cu tot sufletul, cu tot 
tine însuți, poezia po
litică trebuie să fie 
un țel al tuturor poe
ților, iar poeții de azi 
au ce reține, au ce în
văța din documentul 
liric al lui Mihnea 
Gheorghiu, document 
vechi, pe alocuri, de 
treizeci de ani.

care a început 
atmo- 

sinceritatede

invățind din 
acestea anga-

colectiv și 
individuale, 

in generozi-

aderențe 
principală, 

mobilizatoare, 
mod de a scrie

la 
la

Radu POPESCU

PROGRAMUL II
17,30 Telex.
17.35 Soliști de muzică populară.
17,55 Film pentru tineret: „Oaia". 

. ■ Producție
R.F. Ger- 
Wolfgang

Premieră pe țară, 
a studiourilor din 
mania. Regia ; 
Staudte.

19.20 1001 de seri.
19,39 Telejurnal.
20,00 Pagini din muzica 

meră.
20.30 O viață pentru 

Alexandr Humboldt.
21.00 Portativ ’74.
21.30 Bucureștlul azi.
21,45 Teatru scurt : Spectacole 

coupe : „Roaba" de Richard 
Parker și „Pilade șl Oreste" 
de Georges Courteline.

22,15 Muzică ușoară.

de ca-

o idee :

LA 18 IUNIE 1974

Tragere excepțională LOTO
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport informează partici- 
panții că in ziua de 18 iunie 
1974 organizează o tragere ex
cepțională Loto, la care se vor 
atribui numeroase și importante 
premii in bani (de valori fixe 
și variabile), autoturisme „Da- 
cia-1300" și „Moskvici-403 412", 
precum și excursii de cite două 
locuri la Budapesta (cu trenul, 
durata circa 5 zile) și in Turcia 
(cu autocarul, durata circa 8 
zile). Se vor efectua 6 extrageri, 
după cum urmează : extragerea 
I de 8 numere din 50 ; extra
gerea a II-a (efectuată in conti
nuare) de 8 numere din restul 
de 82 : extragerea a IlI-a (efec
tuată in continuare) de 8 nume
re din restul de 74 ; extragerea 
a IV-a de 6 numere din 90 ; ex
tragerea a V-a (efectuată în 
continuare) de 6 numere din

extragerea a Vl-a 
x_______  ... continuare) de 6
numere din restul de 78. In total, 
vor fi extrase 42 de numere 
ciștigâtoare, față de numai 29 
de numere cile se extrăgeau la 
tragerile excepționale Loto de 
pină acum. Participanților li se 
oferă șanse sporite de cîștig, in- 
trucit pot obține premii și pen
tru 3 numere din 18 și 3 numere 
din 24 extrase.

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

Depunerea biletelor câștigătoa
re se va face pină in ziua de 
simbătă. 22 iunie, ora 13, in ora
șele reședință de județ, și pină 
vineri, 21 iunie, ora 13, in cele
lalte localități.

restul de 84 ; 
(efectuată in

Jean Al. Steriadi Carnet<•

ne, fără relief, banale și adevărata 
In micimea lor. Mă gindesc, dimpo
trivă, la o reflectare in adincime a 
drumului pe carc-1 străbatem azi 
spre a ne făuri un viitor demn. Acest 
drum, știm cu toții, nu este deloc 
neted, lipsit dc dificultăți, sînt și 
dintre cci care nu-1 înțeleg ; pa 
acest drum se intimplă drame și tra
gedii. dar este unicul drum care ne 
poate scoate la marea cale a civili
zației șl bunăstării generale. Toți 
urmăm, desigur, acest drum, in chip 
neabătut, pentru că credem in jus
tețea și frumusețea lui. Dar, printre 
acești mulți, unii au clarviziunea 
startului, alții doar a stațiilor inter
mediare, unii sînt pasionați prin 
structură, alții prin forța idealurilor, 
unii sînt alergători de cursă lungă și 
nu obosesc niciodată, alții, dimpotri
vă, la primul hop se așază, in loc 
să sară.

Ca unul care am pus în scenă 
zeci de piese originale și am crezut 
sincer și devotat in toate aceste 
piese, mă simt azi in dificultate 
cind am de ales o lucrare, pentru că 
o oună parte din producția curentă 
(ca să folosesc un termen uzual) 
nu-mi produce o emoție reală, nu-mi 
stirnește ambiția și fantezia. Zonele 
de viață pe care le abordează sint, 
de regulă, foarte reduse, mult prea 
fragmentate pentru a ilustra între
gul, marea și fantastica noastră că
lătorie spre viitor. Am resimțit o 
sinceră bucurie montind ultima pie
să a lui Everac. Viața e ca un va
gon ? Nu pentru că a fost sneoial 
scrisă „la comanda" teatrului arădean, 
ci pentru că eroul acestei lucrări 
vine din viață, atacă, bărbătește și 
fără prejudecăți, unele tare ale oa
menilor, de care ne lovim noi, cu 
toții, aproape zi de zi. Și, in același 
timp, Todoruț Frențiu râmine un 
om ca toți ceilalți, cu avinturi, dar 
și cu slăbiciuni, cu iradieri de lumi
nă. dar și de umbre, generos și 
egoist, cald și distant. Trăsătura lui 
dominantă ne-a interesat cel mai 
mult, iar aceasta dezvăluie un om 
sănătos, robust din punct de vedere 
moral, combativ, nemulțumit, neli
niștit pentru el și ai lui, un fanatic

al adevărului. Această piesă « Iul 
Everac se leagă, neîndoios, și dc do
cumentarea pe care a făcut-o cl in 
primăvara anului trecut, ia Arad, la 
uzina de vagoane și la alte Între
prinderi din oraș Paul Everac a ve
nit la noj nu pentru că nu cunoștea 
Aradul, colectivele lui de muncă, 
realizările și scădcrill' lor. A venit, 
pur și simplu, să stea de vorbă cu 
oamenii, să-l vadă la locul lor de 
muncă. să pătrundă mentalitatea lor, 
să priceapă greutățile dc care 60 
Izbesc, să privească in culise, dar să 
vadă și marele spectacol al muncii 
ți vieții. Nu mă îndoiesc, această do
cumentare li va furniza materie șl 
pentru alte lucrări, pentru alte sce
ne de viață, pentru alto structuri 
umane.

Ml-am permis să evoc aici acest 
exemplu nu întimplător, ci pentru 
că impresia mea este că unii din 
dramaturgi cunosc incâ prea puțin 
viața reală, In multiplicitatea ci, in 
profunzimea el, cunosc neindcajuns 
oamenii, universul lor interior și se 
mulțumesc cu tratarea unor aspecte 
superficiale, închipuite, In care pla
nează probleme general-valabilc, 
fără să aibă curajul de a aborda 
frontal greșelile, lipsurile, dificultă
țile, ca și marile noastre Înfăptuiri, 
din perspectiva comunistului adevă
rat. Eu cred că nu există azi nici 
o problemă reală pe care n-ar pu
tea-o aborda dramaturgia, oricit de 
spinoasă ar fi ea. Totul depinde din 
ce unghi de vedere analizăm lucru
rile, ce opunem răului, ce vrem să 
demonstrăm prin cutare sau cutare 
personaj, in ce anume context spi
ritual il plasăm. Trăim într-o epocă 
in care creatorul are latitudinea să 
aducă în opera sa, în stilul care-i 
convine, oricare din aspectele vieții, 
cu singura condiție : să nu deforme
ze realitatea, să nu denigreze efortul 
cinstit și lăudabil pe care-1 face po
porul in aspirația sa de mai bine.

Nu sint un utopist. Nu cer drama
turgilor imposibilul. Fresca unei so
cietăți, atit de tumultuoase și com
plexe, nu se poate fixa într-o singu
ră operă, oricit de talentat ar fi 
scriitorul respectiv. Rămin să cred 
însă că părți ale acestui întreg, de
talii semnificative, putem și trebuie 
să revendicăm dramaturgiei origina
le. Avem scriitori, avem teatre 
cu multe și valoroase 
tice, avem un . ' ” 
dornic de cultură, avem, 
totul pentru a izbindi. 
rul capitol deficitar este, 
ambiția, dar nu ambiția măruntă de 
fiecare zi, care aleargă după tantie
me, ci marea ambiție militantă, care 
presupune înainte de orice tenaci
tate de a răzbate pină la straturile 
adinei, unde se află filonul de aur 
al vieții, capacitatea de sinteză și 
curajul de a turna in imagini vil 
realitatea in toată măreția ei.

Dan ALEXANDRESCU 
director al Teatrului de 6tat 
din Arad

avem
î forțe artis- 

public receptiv și 
așadar, 
Singu- 
poate,

desenator și gravor cultural
Deopotrivă pictor și 

desenator, Jean Al. 
Steriadi a lăsat patri
moniului dc aur al ar
tei noastre o operă 
care so Impune șl azi 
privitorilor contem
porani prin atitudinea 
constant șl reconfor
tant optimistă in fața 
vieții, prin mînuirea 
suplă n tonurilor și li
niilor.

Expoziția da desene 
și gravuri 
Muzeul de 
Republicii 
România o prezintă in 
sălile de la etajul doi 
are, pe lingă calitatea 
de a fi prima expoziție 
care reunește numai 
lucrări de grafică ale 
artistului, și pe aceea 
de a omagia cei 70 da 
ani împliniți de la 
prima sa manifestare 
publică.

Aflate la confluența 
sensibilității cu gin- 
direa lucidă, desenele 
lui Steriadi surprind 
inteligent, selectiv, lu
mea artistico-literară 
in mijlocul căreia a 
trăit, fixează cu since
ritate și minuțiozitate 
imagini ale vechiului 
București, ale altor 
orașe de altădată. Pre
țios nu numai din 
punctul de vedere al 
rezolvării lui plastice, 
dar mai ales prin va
lorile de inteligență șl 
fină ironie pe care le 
aduce, desenul lui Ste
riadi se menține in 
registrul realității ime
diate, reflectă înde
aproape mediile social 
și artistic pe care le-a 
cunoscut. Excelent 
portretist, el realizează 
in desen adevărate 
notații concentrate ale 
caracterelor celor pe 
care i-a cunoscut, pe 
care i-a stimat sau sa
tirizat. Și nu mic este 
numărul acestora. Am 
aminti, de exemplu, 
portretele Iul Ion Mi- 
nulescu, Alfonso Cas- 
taldi, Șt. O Iosif, G. 
Petrașcu, Ștefan Lu- 
chian, Dimitrie Ghiață, 
prof. dr. Ion Cantacu
zino sau prof. Mihai

In-

pe care 
Artă al 

Socialiste

Cine fi și întregul 
ciclu de desene care 
recompun, cu atenție și 
admirație profilul ' 
numai fizic, dar 
moral al Iul 
Pallady.

Linia fluidă cu
lensități și surdine 
nebănuite, intr-o veș
nică alertă, creionează 
(pe plicuri, ziare, cutii 
de țigări) o Întreagă 
scrie de portrete ale 
celor pe care-i intilnea

aproapo zilnic la cafe
nelele timpului — mai 
ales la Terasa Otetele- 
șanu (denumită și 
„Academia Terasă" 
pentru că aici puteau 
fi intilniți cei mai de 
scamă artiști și oa
meni de știință al 
timpului). Analist sub
til al chipului ome
nesc, J. Al. Steriadi se 
dovedește, cu fiecare 
nou desen, un artist 
uimitor de inventiv. 
Pline de umor, situați
ile în care-și transpune 
personajele sau in 
care se proiectează el 
însuși (la patinaj, to
reador, mergind in vi
zită, ciclist, balerină, 
tenor, matelot. „în mi
zerie". la peisaj, pali
car etc.) pun in evi
dență o inteligență ar
tistică vie, spontană, 
atentă la gesturile și 
reacțiile cele mai im
perceptibile, știind să 
admire, dar și să ridă 
în hohote. Mărturiile 
contemporanilor — in- 
cepînd cu cea a fostu
lui său coleg de școală 
Tudor Arghezi, care-și 
amintea obiceiul lui 
Steriadi de a desena 
pe tablă caricaturile

profesorului de științe 
naturale — au păstrai 
imaginea omului care 
știa să se amuze sur- 
prinzind, la prima ve
dere, defectele interlo
cutorului.

Trecerea do la lim
bajul spontan al dese
nelor la cel elaborat, 
minuțios al gravurii, se 
face brusc. La antipo
dul spontaneității de
senului, placa gravată 
atent șl conștiincios 
lucrată poartă pină azi 
mărturia efortului, a 
lucrului tenace. Ea 
materializează parcă 
dragostea pentru gra
vură a acestui pictor 
care, împreună cu pro
fesorul doctor Ion 
Cantacuzino, a lost u- 
nul din membrii fon
datori ai societății 
„Graphica — pentru 
răspindirea gravurii la 
noi in țară" (1914) în 
cadrul căreia a orga
nizat nenumărate ex
poziții menite să popu
larizeze, pentru artiștii 
și publicul nostru, a- 
ceastă tehnică artistică. 
Folosirea nuanțată a 
trecerilor de la alb la 
negru, caracteristică 
litografiei, a fost utili
zată de J. Al. Steriadi 
pentru conturarea, mai 
amănunțită de această 
dată, a acelorași por
trete de contemporani. 
Armonia și discreția 
impuse de condițiile 
de execuție ale lito
grafiei s-au asociat, in 
cadrul gravurilor ex
puse, pasiunii sale sta
tornice pentru peisajul 
românesc. Finețea ob
servației, nuanțările de 
interpretare materiali
zează întreaga bucurie 
a pictorului de a fixa 
prin creația sa feno
mene sensibile, înre
gistrate cotidian. Ele 
prezintă publicului 
ginduri și aspecte ar
tistice, localizează pre
ocupări dintre cele mai 
proprii artei lui Jean 
Al. Steriadi, preocu
pări care completează, 
in mod strălucit, ima
ginea picturii sale.

Marina PREUTU

„ROMÂNIA-FILM" prezintă pe Tatiana .Doronina în MAMA VITREGA

Producție „Mosfilm . Regia i Oleg Bondarev

cadru concret pentru o strînsă legătură
a școlii cu practica

1971— 
de ma- 
școlii : 

liceului 
promo-

Viitorul an de invățămint. 
1975, va marca un eveniment 
joră semnificație in viața 
generalizarea primei trepte a 
in care vor fi cuprinși toți 

clasei a VIII-a. Este, incontes- 
un important pas înainte pe 
dezvoltării și perfecționării

vații 
tabil. 
calea -------------
școlii românești, o intruchipare grăi
toare _ . ’■ I"’ -
lui și statului nostru in 
pregătirii cadrelor, al creșterii nive
lului general de cultură și civilizație 
al întregului popor. Deoarece nu este 
puțin lucru, pentru prestigiul și dez
voltarea economică și spirituală a 
unei țări, să asigure fiecărei gene
rații de tineri un cadru unitar și sis
tematic de pregătire de cel puțin 
10 ani.

In cele ce urmează voi încerca să 
conturez cîteva din direcțiile in care 
acționăm pentru generalizarea pri
mei trepte a liceului.

Prin modul in care este legiferată 
in Hotârirea guvernului din 5 a- 
prilie 1974. prima treaptă a liceului 
oferă cadrul concret pentru o strînsă 
legătură și integrare a școlii cu prac
tica. Pornind de la cerința, contu
rată cu claritate de conducerea par
tidului nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, ca școala de 
toate gradele să asigure pregătirea 
pentru muncă și viață a tinerelului, 
in deplină concordanță cu nivelul 
actual și de perspectivă al dezvoltării 
societății noastre, pentru anul școlar 
viitor vom înființa in județul Iași 
incâ 5 noi licee de specialitate. Astfel, 
raportul dintre liceele de specialitate 
și cele real-umaniste se va inclina net 
in favoarea celor dinții — 22 licee 
de specialitate. 12 licee real-umanis
te — fapt care va asigura unui nu
măr mai mare de tineri posibilitatea 
să se pregătească și apoi să se în
cadreze imediat in producția mate
rială.

Problema centrală cu care sintem

a politicii științifice a partidu- 
domeniul

confruntați este cuprinderea tuturor 
absolvenților claselor a VIII-a de la 
școlile generale in prima etapă li
ceală. In primul an de liceu, cei a- 
proximativ 11 000 de elevi vor învăța 
în clasele organizate in cele 34 licee, 
cit și in clasele afiliate liceelor care 
vor funcționa in cadrul unor școli 
generale. Cuprinderea in anul 1 de 
liceu a acestui contingent masiv de 
tineri impune asigurarea spațiului 
de școlarizare corespunzător și. mai 
ales, a dotării tehnico-didactice a- 
vind în vedere elementul esențial : 
pregătirea elevilor 6e va face la ni
vel liceal, 6tudiul teoretic va trebui 
să fie strîns îmbinat cu activitatea 
practică-productivă, care ocupă un 
loc principal in procesul instructiv- 
educaliv. Inspectoratul nostru are e- 
vidența dotării tuturor școlilor și iși 
propune ca, in etapa premergătoare 
deschiderii noului an de invățămint, 
să contribuie cu prioritate la îmbo
gățirea zestrei didactice a unităților 
de invățămint unde va fi inaugurată 
prima treaptă liceală, căutindu-se ca 
prin comenzile bugetare, prin spriji
nul întreprinderilor care patronează, 
prin transfer sau autodotare să 6e 
asigure cadrul optim de lucru pen
tru anul I de liceu : acțiunea va con
tinua, cu aceeași intensitate, și in 
anul viitor, pentru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educativ din 
anul II de liceu. Vom organiza, de 
asemenea, pe baze cit mai eficiente, 
atelierele-școală, aplicînd sistemul 
atelierelor de cooperare între școli, 
al atelierelor interșcolare. Ceea ce 
comportă o optimă soluționare 
constituie planificarea utilizării ate
lierelor și mai buna lor dotare, 
atit cu obiecte și utilaje de inventar, 
cit și cu materia primă necesară. In 
clasele afiliate pe lingă liceele de 
specialitate, elevii iși vor desfășura 
activitatea practică-productivă direct 
in atelierele liceului respectiv sau in 
întreprinderile tutelare de profil.

Dincolo de aspectele materiale ale

pregătirii condițiilor pentru începe
rea efectivă a generalizării primei 
trepte a invățămintului liceal, deose
bit de importante sînt, după părerea 
noastră, ceea ce s-ar putea numi 
pregătirea cadrului spiritual-afec
tiv al acestei acțiuni. Mai direct spus, 
avem de rezolvat probleme deloc 
ușoare privind orientarea școlară și 
profesională a absolvenților claselor 
a VIII-a. In funcție directă de ce
rințele de cadre calificate ale econo
miei județului, ale economiei națio
nale. dar și pe măsura aptitudinilor, 
a opțiunilor proprii. elevii tre
buie ajutați să-și aleagă specialită
țile cu care au cele mai reale afini
tăți. Părinții trebuie ajutați să înțe
leagă semnificația politică-socială a 
acestei importante măsuri, să se ală
ture școlii și societății, cu experiența 
lor de viață și competenta profesio
nală. umană, pentru a-i determina pe 
tineri să-și aleagă realist și cu spirit 
de răspundere drumul in viață. Se 
impun o mai strînsă legătură a șco
lilor cu întreprinderile care le patro
nează, un contact permanent al fac
torilor de conducere din întreprinderi 
cu directorii unităților de invățămint, 
o cunoaștere reciprocă mai temeinică 
și, firește, un sprijin mai substanțial. 
In toate aceste acțiuni pregătitoare, 
colaborarea organică, multilaterală a 
forurilor de invățămint și a persona
lului didactic cu centralele și unită
țile economice și cu specialiștii din 
producție va fi o chezășie a reuși
tei.

Sintem datori să facem totul șl ne 
vom îndeplini cu toată răspunderea 
înaltele obligații ce ne revin pentru 
transpunerea în viață a măsurilor 
preconizate de partid, pentru dezvol
tarea și perfecționarea învățămîntu- 
lui din țara noastră.

Prof. Stere RĂ.DO1
Inspector general
al Inspectoratului școlar 
județean lași

(Urmare din pag. I)

Zgomotul ne alungă 
din incinta stației. A- 
farâ, canonada celor 
1 172 de aspersoare — 
atitea acționează sta
ția de aici — bom
bardează cimpul, dar 
și... sirmele de înaltă 
tensiune ale liniei e- 
lectrice.

— Oprește imediat 
aripa de ploaie de 
lingă stilpi ! Pericol 
de electrocutare ! Ai 
uitat ce zice „nele- 
seul" ?

Vinovatul explică 
precum că „mi-e milă 
de griul ăsta de sub 
sirme, se scrumește, 
niciodată nu-1 pot uda 
cum trebuie...". Alear
gă totuși să execute 
ordinul. Praful imi 
înțeapă ochii, mi-a 
năclăit gitul. Mă rog 
pentru puțină apă. A- 
tent. unul dintre bă
ieții de la stație — 
sint doi : Lucian Po
pescu. 2Ș : de ani, șl Tu
dor Vlăduceanu, 19 ani 
— spală cana din care 
voi bea. O spală în 
apa canalului de iri
gație. La nici o palmă 
de locul operației, 
două broaște iși scot 
capetele, bulbucindu-și 
ochii spre soare. 
Nu-mi pasă.

Bărăganul brăilean 
frige.

— Cum ne-am fi 
descurcat fără băieții 
de la întreprinderea 
de irigații ? Greu de 
răspuns... S-a consta
tat că in unele locuri 
din județ rezerva 
ană din sol este 
mică decit a fost 
timpul secetei 
1946.

Tovarășul David, dl-

de 
mai

In 
din

„DECADA MUZICII 
ROMANEȘTI"

Clujul găzduiește o amplă 
manifestare artistică „Decada 
muzicii românești". închinată 
aniversării a 30 de ani de la 
eliberarea tării șl Congresului 
al Xl-lea al partidului. Orches
tra simfonică, orchestra de ca
meră, corul și alte formații ar
tistice ale Filarmonicii de stat, 
formațiile orchestrale ale Con
servatorului de muzică „George 
Dima" și formația „Ars Nova" 
vor susține o serie de concerte 
cu lucrări muzicale inspirate 
din viața nouă a patriei noastre.

„MEMORIA PĂMIN-
TULUI IALOMIȚEAN
Sub acest generic a avut loc 

joi, la Slobozia, vernisajul expo
ziției de bază a Muzeului de 
etnografie a Bărăganului și al 
expoziției „Relația etnografie- 
arhitectură In procesul de sis
tematizare rurală a județului 
Ialomița". După vernisaj a ur
mat o sesiune de comunicări șl 
referate, la care au participat 
numeroși cercetători de la In
stitutul de etnografie și folclor, 
Institutul de istorie a artei și 
muzee de profil din țară, ar
heologi, istorici și al(i oameni 
de cultură. (Lucian Ciubolaru).

„BRAȘOV XXX"
La Muzeul de Istorie din Bra

șov s-a deschis expoziția jubi
liară „Brașov XXX“. Expozi
ția conține un bogat material 
documentar privind desfășura
rea insurecției naționale an
tifasciste armate de la 23 Au
gust 1944, evidențiind participa
rea oamenilor muncii din aceste 
locuri rla pregătirea și desfășu
rarea actului istoric, precum și 
la edificarea societății socia
liste in patria noastră. (N. Mo
canul.

DEZBATERI DESPRE 
ARTA

în cadrul manifestărilor ce se 
desfășoară in cinstea celor 
două evenimente naționale din 
acest an, oamenii scenei ieșene 
au inițiat largi dezbateri pe teme 
de artă. Pină în prezent, ei au sus
ținut, in sala mică a Filarmoni
cii de stat Moldova, simpozioane 
pe temele - ■ 
tantă — __ -___ -
tuale ale creației artistice în 
educația estetică a maselor", 
„Umanismul artei socialiste", 
„Idealul social-politic și idealul 
estetic al omului scenei" etc. 

iUDezbatjecile KajțițilWîit un largii 
schimb de experiență în dome
niul educării maselor de oameni 
ai muncii, prin intermediul ma
nifestărilor formațiilor artistice 
profesioniste. (Manole Corcaci).

„Relația artă mili- 
public. Exigențe ac-

LA TEATRUL
PREMIERA

POPULAR
Pe scena Casei 

Rimnicu-Vilcea 
unui numeros 
loc premiera piesei „Puterea și 
Adevărul" de Titus Popovici. 
Aceasta este a doua premieră 
din acest an in interpretarea 
colectivului teatrului popular 
din localitate și in regia lui 
D. D. Neleanu de la Teatrul 
Mic — București. Făcind parte 
din ciclul de manifestări cultu- 
ral-artistice dedicate sărbători
rii a 30 de ani de la eliberarea 
patriei și Congresului al Xl-lea 
al P.C.R., acesta va constitui 
totodată spectacolul cu care ar
tiștii amatori vilceni vor parti
cipa la actuala ediție a festiva
lului teatrului de amatori. 
(Ion Stanciu).

de cultură din 
in prezența 
public a avut

4

e-

rectorul I.A.S. Urleas- 
ca, refuză să-mi spu
nă „cum ar fi fost 
dacă...". Și motivează: 
agricultura actuală este 
știință și industrie. 
Ambele sint capabile 
de minuni. Nu mai 
poți face agricultură 
fără cunoștințe temei
nice de pedologie, chi
mie. topografie, biolo
gie. automatizare,
conomie. „Mi-e ciudă 
pe aceia care spun : 
deh, inginer agronom, 
bun pentru la tară 1 
Lucrăm la sate pentru 
că agricultura nu se 
poate face în birouri 
din care să descinzi 
pe asfalt. Să pofteas
că să vadă cum trăim 
și muncim...".

Nu știu cîțl 
cei incriminați 
rectorul David 
vorbind in cunoștință 
de cauză. Eu am fost 
la Urleasca și am vă
zut. Am văzut că in
ginerul director este 
bun și pentru... străi
nătate (dovadă că nu 
o dată a acordat asis
tență tehnică in Iran, 
Siria) ; l-am văzut pe 
inginerul Mihalache 
Mărgean aruncindu-și 
o parte dintre cărțile 
bibliotecii („fac trea
ba asta cam din patru 

. in patru ani. arunc ce 
este depășit, cum
păr și citesc ce este 
proaspăt in speciali
tate, fiindcă noul nu 
vine singur, noul tre
buie adus") ; am ur
mărit cu privirea zbo
rul I.A.R.-ului utilitar 
care „prăfuia" cultu
rile : am stat de vor
bă în cimp cu tracto
riștii Zamfir Cortez și 
Gheorghe Mușat — 
»,oameni de 3 000 de

dintre 
de di- 
vor fi

lei pe lună" ; am vă
zut blocurile cu apar
tamente „mai bune 
ca la București" ; in
tr-un atelier de repa
rații al I.A.S. Urleas- 
ca — atelier de a că
rui dotare nu s-ar 
rușina nici „Tracto
rul*4-Brașov — l-am 
auzit pe mecanicul 
Ștefan Petrescu spu- 
nind că „aici a fost 
loc gol, cimpie deschi
să, ce se vede noi am 
făcut" ; am intrat in
tr-un lan de griu iri
gat: in spic am numă
rat 32 de boabe, paiul 
este pină la inălțimea 
pieptului omului ; am 
descifrat uimirea in 
ochii unor specialiști 
ai inspectoratului pen
tru protecția plante
lor : intr-un lot de 
50 ha floarea-soarelui 
n-au aflat decit cinci 
plante atinse de ma
nă : un inginer hidro- 
ameliorator foarte ti
năr, Constantin Stoi- 
na, a imaginat un dis
pozitiv pentru trans
portul mecanizat al 
aripilor de ploaie — 
se Dare că-i noutate 
națională — dispozitiv 
filmat și popularizat 
in județ. Pentru că 
nu se uită :

Bărăganul brăilean 
frige. Oamenii trebuie 
să ajute cimpia să 
existe și să reziste. Și 
o ajută. Nu numai la 
Urleasca. In județ au 
fost echipate pentru 
irigații aproape 113 000 
de hectare. Se lucrea
ză zi și noapte la 
udat, cu toate mij
loacele, pentru valo
rificarea oricărei sur
se de apă.

Pentru că Bărăganul 
brăilean frige.„
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CELUI DE-AL XXIV-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIA

SYDNEY
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist RomAn. al 

nnuror comuniștilor $i al Întregului nostru popor, vă transmitem dum- 
neav->aCră. delegați la cel de-al XXIV-lea Congres al Partidului Comu
nal dm Australia, tuturor comuniștilor, clasei muncitoare australiene, 
un cald salut de solidaritate frățească și urAri de deplin succes în desfA- 
> rarea lucrărilor congresului dv.

Activitatea îndelungată. desfășurata de partidul dumneavoastră In 
•1 i.iba apărării intereselor vitale, economice și sociale, ale clasei munci- 
t^are australiene, pentru realizarea idealurilor socialiste, pentru tmpli- 
r. rea aspirațiilor de progres social, poziția antiimperiallstă, pentru pace 
și înțelegere intre popoare a comuniștilor australieni este cunoscută și 
urmărită cu viu interes $1 simpatie de întregul nostru popor.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de strinsă 
pT eterne ir.itrosc.i dintre Partidul Comunist RomAn și Partidul Comu
nist din Australia vor merge și In viitor pe linia consecvent ascendentă, 
se vor adinei și intensifica spre binele celor două țari și popoare, al 
cauzei întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
al triumfului idealurilor nobile ale progresului, socialismului și păcii 
In lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Cu privire la convocarea sesiunii 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Ls 18 iunie, la Sofia, so vor des
chide lucrările celei de-e xxvni-.i 
Sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Potrivit înțelegerii rcallwte ante
rior, sesiunea se va desfășura la 
nivelul șefilor guvernelor țârilor 
membre ale C.A.E.R.

PRIMIRE IA MINISTERUL COMERȚULUI INTERIOR
Joi dimineața, tovarășul Janos 

Fazekns. viccpnm-ministni al gu- 
\ emulul și ministrul comerțului in
terior. a primit delegația Ministeru
lui Comerțului Interior din R.P. Un
gară. condusă de Knroly Molnar, 
adjunct al ministrului, cnro se 
află Intr-o vizită in țara noastră. 
Au luat parte Nleolnc Bozdog, prim- 
adjunct al ministrului comerțului

interior, precum și Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

In timpul întrevederii au fost e- 
xaminate rezultatele obținute In a- 
pllcarea Protocolului privind schim
burile directe de mărfuri șl de ex
periență intre cele două ministere 
de comerț interior, pe anul 1974, 
precum și dezvoltarea acestor rela
ții in anul 1975.

Plecarea delegației de activiști ai P. C. 
din Cehoslovacia

Excelenței Sale JULIUS K. NYERERE
Președinte al Partidului Uniunea Africană Națională din Tanzania 

Președinte al Republicii Unite Tanzania
îmi este deosebit de plăcut ca, în numele Partidului Comunist 

Român. al poporului român și al meu personal, sâ vă transmit felicitări 
cordiale și sincere urări de succes în misiunea de înaltă răspundere 
care vi s-a încredințat prin realegerea dumneavoastră în funcția de 
președinte al Partidului Uniunea Africană Națională din Tanzania — 
T A N V . alături de cele mai calde urări de fericire personală și 
prosperitate poporului tanzanian.

Reafirm convingerea că și în vi’tor prietenia șl colaborarea 
fructuoasă dintre Partidul Comunist RomAn și Uniunea Africană 
N anală din Tanzania se vor dezvolta șl diversifica tot mai mult, 
U ntru binele și fericirea ambelor noastre popoare. îmi amintesc cu 
m -e plăcere de vizita în minunata dumneavoastră țară, de convorbirile 
u'ile pe care le-am purtat cu acel prilej, exprimîndu-vă hotărirea de a 
face tot ce depinde de noi spre a transpune în fapte prevederile 
c >cumentelor bilaterale românn-tanzaniene, in așa fel incit relațiile 
dintre partidele și țările noastre să se dezvolte în mod necontenit.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist RomAn 
Președintele

Republicii Socialiste România

Joi după-amiază a părăsit Bucu- 
reștiul delegația de activiști ai P.C. 
din Cehoslovacia, condusă de Miros
lav Bochenek. adjunct de ș f de sec
ție la C.C, al P.C.C., care, la invita
ția C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită in 
schimb dc experiență in țară noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
d.'lc’itin a fost condusă dv Constan
tin Potingă, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști dc 
partid.

A fost prezent Jiri Benda. însărci
natul cu «afaceri a.i. al Ambasadei 
R.S. Cehoslovace la București.

Acțiuni pentru combaterea
urmărilor inundațiilor

Excelenței Sale
domnului EDWARD GOUGH WHITLAM

Ploile «abundente căzute in ultime
le zile au determinat creșterea nive
lului apelor unor riuri și afluenților 
tor. nrov-'clnd inundații in zone din 
județele Maramureș, Satu-Mare, Bis- 
trita-Nă«ăud. Bihor. Sălaj. Mureș, 
Arad. Hunedoara. Timiș. Caraș-Se- 
verin. Brașov. Covasna. Harghita, 
Suceava si «oițele, aducindu-se unele 
pagube culturilor agricole, gospodă
riilor țărănești, fiind afectată acti
vitatea si la o serie de obiective e- 
conomice.

Pretutindeni în zonele unde au 
fost semnalate inundații organele si 
organizațiile de partid, consiliile 
populare. comandamentele locale

împotriva inundațiilor au luat mă
suri operative, intervenind prompt, 
mobilizind oamenii muncii, forma
țiuni ale gărzilor patriotice, militari 
pentru prevenirea pagubelor.

Organele locale de partid si de 
stat din zonele «afectate de ploi și 
furtuni acționează in continuare cu 
toată energia pentru combaterea ur
mărilor inundațiilor. Pe terenurile 
unde băltește aoa se iau măsuri 
pentru amenajarea șanțurilor de 
scurgere. Se acționează in continua
re pentru consolidarea digurilor si 
malurilor riurilor ale căror ape au 
atins cote maxime.

Cronica zilei
Prim-ministru) guvernului Republi

cii Socialiste România, Manea Mă- 
nescu. u primit o telegramă dc mul
țumiri din partea primului ministru 
al Japoniei. Kakuei Tanaka, pentru 
mosalu) trimis in legătură cu cutre
murul care a avut loc recent in Ja
ponia.

★
Cu prilejul prezenței in tara 

noastră a delegației guvernamentale 
eleno, condusă dc Constantin Ky- 
praios, ministrul industriei, amba
sadorul Republicii Elene la Bucu- 

i J Phrydit, a <>f< ni 
Joi seara n recepție.

Au luat parte Ion Pățan. vlceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior șl cooperării eco
nomice internaționale, membri ai 
celor două delegații care participă 
la lucrările celei de-a treia sesiuni 
a Comisiei mixte guvernamentale dc 
colaborare romăno-clenă.

★
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, a transmis o telegramă 
do felicitare senatorului Donald Ro
bert Wlllesee, cu ocazia numirii sale 
in funcția de ministru al afacerilor 
externe al Australiei.

★
Zilele acestea ne-a vizitat tara dl. 

H. Hiyama. președintele concernului 
nipon Marubeni Company, firmă ce 
deține circa 12.5 la sută din totalul 
importurilor-exporturilor și comer
țului intern al Japoniei. In timpul 
șederii in tara noastră, oaspetele 
nioon a purtat discuții cu reprezen
tanți ai cond"°erii Ministerului Me
talurgiei. Ministerului Industriei 
Ușoare. Ministerului Industriei Chi
mice. Ministerului Comerțului Exte
rior si Cooperării Econoni’c? Inter
nationale si ai Camerei de Comerț 
si Industrie in probleme privind 
dezvoltarea relațiilor comerc'ale si 
de cooperare cu intrcorinderile ro
mânești din aceste domenii de acti
vitate.

(Agerpres)

LA ÎNTREPRINDEREA

TEXTILĂ

„BUCEGT'-PUCIOASA

Sporește gama 
de țesături

Prim-ministru al Australiei
CANBERRA

Desemnarea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru al 
Australiei îmi oferă plăcuta ocazie de a vâ transmite, în numele guver
nului român și al meu personal, calde felicitări și urări de sănătate per
sonală, de prosperitate poporului australian prieten.

Exprim convingerea că relațiile bune existente intre țările noastre 
vor cunoaște o dezvoltare ascendentă in anii viitori. în interesul celor 
două națiuni ale noastre, al păcii și colaborării internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al guvernului 

Republicii Socialiste România

O REALIZARE DE PRESTIGIU A ÎNTREPRINDERII

„METALUL ROSU"-CLUJ

Inaugurarea liniei aeriene București-Amsterdam-New York
Joi la amiază s-a înapoiat din 

cursă turboreactorul Boeing 707, care 
a inaugurat linia aeriană regulată 
București-Amsterdam-New York, de
servită. cu începere de la această 
dată, de întreprinderea de trans
porturi aeriene române „TAROM".

Noul traseu intercontinental, in lun
gime de 8 500 de kilometri, este a- 
cooerit in circa 11 ore.

Fasagerii cursei inaugurale au fost 
171 de tineri din școlile americane, 
membri ai Asociației „Ambasadorii 
prieteniei".

(Agerpres)

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 7 IUNIE 1974 :

Extragerea I : Categ. 1 : 1,20 va
riante a 50 000 lei ; Cat. 2 : 3,95 a 
13 094 lei ; Cat. 3 7a 7 389 lei : 
Cat. 4 : 23,95 a 2 160 lei; Cat. 5 : 74,60 
a 693 lei ; Cat. 6 : 148.45 a 348 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 26 203
lei.

Extragerea a Il-a : Categ. B : 4 va

riante 25% a 5 462 lei și 8 variante 
10% a 2 185 lei; Cat. C: 9,65 a 
4 075 lei; Cat. D: 20,55 a 1914 lei; 
Cat. E : 74,95 a 525 lei ; Cat. F : 
166,25 a 237 lei ; Cat. X : 1 839,80 a 
100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 123 076 
lei.

Mașini de canetat 5
De la intreprinderea ..Metalul 

reșu" din Cluj a pornit spre 
diferite țesătorii de mătase, 
pentru probe de andurânță. 
primul lot de mașini de canetat 
fire de mătase. proiectate și 
executate in întregime in între
prindere. Grupa de proiectare, 
condusă de inginerul Eugen Ko
vacs, ca și colectivul de mun
ci tor % de inalt|. calilicare dg 
sub Tndriimareâ maistrului 
Nicolae lancu se mindresc — și 
pe bună dreptate — că au rca- 
lizet un utilai complex, cu ca
racteristici funcționale supe
rioare mașinilor de canetat lină 
și bumbac ce se fabricau piuă 
acum in întreprindere. Noile 
moșini de canetat întregesc ga
ma celor circa 100 de tipuri de 
mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară care poartă emblema 
..Metalul roșu". ..In prezent — 
ne spune inginerul Dumitru 
Dan. directorul tehnic — in în
treprindere are loc o 
amnlă de înnoire și 
care a producției. Pe i 
se înscrie asimilarea 
tehnologice pentru 
pieilor sintetice cu care 
dotată noua întreprindere

fire de mătase

i acțiune 
diversifi- 

prim plan 
unor linii 
fabricarea 

va fi 
de

talpă sintetică din Capitală. 
De altfel, majoritatea utilajelor 
și instalațiilor ce formează a- 
ceste linii se află pe benzile de 
fabricație, in fază de execuție 
înaintată, urmind să fie livrate 
in curind beneficiarului, 
același timp. aflăm că, 
sconul accelerării ritmului 
înnoire a producției, s-a intro
dus in procesul tehnologic un 
sistem de elemente de -scule 
combinate care măresc — și, in 
unele- cazuri dublează — gradul 
de dotare cu S.D.V-uri pentru 
producția de serie mică, ceea ce 
înseamnă, printre altele. eco
nomii atit in faza de proiectare, 
cit și i.i cea de execuție, precum 
și economii de material și scule, 
întreprinderea a fost dotată re
cent și cu instalații noi. moder
niza :e. da vonsit. galvanizat si 
zincărie ia cald. în primele 5 
luni ale anului, colectivul de la 
..Metalul roș “ a realizat o pro
ducție globală suplimentară de 
1.8 milioane lei. snor obținui in 
exclusivitate pe seama creșterii 
productivității muncii.

în 
in 
de

Alexandru MURES AN 
corespondentul „Scînteii"

Din trei locuitori ai orașului 
Pucioasa, unul este textilist la 
intreprinderea ..Bucegi" din lo
calitate. Beneficiind de un vo
lum sporit de investiții, intre
prinderea ..Bucegi" a obținut 
realizări importante in privința 
modernizării și automatizării 
proceselor de producție. în sec
ții au fost montate utilaje de 
mare productivitate, cu ajutorul 
cărora miinile harnice și inde- 
minatice ale textiliștilor și tex- 
tilistelor realizează o bogată 
paletă florală de țesături. Prin 
introducerea in fabricație a 
materiilor prime noi. a firelor 
poliesterice și artificiale celu
lozice. la ,.Buregi" se realizea
ză țesături extralate pentru 
lenjerie fină din fire sintetice 
in amestec cu bumbac, cu ca
racteristici fizjco-mecanice su
perioare. foarte solicitate* in 
t°ră și străinătate. Datorită ca
lității și varietății lor, gamei 
coloristice. țesăturile întreprin
derii textile din Pucioasa sint 
apreciate și solicitate chiar in 
țări cu tradiție in industria tex
tilă, cum sint Anglia. Franța, 
S.U.A., Italia, Turcia, Grecia, 
O'anda. Canada. Australia. Da
nemarca, Austria. Pentru a face 
fată cerințelor mereu crescinde 
din tară si străinătate, la ..Bu
cegi". se desfășoară in prezent 
ample acțiuni de d?zv>11 r.- • și 
modernizare a țesători ei și a 
secției de imprimare a te •tu- 
ri’or extralate. avind ca sc.p 
dublarea producției in aceste 
sectoare.

Constantin SOCK 
corespondentul „Scinteii"

VULCANULUI COTOPAXI
IMAGINI NOI LA POALELE

Dincolo de Imaginile tradiționale 
Întipărite pe retina memoriei ca 
urmare a lecturilor anterioare, con
tactul nemijlocit cu realitățile e- 
cuadorlene, cu prezentul dinamic 
al acestei țări latino-americane 
oferă deschideri de orizont nebă- 
nuite. Care erau aceste imagini 
tradiționale, și tocmai prin aceas
ta atemporale 7 Răsăriturile de 
soare, totdeauna, cu rigurozitate 
iu aceleași ore ale dimineții, in toi 
timpul anului, Imaginea panorami
că a orașului, cu clădirile sale nu 
prea înalte, terminate prin acope
rișuri roșii, dominate de trufia de 
gheață «a vulcanului Cotopaxi... în
chipuita linie a ecuatorului din 
im.diata apropiere a capitalei șl 
obeliscul care Iți reamintește că te 
afli exact pe „briul" ce Înconjoară 
pămintul...

Cine poposește astăzi la Quito 
va trebui insă să ia aminte la 
imaginile noi ale 
capitalei. Uneori 
ele se relevă prin 
amănunte apa
rent secundare, 
dar cu multe sem
nificații. Intr-o 
librărie dintr-un 
cartier mai pe
riferic, am sur
prins o dis
cuție animată intre vinzători 
și o femeie indiana, îmbrăcată in 
nelipsitul „poncho", care cumpăra
se o carte, un „silabarl" (abecedar). 
Femeia povestea simplu, firesc, 
așa cum se intimplâ cind impărtă- 
ș -ști spontan celor din jur o bucu
rie, că are cinci copii, că cel mai 
mare. Juan, de opt ani, se pregă
tește să intre la școală, că nimeni 
din neamul ei nu a știut să scrie 
sau să citească. Juan va fi primul... 
E primul abecedar ce se cumpără 
în familia noastră și de aceea ne 
bucurăm acum cu toții — spunea 
femeia in poncho.

...Mă gindeam — martor la bucu
ria acestei femei — că sfirșitul lun
gii nopți a neștiinței de carte nu 
intimplălor are loc intr-un moment 
cind guvernul Ecuadorului a ini
țiat o reformă agrară care atacă 
sistemul dc exploatare moșiereas
că, cu servituți de tip feudal ce 
au dăinuit secole de-a rindul. In
tr-adevăr, concepută ca o orientare 
strategică, destinată să aducă se
rioase transformări structurii eco
nomice, sociale și politice a tării, 
reforma agrară urmărește nu nu
mai remodelarea structurilor fun
ciare, ci, mai ales, antrenarea ma
sivă a țărănimii — majoritatea 
populației — in procesul dezvoltă
rii economice și sociale a tării.

In planul cincinal de dezvoltare 
(1973—1977) valorificarea in interes 
național a marilor zăcăminte de 
petrol din Amazonia (se schimbă 
astfel înseși imaginea tradițională 
a junglei), electrificarea țării, care 
a luat un start impetuos in 1974, 
rșezarea temeliilor unui ș:r de în
treprinderi de prelucrare a metale
lor. toate configurează noul cadru 
al rear taților ecuadoriene de as- 

r-5ror mărturi’ le poți sur
prinde mai la tot pasul in Quito.

Iată o ?!t< din a-est-' mărturii: 
pe frontispiciul unei clădiri vechi

NOTE DE DRUM 
DIN ECUADOR

se zărește o inscripție nouă: „Mi
nisterul Industriei". în trecutul 
chiar apropiat Ecuadorul nu avea 
un asemenea minister, pentru sim
plul motiv efi nu avea mai 
deloc nici industrie, nici proiecte 
de dezvoltare industrială. Planul 
cincinal in curs de desfășurare 
atribuie Industriei un rol capital 
in dezvoltarea tării : „Industria 
eruadorlană va trebui să hc trans
forme inir-un factor dinamic al 
economiei, contribuind, pe plan ex
tern, la consolidarea suveranității 
naționale, Iar pe plan Intern la an
trenarea In producție a unor am
ple categorii sociale șl la redistri
buirea socială și spațială a venitu
lui...'*. Aceste cuvinte, din pream
bulul planului dc dezvoltare pe 
cinci arii, ar fi fost de neconceput 
cu cițiva ani înainte. Suflul pu
ternic al schimbărilor înnoitoare, 

care se simte la 
scara întregului 
continent, a adus 
modificări esen
țiale șl in țara 
străbătută do li
nia ecuatorului.

Sintelizind sen
sul acestor schim
bări intr-o recen
tă cuvintare, pre

ședintele țârii, generalul Guiller
mo Rodrlguez Lara, spunea : „Pla
nurile noastre sint orientate spre 
o Justiție socială durabilă, inspirată 
dc realitățile țării. Ele se bazează 
pe tehnica, pe studierea posibilită
ților noastre actuale. Luptăm con
tra vechil mentalități și a privile
giilor...".

Aceste idei — reflectind voința 
de a făuri o viată mai bună, in 
condiții de prosperitate, demnitate 
și progres — au găsit un teren fer
til pentru deplina înțelegere și co
laborare și in cadrul discuțiilor 
purtate cu prilejul vizitei făcute 
în Ecuador de tovarășul Nicolae 
Ceaușsscu, in septembrie anul tre
cut. Aflindu-mă la Quito, am con
statat că și astăzi populația orașu
lui, cetățenii cu care am stat de 
vorbă își amintesc cu multă satis
face d“ vizin nr?ș'~”nte’ui Româ
niei, de emoționantele manifestări 
de simpatie și stimă cu care a fost 
întimpinat solul ponorului nostru. 
Toate aceste manifestări calde, 
convorbirile desfășurate atunci în
tre cei doi șefi de stat. Declarația 
solemnă comună, celelalte docu
mente semnate, acordurile și înțe
legerile convenite au pus in evi
dentă înțelegerea mutuală in pro
movarea ideilor de prietenie ș* 
colaborare, spre binele reciproc și 
al luotei generale pentru pace și 
progres.

...Peste imaginea „tradițională" a 
orașului Quito, altă dată atemporal, 
peste silueta vulcanului Cotopaxi, 
decupindu-se pe cer pe un fundal 
de junglă, se suuranun azi turlele 
sondelor, scheletele de otel ale noi
lor fabrici și fața surizătoare a lui 
Juan, cel care va merge la școală... 
Este chipul nou al Ecuadorului de 
astăzi.

Eugen POP

„HIDDIGTA OKTOBAR"

Somalia pe calea dezvoltării 
cconomico-socialc

Despre prefacerile economico-sociale din Somalia, despre preocu
pările pentru modernizarea acestei țări africane in perioada de după 
cucerirea independenței și îndeosebi in ultimii ani publicăm, cu 
unele prescurtări, un articol inserat in publicația „HIDDIGTA OK
TOBAR", care apare la Mogadiscio, capitala tinărului stat, unde, in 
momentul de față, se desfășoară un eveniment important in viața în
tregului continent : reuniunea la nivel înalt a Organizației Unității 
Africane.
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Campionatul mondial do fotbal
In meci inaugural : BRAZILIA — IUGOSLAVIA 0—0

CICLISM: Competiții de masă în Capitală
• Finalela „Cupsi tineretului" pe sectoare O Trecerea nor

melor în cadrul complexului „Sport și sănătate"
FRANKFURT PE MAIN 13 (Ager

pres). — Pe „Waldstadion" din 
Frankfurt pe Main a avut loc ieri 
festivitatea de deschidere a celui 
de-al 10-lea Campionat mondial de 
fotbal.

Au rostit scurte alocuțiuni fostul 
președinte al F.I.F.A., Stanley Rous, 
și Kerman Neuberger, președintele 
Comitetului de organizare, care a 
urat bun venit și succes echipelor 
participante.

Apoi, președintele in exercițiu al 
R.F. Germania. Gustav Heinemann, 
a declarat deschis turneul final al 
celui de-al 10-lea Campionat mondial 
de fotbal.

A urmat meciul inaugural dintre 
formațiile Braziliei și Iugoslaviei. In 
prima repriză ambele echipe au ju
cat cu multă precauție in apărare.

tenis: Turneul de
Seria surprizelor continuă la Ro

land Garros in campionatele interna
ționale de tenis ale Franței. După 
eliminarea a trei favoriți principali j 
Kodes. Smith și Ashe, a ieșit din 
concurs și ciștigătorul de anul tre
cut. Ilie Năstase. care a pierdut in 
cinci seturi : 4—6. 4—6, 6—0, 6—3, 
4—6 partida susținută in sferturile de 
finală cu americanul Harold Salamon. 
Suedezul Bjom Borg l-a întrecut cu 
6—2, 5—7, 4—6. 6—2, 6—3 pe jucăto
rul mexican Raul Ramirez.

In semifinale se intilnesc Jauffret 
cu Orantes și Borg cu Salamon.

în turul al treilea al probei 
de dublu masculin din cadrul cam
pionatelor internaționale de te
rns ale Franței ds la Roland Garros. 
D'-rechea Ilie Năstase (România) — 
Juan Gisbert (Spania) a Învins cu 
scorul de 6—4. 4—6. 6—3 pe fran
cezii P.erre Barthes — Francois 

din care cauză s-au produs foarte 
puține faze spectaculoase si au lip
sit aproape cu desăvirșire ocaziile 
de gol. Totuși. în minutul 30. la o 
lovitură liberă — moment tactic in 
care brazilienii s-au dovedit deose
bit de periculoși pe tot parcursul 
jocului — Jairzinho a ratat un ex
celent prilej de a înscrie, trăgind pe 
lingă bară. Dună pauză, inițiativa 
au avut-o aproape mereu fotbaliștii 
iugoslavi, care au jucat minute in 
șir cu fundașii pe linia de centru '. 
Ei au trecut pe lingă o mare victo
rie, ratind de trei ori ocazii exce
lente prin Petkovici (min. 50 — sin
gur cu portarul advers, a tras peste 
bară !). Acimovici (mln. 70) și 
Oblak (min. 72, care a șutat mingea 
in bara laterală !). Astfel, primul 
meci al campionatului mondial s-a 
încheiat cu un scor alb : 0—0.

la Roland Garros
Jauffret Rezultate înregistrate in 
sferturile de finală ale acestei pro
be : Borg (Suedia). Metreveli 
(U.R.S.S.) — Vilas. Vasquez (Argen
tina) 7—5. 6—4 ; Beust, Contet
(Franța) — Fassbender. Pohmann 
(R. F. Germania) 6—4, 6—2 ; Smith. 
Lutz (S.U.A.) — Sakai. Hirai (Japo
nia) 6—2. 4—6. 7—5

Olimpiada de șah
La Olimpiada de șah de la Nisa 

după șase runde, in grupa a Vl-a 
conduce echipa Cehoslovaciei cu 21 
puncte, urmată de Norvegia — 18 
puncte și România — 14,5 puncte (un 
meci mai puțin disputat).

Echipa României a ciștigat cu 2,5— 
1,5 puncte meciul din runda a 6-a cu 
selecționata Norvegiei,

Etapa a IV-a
SUCEAVA (prin telefon). — Etapa 

de ieri a Turului României, in care 
cicliștii au parcurs 157 'e kilometri, 
de la Iași la Suceava (prin P.oșcani 
și Fălticeni), s-a disputat în condiții 
meteorologice destul de bune. De di
mineață. și apoi in continuare pină 
la sosire, vremea a fost favorabilă 
întrecerii, doar vintul pe alocuri pu- 
nind unele probleme cicliștilor.

Desfășurarea etapei a fost marca
tă de citeva acțiuni destul de inte
resante. dar pină Li urmă victoria s-a 
decis tot la sprintul final, pe stadio
nul „Arini". La stadion, pe pista de 
zgură, cel dinții ajunge Al. Zaroschi 
(Metalul Plopeni). urmat la 5—6 me
tri de Teodor Vasile (România). A- 
tacind insă fără precauție virajul di
naintea intrării in linie dreaptă, am
bii deraoează și cad ! Plutonul era 
foarte aproape și pină la sosire doar 
vreo 40 de metri... Astfel, cei doi 
pierd orice șansă de a ciști"o 
etapa. în aceste circumstanțe — a- 
semănătoare cu cele petrecute la so
sirea pe stadionul din Buzău — vic
toria revine lui Nicolae Gavrilă 
(România), urmat indeaproape de 
cehoslovacul Lubomir Zajac, Ioan 
Cojocaru (Steaua) și alți circa 30 de 
alergători, inclusiv purtătorul tricou
lui galben, Mircea Ramașcanu.

în etapa de azi (Gura Humorului — 
Vatra Dornei — Bistrița) traseul are 
un accentuat orofil muntos, cu două 
puncte de cățărare — veritabile pie
tre de încercare pentru grimoeri — 
la Mestecăniș și Măgura Calului. 
Specialiștii caravanei sint de părere 
că această etapă poate produce se
rioase modificări in clasamentele 
cursei. Deocamdată insă liderii ei 
sint la individual M. Ramașcanu 
(România tineret), cu un avans de 
peste trei minute fată de urmăritorii 
săi, iar pe echipe : România tineret.

Ion DUMITR1U 

Finalele „Cupei tineretului** pe sec
toarele municipiului se desfășoară 
după următorul program ; 16 iunie, 
ora 10. pe terenul F.R.B. — finalele 
la handbal masculin (sectorul 3) ; 
18—20 iunie, zilnic de la ora 16. la 
arena „Recolta" — finalele la popice 
(sectorul 4) : 19 iunie, ora 16, pe sta
dionul „Olimpia" — finalele la atle
tism (sectorul 4).

Trecerea normelor in cadrul com
plexului polisportiv „Sport și sănă
tate" va avea loc conform programă
rii : participants de la „Tricodava" 
— 15 iunie, ora 14, la baza sportivă

ÎN CÎIEVA RlNDURI
FOTBAL. — în cadrul unei șe

dințe. Uniunea europeană de fotbal 
(U.E.F.A.) a anunțat că tragerea la 
sorți pentru stabilirea Jocurilor noi» 
ediții a „Cupei campioni’or euro
peni", „Cupei cupelor" și „Cupei 
U.E.F.A." va avea loc la ZUrich. 
Tragerea la sorti se va efectua in 
ziua de 23 iulie la amiază.

★
Echipa Slovan Bratislava este 

noua campioană de fotbal a Ceho
slovaciei. Slovan Bratislava a tota
lizat 37 de puncte, fiind urmată de 
Dukla Praga — 35 puncte, Slavia 
Praga — 34 puncte, Banik Ostrava — 
34 puncte etc.

ATLETISM. — Excelente rezul
tate. cu prilejul concursului inter
national feminin de atletism de la 
P tsdam. Cunoscuta sprinteră polo
neză Irina Szewinska a stabilit un 
nou record mondial în proba d*' 
200 m plat cu timpul de 22". 
Suliț-șa Ruth Fuchs (R. D. Ger
mană) a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a anului cu 
un rezultat de 61.38 m. Pe locul doi 
s-a clasat Molova (Bulgaria) cu 62,32 
m (record național). Proba de 100 m 
plat a revenit polonezei Szewinska
— ll”2/10. urmată de multipla re
cordmană Stecher (R. D. Germană)
— ll”3/10. Alte rezultate: 100 m gar
duri : Erhardt (R. D. Germană) — 
12”8/10 ; înălțime : Witschaș (R. D. 

Ghencea ; Flamura roșie — 17 iunie, 
ora 15,30, pe terenul Flamura roșie ; 
Dacia, M.T.T. ș. Grivița roșie — 
17 iunie, ora 16,30, pe terenurile din 
Parcul copilului : F.R.B. — 17 iu
nie, ora 16, pe terenul F.R.B. ; 
I.O.R. — 18 iunie, ora 16, pe terenul 
I.O.R.

Dintre competițiile destinate co
piilor și elevilor anunțăm : „Cupa 
Voinicelul" la tenis de cimp — 16 iu
nie, ora 10, la complexul „Voini
celul" ; Crosul școlarilor și pionieri
lor — 14 iunie, ora 8,30. la „Tehnic*' 
club".

Germană) — 1,90 m ; lungime :
Schmalfeld (R. D. Germană) — 
6,76 m.

★
Cunoscutul atlet suedez Ricky Bruch 

continuă să confirme forma bună in 
care se află de la începutul sezonu
lui. în cadrul unui concurs disputat 
la Helsingborg, Ricky Bruch a a- 
runcat discul la 63.16 m, la 24 cm de 
recordul lumii, aparținind america
nului Jay Silvester.

B/XSCHET. — în „Cupa Europei" 
la baschet masculin s-au disputat 
meciurile retur. în meciul derbi, 
desfășurat la Liubliana, reprezenta
tiva Iugoslaviei a ciștigat cu 87—74 
(38—28) jocul cu naționala Italiei.

După disputarea celor două etape 
ale competiției (turneul tur și cel 
retur) in clasamentul final primul 
loc a revenit echipei Italiei cu 19 
puncte, urmată de selecționatele Iu
goslaviei — 17 puncte, Greciei — 15 
■junețe, Turciei — 15 puncte, R. F. 
Germania — 12 puncte și Franței — 
12 puncte.

BOX. — La 14 iunie va incepe la 
Leningrad un turneu international de 
box. La acest turneu vor participa 
și 4 pugil’ști din țara noastră : Al. 
Turei (semimuscă), Toma Mihat 
(muscă), Nicolae Butișeagă (pană) 
și Constantin Dia (ușoară). Antreno
rul echipei este fostul internațional 
Pavel MentzeL

Anul 1973 a însemnat pentru So
malia un an de noi realizări in lupta 
pentru consolidarea independentei e- 
conomice. în ultimii ani. in princi
palele ramuri ale economiei s-a pus 
eaoăt dominației străine. Au fost 
luate sub controlul statului comertu’ 
exterior și interior, finanțele. Aceste 
măsuri au dat o puternică lovitură 
neocolonialismului. In felul acesta 
s-a deschis posibilitatea organizării 
și nlanificării economiei.

Guvernul acordă o mare însemnă
tate dezvoltării agriculturii. în cursul 
îndeplinirii planului pe anii 1971/1973, 
conducerea tării a aplicat o serie de 
măsuri care permit accelerarea rit
mului de dezvoltare a acestei ramuri 
importante a economiei : a introdus 
un sistem de prețuri progresive ga
rantate la cereale, a început aplica
rea unui amplu program de refacere 
a vechilor canale de irigație și de 
construcție a unor canale noi. a luat 
măsuri in vederea aplicării intr-o 
serie de regiuni a unor „programe 
agricole de șoc". In 1973 a fost 
adoptată o importantă lege privind 
crearea de cooperative. în numeroa
se regiuni ale țârii au fost create 
centre agricole experimentale, se 
construiesc sisteme de irigație care 
vor schimba, fără îndoială, caracte
rul agriculturii.

în domeniul industriei au fost 
construite fabrici pentru conservarea 
sucurilor și fructelor, prelucrarea 
porumbului și a sorgului. Au fost 
consiruite fabrici pentru producerea 
polietilenei. fabrici de cărămidă, țiglă 
șl cherestea. Au fost folosite fonduri 
importante pentru reorganizarea com
binatului de carne de la Kismaiu. a 
fabricilor de conserve de pește și 
altele

Actualul plan cincinal prevede 
dezvoltarea pescuitului ca una din 
sarcinile economice principale.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

15. 16 și 17 iunie a.c. In țară : Vre
me in curs de Încălzire. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea Dloi lo
cale care vor avea și caracter de a- 

Succese de seamă s-au obținut șl 
în domeniul ocrotirii sănătății. Dacă 
in 1970 in țară existau 55 de spitale 
și 185 puncte medicale, in 1973. după 
îndeplinirea planului trienal, existau 
75 de spitale și 223 puncte medicale. 
Asistența medicală In spitale a de
venit gratuită.

în ultimii doi ani au avut Ioc pro
funde transformări în sistemul in- 
vătămintului. Guvernul a hotăriț să 
introducă învățămîntul obligatoriu 
pentru toti copiii de vîrstă școlară. 
A crescut considerabil numărul lo
calurilor de școală. Numărul total al 
elevilor în școli a sporit cu 89 la 
sută.

Cea mai de seamă măsură, care a 
exercitat o puternică influență asu
pra sistemului de invățămînt și a 
întregii culturi in ansamblu, a con
stituit-o crearea scrierii somale
ze. Limba somalezâ. care a de
venit din ianuarie 1973 singura 
limbă de stat, este folosită în pre
zent cu succes în instituțiile guver
namentale ; in această limbă se edi
tează ziare și reviste, are loc preda
rea in școlile elementare. Masele 
populare au primit cu entuziasm 
prima campanie pentru lichidarea 
analfabetismului, desfășurată din 
martie pină in iunie 1973. La ea au 
participat 240 000 de oameni.

Schimbările nu ar fi fost posibile 
fără o bază materială trainică, fărâ 
transformările din economie. Măsu
rile adoptate în ultimii ani — trece
rea posturilor de comandă ale eco
nomiei ir) miinile statului — au 
exercitat o influență pozitivă asupra 
planificării economice.

In prezent, in principalele sectoare 
ale economiei situația s-a stabilizat, 
a sosit momentul începerii construc
ției economice pe un plan mai larg. 
De aceea, anul 1974 este declarat 
anul economiei.

versă. mai frecvente in prima parte 
a intervalului. îndeosebi in jumăta
tea de vest a tării. Vint moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se Intre 4 și 14 grade, mai cobori te 
la începutul intervalului, iar cele 
maxime intre 15 și 25 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vreme 
in curs de încălzire. Cerul va fi tem
porar noros. favorabil ploii de scurtă 
durată, la inceoutul intervalului. 
Vint slab pină la moderat.
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ÎN CAPITALA SOMALIEI CONTINUĂ LA ALGER A ÎNCEPUT

A doua rundă de convorbiri

ni rit a Droccdat și Cnn- 
ilor afacerilor externe 
^mbre ale O.U.A.. care

ii O U A 
Cabrai, președii 
Stat al Renul 

u. Prin această alo 
entia France Prerot 

Rfricani au dorit sâ sub- 
rft Reoublica Guineea-Bissau. 

n O.U.A. ca membru 
pline, este un stat su- 
mendența sa — o rea-

anii de stat pentru 
nl Republicii Gui- 

or Maria Sa ude. in 
’Președinte al consi-

mi de externe pre- 
-io nu adoptat o re- 

prin care exprimă sprijinul 
or lor față de lupta popoarelor 

sub dominație colonială șl 
începerea de negocieri și 

o între reprezentanții Portu
galiei șl ai P.A.I.G.C. și FREL1MO. 
Totodată, ei au hotărit să accepte 
propunerea 
de externe,

ministrului portughez 
Mario Soares, de a se 

înlilni cu secretarul general 
ganizațici Unității Africane 
un schimb de informații și 
deri asupra problemelor de 
comun.

al Or- 
pentru 
de ve- 
interes

KURT WALDHEIM: „Este necesar un sistem economic 
global mai just în interesul tuturor noțiunilor"

în discursul rostit la reuniunea la 
nivel inaJl a Organizației Unită] ii 
Africane, secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat că schim
barea cea mai însemnată Intervenită

alt

Pentru extinderea colaborării
în bazinul la Plata

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Reuniunea de trei zile a celei de-a 
snsea Conferințe a miniștrilor de ex
terne din țările latino-americane si
tuate in bazinul La Plata — Argen
tina. Bolivia, Brazilia. Paraguay. U- 
ruguay — privind dezvoltarea eco
nomică regională și-a încheiat lucră
rile desfășurate la Buenos Aires. Au 
fost aprobate o serie de propuneri 
formulate in cursul lucrărilor, 
între care constituirea unui fond spe
cial destinat finanțării studiilor, 
proiectelor și programelor de dez
voltare economică a statelor din 
zonă. S-a hotărit. de asemenea, crea
rea unui grup de experți. care să 
formuleze sugestii și recomandări in 
vederea modernizării porturilor e- 
xistente și creării unor noi porturi 
comerciale in bazinul La Plata.

BUENOS AIRES

PREȘEDINTELUI PERON

pc plan mondial, după conferința 
O.U.A. de la Addis Abeba, este 
„acceptarea universală a interdepen
denței națiunilor și necesitatea unui 
sistem economic global mai just". 
Acest sistem, a precizat secretarul 
general al O.N.U., trebuie să țină 
seama de interesele și nevoile tutu
ror națiunilor și. dc asemenea, de 
corelațiile imperative care există in
tre diferitele elemente ale acestei 
probleme. între care sărăcia, demo
grafia. alimentația, păstrarea resur
selor naturale, protejarea mediului 
ambiant, schimburile economice și 
sistemul monetar internațional".

Abordind unele aspecte legate de 
procesul decolonizării pe continent. 
Kurt Waldheim a subliniat că. in 
conformitate cu rezoluțiile O.N.U., 
Portugalia trebuie să recunoască 
fără echivoc independența popoare
lor aflate sub dominația sa colonia
lă. aeordindu-le dreptul la autode
terminare. El a adăugat că ultimele 
evenimente sint încurajatoare.

Evocind situația din Orientul A- 
propiat. secretarul general al O.N.U. 
a scos in relief rolul semnificativ al 
O.N.U. in realizarea păcii in regiune. 
„Acordurile de dezangajare a tru
pelor egipteano-israeliene și siriano- 
israeliene, a subliniat Kurt Wald
heim. nu sint decit baza necesară 
pentru căutarea mai activă a unei 
reglementări pașnice. Primii pași 
pentru realizarea acestui scop au 
fost făcuți in cadrul Conferinței de 
pace de la Geneva asupra Orientu
lui Apropiat in decembrie anul tre
cut, sub auspiciile O.N.U.. și in pre
zent calea ce va permite acestei 
conferințe să abordeze toate proble
mele fundamentale este deschisă". 
El a subliniat că in cadrul recentu
lui turneu prin unele capitale din 
Orientul Apropiat a putut constata 
„o atmosferă nouă și mai pozitivă".

între Portugalia
ALGER 13. (De la corespondentul 

nostru Mircea S, lonescu). — După 
lx>ndra (25—31 mal). Algerul este,
incepind de joi, gazda celei dc-a
doua runde de convorbiri dintre de
legația guvernului portughez, con
dusă de ministrul de externe Mario
Soares, și delegația Partidului Afri
can al Independenței din Guineea 
Bissau șl Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.). condusă dc comandantul 
Pedro Pires.

într-o declarație făcută la sosire, 
Mario Soares s-a referit la politica 
externa promovată de țara sa. rele
vind faptul că au fost stabilite re
lații diplomatice cu România. Iugo
slavia, Uniunea Sovietică etc. Sin
tem pe cale — a spus el — să în
cheiem asemenea relații șl cu alte 
țări, relații altădată interzise. Do
rim să stabilim raporturi cu statele 
arabe, cu cele africane, cu toate ță
rile lumii.

Joi după-amiază, la scurt timp după 
sosirea delegației portugheze, cele 
două părți au avut un prim contact, 
stabilind in principiu modalitățile de 
desfășurare a convorbirilor, care au 
început in cursul serii.

Părerea unanimă a observatorilor 
politici și a cercurilor ziaristice de 
ia Alger este că actualele convorbiri 
se bucură de auspicii favorabile in 
vederea ajungerii la un acord con
cret intre cele două părți. Oficiosul 
guvernamental al țării gazdă, „El

CAIRO 13 (Agerpres). — Un comu
nicat oficial anunță că președinții 
Anwar Sadat și Richard Nixon au 
trecut in revistă, in cursul primei 
lor intrevederi, situația internaționa
lă și. in special, situația din Orien
tul Apropiat.

Cu prilejul dineului oferit in 
cinstea președintelui Nixon, președin
tele Egiptului a declarat in alocu
țiunea sa că „soluționarea politică și 
respectarea aspirațiilor naționale ale 
palestinenilor reprezintă fondul pro
blemei Orientului Apropiat", subli
niind. in același timp, că soluționa
rea politică a problemei palestinene 
nu înseamnă lichidarea Israelului". 
El a spus, de asemenea, că este ine
vitabil ca o țară cum este Egiptul să 
lupte pentru a-și reciștiga teritoriile.

La rindul său. președintele Richard 
Nixon a declarat : „Avem încă de 
străbătut un drum lung. Guvernul 
american va consacra toate eforturile 
sale spre continuarea acestui drum 
in direcția realizării păcii și progre
sului pentru popoarele din Orientul

și P.A.I.G.C.
Moudjahid", subliniază că ..terenul____ , —............... ...—____ a 
fost defrișat la Londra. Există șan
se bune ca discuțiile de la Alger să 

încheie in mod pozitiv. însăși a- 
■rca succesivă a celor două capi- 

— una occidentală și alta afri
ca sediu al convorbirilor

legi 
taie 
cană 
este semnificativă, cele două părți 
acceplind, după cum era și normal, 
principiul rotației".

In ce privește pozițiile celor 
două părți, conducătorul delegației 
P.A.I.G.C. a arătat la sosirea sa la 
Alger că delegația va adopta „a- 
ceeași linie, va acționa conform ace
lorași principii prezentate la Lon
dra". La rindul său. ministrul de 
externe portughez, intr-un interviu 
acordat ziarului „EI Moudjahid", a 
subliniat : „Sintem animați de do
rința de pace. Pentru noi este foarte 
important de a se ajunge la pace 
și a realiza decolonizarea in condi
țiile respectării dreptului la autode
terminare și independență și in con
formitate cu principiile de egalita
te și prietenie cu popoarele africa
ne". Soares a afirmat că, „duoă pă
rerea mea, stă in puterea forțelor 
democratice și progresiste portughe
ze. care au hotărit să lichideze sis
temul de dominație colonială, sâ im
pună ducerea pină la capăt a aces
tui proces. Există, bineînțeles, di
ficultăți, există fluxuri și refluxuri, 
dar procesul progresează și, după 
părerea mea, este ireversibil".

Apropiat". Soluționarea politică și 
respectarea aspirațiilor naționale ale 
poporului palestinean reprezintă 
cheia oricărei probleme. Nu există 
altă soluție și nici un alt mijloc de 
a ajunge la o pace trainică in afara 
găsirii unei soluții politice pentru 
problema palestineană, a afirmat 
președintele Statelor Unite. „Noi, a 
adăugat el, nu avem dorința de a 
domina nici o țară din regiune ; 
singurele noastre interese în această 
zonă sint pacea și dreptul fiecărui 
popor de a-și realiza obiectivele 
sale așa cum dorește, liber de orice 
intervenție sau dominație străină".

PROGRAMUL ECONOMIC Șl FINANCIAR 

prezentat de președintele Franței
PARIS 13 — (Corespondență 

Paul Diaconescu). Președintele ___
tei, Valery Glscard d’Estaing, a pre
zentat la posturile de radio șl tele
viziune programul economic sl fi
nanciar adoptat de Consiliul de Mi
niștri prin care „economia Franței 
trebuie să devină mai puțin vulne
rabilă". După cum a subliniat șeful 
statului, programul comportă două o- 
biectlve prioritare : restabilirea e- 
chilibrulul balanței comerciale in a- 
nul 1976 șl fixarea creșterii prețuri
lor la 0,5 la, sută pe lună incepind 
cu iulie 1975.

Printre cele 16 măsuri adoptate de 
noul guvern se numără : majorarea 
cu 18 la sută a impozitelor prelevate 
asupra activității societăților : spori
rea cu 5 pină la 15 la sută a Impo
zitului pe venituri, măsură care afec-

de la 
Fran-

tează un milion și Jumătate de con
tribuabili ; întărirea controlului pen
tru prevenirea fraudelor fiscale ; rea
lizarea unor economii bugetare in 
valoare de un miliard de franci ; e- 
chllibrarca bugetului pe anul 1975 : 
supraveghere și control sporit asupra 
prețurilor industriale.

Joi. ministrul industriei. Michel 
d’Omano. a prezentat un plan deta
liat în domeniul energetic, care pre
vede, intre altele, o majorare a pre
țurilor la cărbune, gaz natural și mo
torină. De asemenea, va fi adoptată 
o lege care prevede stabilirea în 
cursul Iernii a temperaturii maxime 
la 20 de grade C în instituții și lo
cuințe. Prin aceste măsuri, guvernul 
francez consideră că va reuși să mic
șoreze importurile de energie cu 7 
pină la 15 la sută.

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR CULTURALE
Șl ȘTIINȚIFICE ROMÂNO-LIBANEZE

DE PRETUTINDENI
• COPIII Șl ECOLO- 

Q|/\ De citeva zile este des
chisă la Paris, in Palatul Chail
lot. o expoziție intitulată „Me
diul înconjurător văzut de co
pil". Ea încununează o amplă 
acțiune desfășurată in regiunea 
pariziană de-a lungul întregu
lui an școlar. Grupuri de elevi, 
împreună cu cadre didactice, au 
studiai „viața" unul curs de apă, 
au întocmit un dosar al poluării 
sau au montat un spectacol cu 
conținut educativ in domeniul 
protecției mediului ambiant. în 
cadrul expoziției, elevii au în
fățișat — prin texte, desene, fo
tografii. diagrame, colaje — 
ceea ce știu și ceea ce simt în 
legătură cu ecologia intr-un 
mod atit de convingător șl de 
emoționant, incit rectorul Aca
demiei din Paris a exclamat la 
inaugurare : ,,Ccrindu-ne să
salvăm natura, să salvăm viața, 
voi. elevii, ați intuit pericolele. 
Ne-ați oferit nouă, tuturor, o 
lecție pentru care vă mulțu
mim".

Nu de mult, guvernul liba
nez a aprobat un document 
privind colaborarea româno-li- 
baneză. Este vorba de progra
mul de schimburi culturale și 
științifice intre Republica So
cialistă România și Republica 
Libaneză pentru anul 1974. Do
cumentul. care se înscrie pe li
nia diversificării in continuare 
a colaborării româno-libaneze, 
prevede, in domeniul invățămin- 
tului, schimburi de cadre didac
tice, acordarea reciprocă de 
burse pentru studenți. schim- 

documentație la e- 
manualelor școlare 
are in vedere, in

buri de 
laborarea 
etc. Se . .
domeniul artei și culturii, să se 
efectueze schimburi de formații 
artistice și expoziții. In acest 
sens, se preconizează organiza
rea unei expoziții de pictură 
românească in capitala libaneză 
și a unei expoziții de obiecte 
arheologice de valoare ale Mu
zeului de istorie din Beirut, in 
capitala României, precum și 
gale ale filmului românesc și 
libanez. Sint prevăzute și edi
tarea de traduceri și publica-

rea reciprocă a unor opere li
terare, ca și vizite reciproce de 
scriitori. Programul mențio
nează, totodată, efectuarea unui 
schimb de cărți, publicații știin
țifice și artistice intre Biblio
teca centrală de stat a țării 
noastre și Biblioteca națională 
a Libanului.

Un capitol al documentului 
prevede dezvoltarea contactelor 
dintre organizațiile de tineret și 
studențești din cele două țări, a 
schimburilor turistice și spor
tive. Un alt capitol este dedi
cat colaborării dintre presa și 
radioteleviziunea din România 
și Liban.

Acțiunile tot mai frecvente în
treprinse pe linia cooperării 
rodnice, pe multiple planuri, 
dintre România și Liban sint o 
contribuție importantă la întări
rea Drieteniei tradiționale româ
no-libaneze. in interesul ambe
lor țări și popoare, al colaboră
rii internaționale.

Crăciun IONESCU
Beirut

agențiile de presă transmit
BUENOS AIRES 13 (Agerpres). - 

în semn de sprijin fată de 
președintele Juan Domingo Pe
ron și politica de instituționa- 
lizare si transformări social-eco- 
r ornice promovată de șeful sta
lului. Confederația Generală a Mun
cii (C.G.T.) — cea mai mare orga
nizație sindicală din ' tară, care nu
mără peste trei milioane de mem
bri — „Cele 62 de organizații" (sin
dicate de ramură) si Tineretul Pe- 
ronist au convocat in „Piaza Mayo", 
din fata Palatului prezidențial, o 
mare adunare populară, la care au 
participat 150 000 de persoane.

Luind cuvântul, președintele Peron 
a reafirmat hotărirea sa de a-și 
aduce întreaga contribuție la opera 

a Argen-

UN CONSILIU DE CONDUCERE A PRELUAT PUTEREA
R. A.

de dezvoltare națională 
linei.

r
CARACAS

SANAA 13 (Agerpres). — Un con
siliu de conducere, format din șapte 
membri ai forțelor armate și de seou- 
tltate. a preluat puterea, joi, in Re
publica Arabă Yemen, după ce Con
siliul republican și președintele 
Consiliului Consultativ (parlamentul) 
și-au prezentat demisia — anunță 
un comunicat difuzat de postul de 
radio Sanaa și reluat de agenții in
ternaționale. în fruntea consiliului 
se află colonelul Ibrahim Mohammed 
Al Hamidi.

Relevind măsurile pozitive adopta
te de conducerea politică a țării, in 
frunte cu fostul șef al statului, Ab

dul Rahman Al Irianl. comunicatul 
menționează că, in următoarea etapă, 
au apărut divergențe de păreri, și o 
situație negativă in organismele pu
blice. ceea ce a făcut 
Consiliului republican, 
președintele Consiliului 
să-și prezinte demisia.

Joi seara, postul de 
a anunțat introducerea 
de circulație in principalele orașe

De asemenea, postul de radio a 
anunțat că guvernul actual, condus 
de Hassan Makki, a fost invitat să-și 
continue activitatea.

ca membrii 
urmați de 

Consultativ,

radio Sanaa 
de restricții

Conferința comisiilor 
pentru UNESCO din țările 
socialiste, care 8 dczbalut pro- 
blcme privind pregătirea celei de-a 
XVIII-a Conferințe generale a 
UNESCO, a avut loc la Kiev. La 
lucrări au participat delegații din 
R.S.S. Bielorusia. Bulgaria, Cehoslo
vacia. Cuba, R.D. Germana. Mongo
lia. Polonia, România, R.S.S. Ucrai
neană, Ungaria și U.R.S.S.

Președintele Italiei, Gi°- 
vanni Leone, și-a încheiat joi con
sultările cu diversele personalități 
politice consacrate soluționării cri
zei guvernamentale. El a respins 
demisia guvernului condus de Ma
riano Rumor si i-a cerut acestuia să 
acționeze pentru realizarea unui a- 
cord cu 
coaliției

Republica Arabă Egipt și 
Republica Guineea-Bissau 
au hotărit să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă — 
informează agenția M.E.N.

lui în domeniul politicii externe și 
interne. Reliefind caracterul „opre
siv" al sistemului funciar filipinez, 
președintele a relevat că a fost ela
borat un plan in vederea limitării 
proprietăților funciare.

celelalte forte politice ale 
de centru-stinga.

BONN 13 (Corespondență de 
la N. S. Stănescu). — în ca
drul ■ manifestărilor dedicate 
celei de^a-XXX-a aniversări? a 
eliberării României de sub do
minația fascistă, la sediul So
cietății parlamentarilor din ca
pitala R. F. Germania s-a des
chis o expoziție de pictură a 
artistei Marianne Sintion-Am- 
brosi. La vernisaj au participat 
Annemarie Renger, președinta 
Bundestagului vest-german, Va- 
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe al Româ
niei, Erwin Wickert, ambasa
dorul R.F.G. la București, Con
stantin Oancea, ambasadorul 
României la Bonn, deputați. oa
meni de cultură și artă, zia
riști, un numeros public.

La Moscova a avut loc prI" 
mul Congres internațional de terrio- 
logie, la care au participat oameni 
de' -știință din peste 30 de țări. Co
municările științifice prezentate de 
oamenii de știință români de la cen
trele de specialitate din Iași și 
București s-au bucurat de aprecieri 
elogioase.

Senatul american 8 apr°- 
bat alocarea sumei de 21.8 miliarde 
do’ari pentru orogramul de achiziții 
militare al Ministerului Apărării 
al S.U.A. în următorul an financiar. 
In prealabil, Camera Reorezentanți- 
lor aprobase un proiect de lege care 
stabilea cuantumul achizițiilor mi
litare la 22,9 miliarde dolari.

• SALA DE SPORTURI 
PENTRU 25 000 DE 
SPECTATORI. Lenin8rad 
se află in construcție cea mat 
mare sală de sporturi din Eu
ropa. Ea va avea un diametru 
de 160 metri și va fi înconju
rată de un foaier lung de 500 
metri. Sala va putea fi folosită 
pentru meciuri de fotbal, ho
chei pe gheață, volei, baschet, ca 
și pentru întreceri atletice și 
patinaj artistic. Capacitatea ei 
va fi de 25 000 de locuri,

• RESTRICȚII LA FU
MAT. Un anunt 81 Ministers- 
lui Sănătății din R.P. Polonă 
Tace cunoscut că incepind cu 1 
iulie a.c. vor fi introduse în în
treaga țară restricții în ce pri
vește fumatul. Astfel, va fi in
terzis să se fumeze in farmacii, 
dispensare medicale si spi
tale. vagoane restaurant etc. 
Pentru izolarea fumătorilor de 
nefumători, in gări se vor ame
naja „fumoare", iar in restau
rante și cafenele, săli speciale, 
Interdicția se răsfringe și asu
pra instituțiilor de invățămint, 
fumatul fiind prohibit in sălile 
de cursuri. In legătură cu a- 
ceste măsuri, ziarele varșoviene 
precizează că in 1973 consumul 
de tutun în Polonia a bătut 
toate recordurile, attngind 78 
miliarde de țigări.

• „HORA VĂZDUHU
LUI". Un grup de parașutiștl 
americani, membri ai centrului 
din Zephyrhills (Florida), au 
stabilit un record mondial in 
ceea ce privește executarea u- 
nei figuri extrem de dificile^ 
așa-numita „horă a văzduhului". 
Lansindu-se in gol de la o alti
tudine de 4 500 m participanții 
la această performanță, in nu
măr de 32, au parcurs in cădere 
liberă 3 500 m — cu o viteză de 
190 km pe oră — după care 29 
dintre ei au reușit să se prindă 
de miini intr-o imensă horă, ca
re a durat mai multe secunde. 
Abia după ce s-au desprins din 
„horă" și-au declanșat parașu
tele. ajungînd cu toți teferi pe 
pămint.

CONFERINȚA MĂRII
înțelegere și colaborare în

resurselor „continentului
exploatarea 
albastru”

La Caracas au și 
început să sosească 
primii din cei peste 
5 000 de delegați, re
prezentând 150 de țări, 
ce vor participa la cea 
de-a treia Conferință 
O.N.U. asupra dreptu
lui mării, ale cărei lu
crări se vor desfășura 
timp de peste două 
luni, intre 20 iunie și
29 august, și care iși 
propune să abordeze o 
serie de probleme de 
mare importanță pen
tru viitorul omenirii
— privind îndeosebi 
resursele alimentare și 
cele energetice, pre
cum și protejarea me
diului înconjurător.

A treia conferință 
O.N.U. asupra dreptu
lui mării — primele 
două au avut loc in 
1958 și 1960 la Geneva
— este chemată să de
finească un regim ju
ridic corespunzător 
pentru utilizarea ma
rilor resurse și bogății 
aflate in mări și ocea
ne, cit și in ceea ce 
privește navigația. Este 
de ajuns să amintim 
că „marele continent 
albastru”, mările și 
oceanele ce acoperă 
aproximativ 71 la sută 
din suprafața globului, 
conține resurse biolo
gice capabile să asi
gure, chiar după cal
cule preliminare, hra
na necesară pentru
30 miliarde de oameni.
In ceea ce 
resursele de __
buri imediat exploata
bile, acestea .'...1 
luate la 160 miliarde 
barili de petrol și la 
14 miliarde metri cubi 
de paze, 
bogățiilor 
submarine 
contribui la rezolvarea 
unor probleme de cea 
mai mare importanță 
pentru umanitate.

privește 
hidrocar-

sint eva-

Exploatarea 
minerale 

ar putea

In cadrul amplei 
tematici a conferinței, 
unul din punctele prin
cipale il constituie li
mitele apelor terito
riale. iar un altul se 
referă la. necesitatea 
unor măsuri ferme 
pentru a împiedica 
poluarea mărilor și 
oceanelor. Toate aces
tea configurează în
semnătatea evenimen
tului. deciziile ce vor 
fi adoptate aici in di
versele domenii — nu 
numai juridic, dar și 
economic, politic, teh
nic și științific — pu
țind să devină jaloa
ne fundamentale ale 
unui modern Drept 
al mării.

Apreciind-o ca una

din cele mai impor
tante reuniuni inter
naționale care au avut 
loc vreodată în Vene
zuela, organizatorii au 
făcut eforturi deose
bite pentru ca această 
„Conferință a mării”
— cum i se mai spune
— să 
toate condițiile 
bune 
acest scop a fost ame
najat un complex spe
cial în „Parque Cen
tral” din centrul Si
mon Bolivar din Ca
racas. Sala principală 
a complexului, desti
nată ședințelor ple
nare. are o capacitate 
de 1 200 de locuri (po
trivit protocolului con
ferinței, la reuniunile

WASHINGTON

se bucure de 
/ unei

desfășurări. In

plenare vor asista 
doar cite trei membri 
din fiecare delegație); 
in jurul ei sint ame
najate săli mai mici 
de lucru pe comisii, 
saloane ale delega
țiilor etc. Paralel cu 
conferința se vor des
fășura și o serie de 
manifestări cu carac
ter cultural, inclusiv 
cel de-al doilea Fes
tival internațional tea
tral al Venezuelei.

„Dorim 
recent 
comisiei 
externă a Camerei De- 
putaților din Vene
zuela, Jose Rodriguez 
Iturbe — nu numai un 
succes de organizare, 
ci. in primul rind, o 
deplină reușită a lu
crărilor 
menită sâ 
la crearea unei 
mai bune pentru 
treaga umanitate, 
corespundă _’r~: 
lor de conviețuire paș
nică a oamenilor de 
pe toate meridianele 
globului”.

— declara 
președintele 
de politică

conferinței, 
contribuie 

vieți 
in
să 

dorințe-

V. PĂUNESCU

In căutarea unor remedii
antiinflaționiste

„Cum să temperăm 
galopul inflației fără 
a împinge economia 
tării spre o gravă re
cesiune ?“ — aceasta 
este problema care 
continuă să preocupe 
cercurile politice, in
dustriale. de afaceri și 
financiar-bancare din 
Statele Unite. Găsirea 
unor soluții nu pare 
insă deloc ușoară, 
atit din cauza comple
xității intereselor a- 
fectate de inflație, cit 
și din cauza alegerilor 
din toamnă, cînd o 
treime din senatori și 
toți membrii Camerei 
reprezentanților se vor 
prezenta in fata ale
gătorilor pentru a-și 
reinnoi mandatele.

De pe acum, in ta
berele electorale sint 
avansate soluții — nu 
rareori conforme anu
mitor interese locale, 
dar contrare planului 
economic antiinflațio- 
nist de ansamblu al 
guvernului federal. De 
altfel, administrația a 
avertizat împotriva 
..speculării situației e- 
conomice dificile a 
tării pentru obținerea 
de capital electoral", 
arătind că o asemenea 
tactică ar fi cu atit 
mai dăunătoare cu cit 
ar accelera cursul in
flationist, care si așa 
a atins in ultimul timp 
o rată anuală de 
creștere de aproape 12 
la sută. „Dacă proce-

sul inflaționist va con
tinua mai mult timp 
in același ritm, el va 
amenința însăși teme
liile societății ameri
cane" — a declarat 
Arthur Burns, pre
ședintele Consiliului 
rezervelor federale. 
Caracterizind fenome
nele inflației drept 
„cea mai 
maladie economică 
timpurilor noastre". 
Burns a subliniat 
„aceasta iefuiește mi
lioane de oameni 
banii economisiți pen
tru a-și tine copiii în 
școli .sau pentru anii 
de după pensionare și. 
in același timp, afec
tează extrem de pu
ternic pe cei săraci si 
bătrini".

inflației 
pericuioasă 

1 a 
•. A. 

că

de

Opinii similare au 
fost exprimate si in 
cadrul unei recente 
conferințe a economiș
tilor de la cele mai 
mari firme financiare 
și industriale din 
S.U.A. Cu acest prilej, 
după cum relata ..New 
York Times", s-a a- 
juns la constatarea 
„că inflația prezintă 
un mare pericol pen
tru stabilitatea econo
mică, socială si politi
că a S.U.A. și a lumii 
occidentale industria
lizate". Evidențiind u- 
nele din efectele 
ciale cele mai 
ale inflației, 
rul Muncii 
recent că la 
lunii mai șomajul a- 
tinsese 5.2 la sută 
(4,7 milioane) din 
totalul forței de muncă 
a S.U.A.. anunțind tot
odată că înainte de 
sfirșitul anului curent 
este de așteptat ca 
numărul celor in cău
tare de slujbe să de
pășească cinci milioa
ne. In același timp, 
multe dintre ramurile 
economiei lucrează sub 
capacitățile de produc
ție. „însăși existența 
băncilor de credite si 
economii fiind amenin
țată, ca urmare a per
turbărilor financiare 
generate de inflație" 
(„Washington Post").

Direcțiile programu
lui antiinflationist al 
administrației au fost 
precizate intr-un ra
port prezentat Con
gresului de consiliul 
consilierilor economici 
de pe lingă Casa Albă. 
In esență, după cum 
sublinia președintele 
consiliului, Herbert 
Stein, prin acest pro
gram „căutăm să 
stringem puțin șuru
bul fiscal : încercăm 
deci o revenire la so
luțiile antiinflationiste 
clasice. tradiționale, 
ale restricțiilor in po
litica bugetară și mo
netară care, pină 
cum. nu au fost apli
cate cu forța necesa
ră". Aceste 
sint 
cercurile departamen
tale ca fiind indispen
sabile. întrucît in ul
timii cinci ani cheltu-

so- 
dure 

Ministe- 
sublinia 
sfirșitul

a-

restricții 
apreciate in

ielile federale au spo
rit cu 50 la sută — 
in special datorită 
fondurilor uriașe re
partizate în scopuri 
militare — iar defici
tul bugetar al guver
nului federal, cumulat 
pe această perioadă, a 
totalizat nu mai puțin 
de 100 miliarde de do
lari. Totodată, se are 
in vedere crearea u- 
nor organisme cu atri
buții de control asu
pra preturilor, o apli
care mai riguroasă a 
legilor antitrust. înlă
turarea unor bariere 
din calea importurilor 
și. in general, a schim
burilor comerciale ale 
țării, ameliorarea con
dițiilor pentru crește
rea producției agricole 
și industriale.

Recent, ministrul fi
nanțelor. William Si
mon. a cerut Congre
sului să respingă pro
punerea — cu substrat 
electoral — a partidu
lui democrat, care vi
zează o reformă a sis
temului impozitelor, 
în esență s-ar urmări 
sporirea taxelor impu
se corporațiilor si ca
tegoriilor sociale cu 
venituri mari, conco
mitent cu reducerea 
impozitelor pentru fa
miliile cu venituri mici 
și mijlocii. O aphme- 
nea măsură. 
W. Simon, ar 
de natură sâ 
volumul investițiilor 
corporațiilor, avind ca 
repercusiuni directe 
creșterea ' numărului 
șomerilor și accelera
rea cursei inflaționis
te. Ca răspuns, demo
crații au argumentat 
că profiturile corpo
rațiilor au atins in a- 
cest an niveluri re
cord. astfel incit ele
nu ar fi grav afectate 
de o eventuală refor
mă fiscală.

Din aprecierile eco
nomiștilor americani 
rezulta că oricare 
cele două politici 
tiinflațiorriste ar fi 
ceptată și pusă 
practică, nu se va 
tea evita instaurarea 
unei perioade de aus
teritate economică.

Convorbiri bulgaro-sue- 
d@Z6. La stockholm s-au încheiat 
convorbirile oficiale intre premierul 
suedez Olof Palme si președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia. Stanko Todorov. Discuțiile 
s-au referit îndeosebi la relațiile bi
laterale si. în primul rind. la dez
voltarea colaborării economice, in
dustriale si tehnice.

Cu prilejul Zilei națio
nale a Republicii Filipine, 
aniversarea a 76 de ani de la pro
clamarea independenței țării, la Ma
nila, a avut loc o mare adunare 
populară. Luind cuvîntul, președin
tele Ferdinand Marcos a evocat 
principalele preocupări ale guvemu-

In vederea protejării bo
gățiilor naturale ale
vernul Venezuelei a adoptat hotă
rirea privind reducerea extracției de 
petrol, a anuntat Ministerul venezue- 
lean al Petrolului și Minelor. Mă
sura nu va afecta reducerea încasă
rilor de valută, deoarece sint ma
jorate simultan prețurile Ia petrolul 
exportat și impozitele pe beneficiile 
companiilor străine.

„Cosmos-659".In uRSS- 
a fost lansat, joi. satelitul artificial 
al Pămintului ..Cosmos 659". înzes
trat cu aparatură științifică destinată 
studierii in continuare a spațiului 
cosmic. Aparatele de la bordul sate
litului funcționează normal, iar cen
trul de coordonare și calcul afectat 
programului prelucrează informațiile 
parvenite din spațiul circumterestru.

O NOUĂ CRIZA GUVERNAMENTALA 
LA PNOM PENH
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C.ALEXANDROAIE

PNOM PENH 13 (Agerpres). — 
Șeful „guvernului" de la Pnom 
Penh, Long Boret, a prezentat, joi, 
demisia cabinetului său. Demisia 
survine la scurtă vreme după ce o 
serie de membri ai executivului 
lonnolist iși prezentaseră in mod in
dividual demisiile lor in contextul 
agravării continue a crizei regimu
lui de la Pnom Penh pe plan poli
tic, militar și economico-social. A-

seul Sporirea dificultăților
economice

SEUL 13 (Agerpres). — în pri
mele luni ale acestui an. dificultă
țile economiei sud-coreene au con
tinuat să sporească. Astfel. în in
tervalul ianuarie-mai 1974. rata in
flației a crescut cu 29,8 la 6ută, 
existind perspectiva sumbră ca, in 
condițiile puternicei dependențe a 
economiei sud-coreene de importuri 
și ale creșterii prețurilor pe plan mon
dial la o serie de produse de bază, 
această spirală inflaționistă să atin
gă, pină la finele anului, proporții 
fără precedent. In perioada ianuarie- 
aprilie 1974 deficitul comercial a 
marcat o creștere de peste 60 la sută, 
față de primele patru luni ale anului 
trecut.

•DESCOPERIREA 
UNUI MARE FURT AR
HEOLOGIC. Poliția italiană 
a descoperit in casa unui fer
mier din Paestum 2 500 de piese 
arheologice obținute de pe 
urma săpăturilor ilegale efec
tuate in acest oraș, intemeiat 
in antichitate de greci. Majori
tatea pieselor datează din peri
oada cuprinsă intre secolele 
VI—I i.e.n.

Pc de altă parte, autoritățile 
italiene au anunțat recuperarea, 
in apropierea orașului Verona, 
a 22 de tablouri de mare va
loare furate din biserici și 
muzee.

• COTIDIAN JAPO
NEZ ÎN EUROPA. Săptă- 
minalul „L’Express" informează 
că in capitala Franței apare un 
cotidian de limbă japoneză in
titulat ..Paris Dayori", destinat 
celor 500 000 de japonezi rezi- 
denți în această țară, precum și 
sutelor de mii de turiști care o 
vizitează anual. Redactorul șef 
al acestui cotidian este Georges 
Clementeau, strănepotul faimo
sului om politic care a condus 
destinele Franței in timpul pri
mului război mondial.

• CONDUCTE POȘ
TALE. Regia poștelor din 
Belgia instalează un mecanism 
de transport al corespondenței 
și mesageriilor poștale prin pro
pulsarea de conteinere intr-o 
conductă construită in pereții 
metroului din Bruxelles. Con- 
teinerul poate transporta efec- 

poștale in. cantitate de 200 
kg.

Sub egida Confederației Generale a Muncii din Italia, la Roma a avut 
loc o puternica demonstrație muncitoreasca in sprijinul revendicărilor pri

vind imbunâtâțlrea condițiilor de muncâ și trai H

ceastă criză are loc în condițiile 
adincirii contradicțiilor interne, in
tensificării protestelor studenților și 
altor categorii de cetățeni contra de
teriorării accelerate a condițiilor de 
trai și a lipsei de libertăți democra
tice, precum -și ale înfringerilor de 
amploare în confruntarea militară 
cu forțele patriotice de eliberare. în 
imposibilitate de a găsi o soluție 
mai viabilă crizei guvernamentale, 
Lon Noi l-a însărcinat tot pe Long 
Boret cu formarea unei noi echipe 
ministeriale.

• „CENTAUR-11". Da 
poligonul pentru lansarea 

rachetelor de la Thumba, din 
statul indian Kerala, și-a luat, 
joi. zborul o nouă rachetă me
teorologică de tip „Centaur-ll", 
creație a Centrului pentru pro
bleme cosmice al Indiei.
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