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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ambasadorul Mexicului, cu prilejul prezentării
scrisorilor de acreditare

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNSARCINILE PRIMULUI SEMESTRU Al „ANULUI JUBILIAR11 - ÎNDEPLINITE EXEMPLAR!
0 deviză pentru fiecare colectiv, in pragul 
celei de-a doua jumătăți a anului 1974

Marile evenimente politice ale 
anului — a XXX-a aniversare a 
elib rării patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — sint intini- 
pinate de întregul nostru popor in
tr-o atmosferă de puternică efer
vescență creatoare pentru realiza
rea planului și a angajamentelor 
asumate în întrecere, pentru în
făptuirea programului de dezvolta
re multilaterală a societății socia
liste. *n ©rimele ctr.d luni din acest 
an. pe ansamblul industriei, ritmul 
de creștere a producției a fost de 
1' 3 l.i sulă față de perioada co- 
r spunzătoare a anului trecut. La 
produc ia fizică, planul a fost În
deplinit și depășit la un număr 
important de.produse. Sint tot mai 
numeroase întreprinderile și cen
tralele industriale care realizează 
o mare parte din sporul de produc
ție din acest an pe seama creșterii 
productivității muncii.

Este un tablou dinamic al mun
ci rodnic-’ a întregului popor. Prin 
faptele lor de fiecare zi. prin munca 
lor fără preget, comuniștii, toti oa
menii muncii își afirmă nu numai 
voința, ci și capacitatea de a ob
ține realizări economice cantita
tiv si calitativ superioare, pe mă
sura sarcinilor trasate de partid 
pentru actuala etapă de dezvoltare 
a tării. Totodată, realizările de 
pină’ acum constituie o elocventă 
mărturie a realismului planului, o 
garanție câ primul semestru al a- 
cestui an se va incheia cu un bi
lanț pozitiv.

Mai sint două Eăptâmini pină la 
sfirșitul primului semestru, perioa
dă în care realizările de pînâ acum 
vor fi îmbunătățite. Sarcinile care 
stau in fața colectivelor de munci
tori. ingineri și tehnicieni din în
treprinderi sint deosebit de impor
tante. Desigur, acestea variază de 
la întreprindere la întreprindere, 
in funcție de situația specifică. 

PIONIERI A—școala educafiei

Totuși citeva preocupări se impun 
cu valabilitate generală si trebuie 
să se situeze în centrul atenției 
conducerilor de întreprinderi si 
centrale, a comitetelor județene și 
celorlalte organe de partid, in a- 
ceastâ perioadă dc sfirșit de se
mestru.

Intre acestea se detașează, in 
primul rind, imperativul realizării 
p’anulul la fiecare sortiment. Toc
mai de aceea trebuie concentrate 
toate forțele pentru recuperarea 
grabnică a restanțelor. Este vorbj, 
printre altele, de restanțele la di
ferite tipuri de utilaje tehnologice, 
mașini-unelte, la îngrășăminte, 
transformatoare, mijloace de auto
matizare. Insistăm asupra necesită
ții recuperării restanțelor la pro
ducția fizică, intrucit in unele în
treprinderi nu se acționează cu 
toată hotărârea in acest sens. Mai 
mult chiar, unele conduceri dc între
prinderi, in loc să ia măsuri ppntru 
menținerea unui înalt ritm de lu
cru. să concentreze eforturile co
lectivului spre înlăturarea neajun
surilor. adoptă linia minimei re
zistențe, așteptind incheierea sc- 
me Arul ui in speranța că centrala 
sau ministerul vor ..găsi", in alte 
unități, resursele necesare pentru 
a suplini nerealizarea unor indica
tori de plan.

Nici un moment nu trebuie să se 
piardă din vedere că planul de slat 
este lege, câ el trebuie realizat ne
condiționat. ritmic si integral, in 
structura sortimentală prevăzută, 
nu numai global, la nivelul cen
tralei și ministerului, ci și in fie
care întreprindere în parte ; nerea- 
11zările la unele sortimente nu pot 
fi acoperite cu plusurile înregistra
te la altele, aii’ timp cit. in me
canismul i echilibrat, al economiei, 
fiecare produs. fiecare piesă Șl
(Continuare in pag. a III-a)

In ziua de 14 mai a.c., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit pe Armando Cantu Medina, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi-

în

Tovarfișul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri 
după-amiază, pe editorul italian *’ 
cola Teti, directorul general al 
tarii „II Calendario del Popolo" 
Milano.

Editura milaneză a publicat, 
ultimii ani, patru volume din seria 
de ..Scrieri alese" ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Ultimul volum — 
volumul IV — apărut recent, înmă
nunchează o amplă culegere tema
tică cin expunerile, cuvintările șl 
interviurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cuprinzind cele mai im
portante leze care definesc concep
ția și politica internă și externă a 
partidului și statului nostru.

Editorul Nicola Teti a inminat, în 
semn de omagiu, șefului stalului 
român, volumul ^IV din „Scrieri a-

Ni- 
edi- 
din

La întreprindsrea „Victoria" din Floreșli

O nouă linie tehnologică
în circuitul

întregul inventar — 
autoclavele, benzile de 
producție și alte dis
pozitive — a fost 
realizat și montat in 
spații existente, in re
gie proprie.

Programul de dez
voltare a acestei uni-

a intrat
■ La întreprinderea 
„Victoria" din Florești 
a intrat in circuitul 
productiv, cu o lună 
inai devreme, o nouă 
linie tehnologică, cu o 
capacitate anuală de 
peste 100 000 anvelope 
pentru autoutilitare. 

tare in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Mexi
cului in țara noastră. (Cuvîntărlle 
în pagina a V-a).

lese — Nicolae Ceaușescu", precum 
și celelalte volume apărute anterior, 
culese intr-o ediție aleasă.

In timpul convorbir.ii s-a apreciat 
că publicarea „Scrierilor alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
prezintă o contribuție importantă

re- 
la 

mai buna cunoaștere in Italia a poli
ticii și pozițiilor Partidului Comu
nist Român, ale României socialiste, 
o contribuție la întărirea prieteniei 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Italian, dintre po
poarele român și italian, dintre 
România și Italia, la promovarea 
ideilor socialismului in lume.

La convorbire a participat tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

productiv
tați chimice prevede 
ca in actualul cincinal 
să mai intre in pro
ducție alte capacități, 
care vor realiza 1.2 
milioane anvelope, a- 
nual, pentru toate ti
purile de autovehicule.

(Agerpres)

„Chemarea mârilor" pe
Șantierul naval Galați

Foto : E. Dichiseanu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a inminat vineri, 
într-un cadru festiv, tovarășului 
general de armată Ion Ioniță, mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul a- 
părării naționale, Ordinul „23 Au
gust" clasa I, conferit prin Decret 
prezidențial, pentru contribuția de
osebită adusă la înfăptuirea politicii 
partidului și statului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră și de în
tărire a capacității de apărare a 
țării, cu prilejul împlinirii virstei 
de 50 de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășii Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Elena Ceaușescu.' Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu, Florian Dă- 
nălache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos FazeRas, Petre 
Lupu, Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Voilec, 
Cornel Burtică. Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Magdalena Fi- 
lipaș, Vasile Patilinet, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei.

Erau, de asemenea, prezenți, Emil 
Bobu, ministru de interne, gene
ral-colonel Ion Coman, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., general-colo
nel Ion Gheorghe. prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, ge
nerali.

înalta distincție a fost inminată 
sărbătoritului de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Republi
cii Socialiste România.

A luat cuvintul tovarășul Ion 
Ioniță, care, exprîmind conducerii de 
partid și de stat, personal tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, sentimentele 
de profundă recunoștință pentru a- 
cordarea marii distincții, a subliniat 
că această onoare îi oferă prilejul 
de a reafirma devotamentul și dra
gostea față de patrie și popor, față 
de clasa muncitoare și gloriosul par
tid comunist care l-a educat și în
drumat in permanență.

(Continuare in pag. a V-a)

TIMIȘOARA IN ZIARUL DE AZI:

SE LĂRGEȘTE GAMA
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — De 
pe benzile de montaj ale între
prinderii de aparate electrice de 
măsurat-Timișoara au ieșit re
cent primele vatmetre .și varme- 
tre de tipul D-4 destinate echi
pării stațiilor și centralelor elec
trice în vederea măsurării pu
terilor active și reactive. In acest 
fel, nomenclatorul de fabricație 
al acestei tinere unități indus
triale timișorene, de la a cărei in
trare in funcțiune au trecut mal 
puțin de 3 ani, numără peste 150 
de tipuri de aparate electrice de 
măsură și de reglaj, de trei ori 
mai multe decit in primul an de 
producție. După cum ne infor
mează inginerul șef al- intreprin-

Cimntu/ tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Ioniță,
în numele Comitetului ’ Central 

al partidului, al Consiliului de 
Stat, guvernului, precum și al meu 
personal, doresc să-ți adresez cele 
mai calde felicitări cu prilejul îm
plinirii a 50 de ani și înmînării 
Ordinului „23 August" clasa I care 
constituie o înaltă apreciere a con
ducerii partidului șl statului a ac
tivității pe care ai desfășurat-o și 
o desfășori în cadrul conducerii 
partidului, in rîndul forțelor ar
mate ca ministru al apărării na
ționale.

Prin acordarea acestei înalte dis
tincții, conducerea partidului și 
statului subliniază contribuția pe 
care tu ai adus-o și o aduci la în
treaga operă de făurire a socia
lismului în patria noastră, ca acti
vist de vreme îndelungată al par
tidului, ca ofițer de peste 25 de 
ani în rîndul armatei noastre.

Fără îndoială că prin această 
distincție dăm o apreciere întregii 
activități și rezultatelor obținute 
în întărirea și ridicarea nivelului 
pregătirii de luptă și politică a ar
matei noastre, subliniem faptul că 
armata noastră, ofițerii, soldații își 
îndeplinesc în bune condiții misiu
nea încredințată de partid, de gu
vern și popor.

Aș dori să exprim convingerea 
conducerii de partid și de stat, 
precum și a mea personal, că și 
în viitor vei acționa cu aceeași 
perseverență și fermitate în înde
plinirea sarcinilor încredințate de 
partid, de guvern, de popor, că 
armata noastră va obține noi suc

APARATELOR ELECTRICE
derii, Slmion Aldea, aproape în
treaga gama de produse este 
rodul activității de cercetare și 
asimilare desfășurată de specia
liștii unității in colaborare cu 
colectivele catedrelor de profil 
de la facultatea de electrotehni
că din localitate. Printre cele 
mal recente creații tehnice pur- 
tind marca I.A.E.M. se numără 
blocul de tarifare diferențiată 
pentru circuite de curent mo
nofazat, ventilul electromagnetic 
pentru autocamionul R.O.M.A.N. 
de 135 CP, logometrul, milivolt- 
metrul și miliampermetrul, fie
care în cite 4 tipodimensiuni 
pentru măsurarea mărimilor ne
electrice ș.a. 

cese în ridicarea pregătirii sale da 
luptă și politică, că se va face to
tul pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru instruirea cu 
mijloace de luptă moderne a ar
matei, pentru însușirea temeinică 
a acestora de către toți militarii 
armatei, spre a putea, in or/ce mo
ment, să-și îndeplinească în cele 
mai bune condiții îndatoririle 
ce le revin în apărarea cuceririlor 
revoluționare, a independenței și 
suveranității statului nostru so
cialist.

Sîntem încredințați că se va ac
ționa și în continuare pentru dez
voltarea colaborării* cu armatele 
țărilor socialiste, pentru a întări și 
pe această cale solidaritatea și a 
contribui la unitatea tuturor țărilor 
socialiste — garanția afirmării for
ței și prestigiului! socialismului pe 
plan internațional.

Cu această convingere, aș dori 
încă o dată să îți adresez cele mai 
calde felicitări și să-ți urez noi și 
noi succese în întreaga activitate, 
multă putere de muncă, pentru 
ca, împreună cu întregul colectiv 
de conducere al partidului, cu în— 
tregul partid să-ți aduci în con
tinuare contribuția la înfăptuirea 
politicii generale de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. ca, acționînd împreună cu 
Consiliul de conducere, cu toți ge
neralii, ofițerii, cu toți militarii 
armatei noastre să se asigure dez
voltarea și întărirea forțelor noas
tre armate.

Multă sănătate și succese tot 
mai mari, multă fericire ! (A-
plauze).

©EDUCAREA TINERE-.
LOR DETAȘAMENTE 
ALE CLASEI MUN
CITOARE IMPUNE : 
CULTIVAREA TRADI
ȚIILOR REVOLUȚIO
NARE, A SPIRITULUI 
DE ORDINE SI DIS
CIPLINĂ

® RUBRICILE NOAS
TRE: TELEX CETĂȚE
NESC; FAPTUL DI
VERS; REPORTAJ PE 
GLOB; SPORT; DE 
PRETUTINDENI

revoluționare a copiilor țârii
Astăzi, pionierii României socialiste sărbătoresc cu 

bucurie si entuziasm cea de-a 25-a aniversare a orga
niza* iei lor. In legătură cu acest eveniment, cu iniția
tivele si acțiunile desfășurate in vederea îndeplinirii 
sarcinilor trasate de partid pentru educația revoluțio
nară, patriotică a tinerei generații, publicăm articolul 
tovarășului Vlrg'Iiu RADULIAN, președintele Con
siliului Național al Organizației Pionierilor.

împlinirea unu! sfert de 
veac de la înființarea pri
melor detașamente de pio
nieri — moment sărbătorit 
cu emoție de întregul nos
tru popor — ne insuflă tu
turor ginduri și simțăminte 
de aleasă recunoștință 
față de Partidul Comunist 
Român, îndrumătorul gene
ros al purtătorilor cravatei 
roșii cu tricolor. înscrisă Ia 
loc de frunte in activitatea 
de zi cu zi a partidului, 
formarea și educarea pa- 
triotică-revoluționară a ti
nerei generații, creșterea ei 
in cultul muncii, al norme
lor eticii și echi’ății socia
liste. al pregătiră temeini
ce pentru muncă și viața, 
reprezintă unul dintre o- 
biectivele de mare însem
nătate ale construcției so
cialiste. Plenara Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român din apri
lie 1965, care preconiza 
reorganizarea activității pio
nierești. a adus o contri
buție determinantă la lăr
girea caracterului de masă 
al organizației. In prezent. 

rîndurHe sale cuprind a- 
proape pe toți școlarii pa
triei, intre 7 și 14 ani. In 
același timp, plenara a 
conturat un amplu program 
de îmbogățire a conținutu
lui educativ al activității 
pionierești, accentuindu-se 
latura poli’ică-ideologică a 
manifestărilor dedicate for
mării profilului moral-ce- 
tățenesc al copiilor. Pionie
ri o a fost astfel definită cu 
pregnanță ca o școală a e- 
ducației revoluționare a 
copiilor țării.

în strinsă colaborare cu 
școala și familia, cu Uniu
nea Tineretului Comunist și 
cu ceilalți factori educativi, 
ca rod al preocuDărilor și 
eforturilor întregii societăți, 
in pionierie crește și se 
dezvoltă armonios, se a- 
firmă din ce in ce mai de
plin generație după gene
rație de copii, fâurindu-și 
in mod activ și rodnic u- 
cenicia politică și morai- 
cetățenească de construc
tori ai socialismului. Ur- 
mînd neabătut îndemnul 
secretarului general al par

tidului. tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, de a pune in 
centrul întregii sale activi
tăți de educare a copiilor 
..politica marxlst-lenlnistă a 
partidului nostru, concepția 
materialist-dialecticâ des
pre lume și viață, preocu
parea de a face ca fiecare 
pionier, fiecare școlar, fie
care copil să înțeleagă că 
tot ceea ce se înfăptuiește 
In țara noastră, viața nouă 
pe care ei o duc astăzi, vi
itorul luminos al patriei 
este legat de politica parti
dului nostru — forța con
ducătoare a societății socia
liste românești". Organiza
ția pionierilor — ca școală 
a educației patrioticc-re- 
voluționare — acționează 
neîntrerupt pentru sădirea 
in conștiința tinerilor pur
tători ai cravatei roșii cu 
tricolor, a devotamentului 
nețărmurit față de patrie, 
partid și popor. Organiza
ția, împreună cu școala și 
cu familia, le formează o 
atitudine înaintată față de 
îndatoririle sociale, le sti
mulează și le dezvoltă do
rința de a participa din 
toate puterile la construirea 
socialismului și comunis
mului, de a acționa cu e- 
nergie și însuflețire, pen
tru progres neintrerupt in 
munca lor și a colectivită
ții in mijlocul căreia tră
iesc.

Nimic nu este mai im

portant in viața Organiza
ției de pionieri decit de a 
cultiva la copii năzuința de 
a lupta pentru cauza par
tidului, de a se forma ca 
tineri revoluționari. „De la 
comuniști învățăm cute
zanța !“ a devenit generi
cul celor mai importante 
preocupări și acțiuni pio
nierești, izvor al nenumă
ratelor inițiative care con
tribuie la făurirea, in uni
tățile șl detașamentele pio
nierești, a conștiinței poli
tice și moral-civice a co
piilor, prin care se pun 
baze cultivării principiali
tății, spiritului activ și 
practic, al cinstei și al unei 
atitudini exigente față de 
sine. Cunoașterea activită
ții celui care întruchipea
ză, cu valoare de model, 
trăsăturile personalității re
voluționare, care din fra
gedă tinerețe și-a dedicat 
întreaga viață cauzei po
porului și clasei muncitoa
re, in rindurile partidului 
comunist, a vieții și acti
vității primului președinte 
al României socialiste, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
exercită o covîrșitoare in- 
rîurire asupra pionierilor, 
insuflețindu-i pentru în
deplinirea exemplară a În
datoririlor, transmițindu-le 
idealurile patriotice și re
voluționare.
(Continuare in pagaIV-a) 

250 000. Acesta este nu
mărul celor care vizitează, 
de-a lungul unui an, Curtea 
de Argeș. Ceea- ce înseam
nă. zilnic, aproape 700 de 
vizitatori. Bineînțeles, este 
numai cifra cuprinsă în bi
lanțurile lăcașurilor muzea
le. In realitate. numărul 
oaspeților primei cetăți de 
scaun a Țârii Românești 
este mult mai mare. Pen
tru că, aici — ca și la Sar- 
mizegetusa sau la Sucea
va, ca și Ia Drobeta Tur- 
nu-Severin ori la Adam 
Clisi — se vine nu din sim
plu impuls turistic, ci clin 
îndatorire civieă, din do
rința patriotică a întilnirii 
cu mărturiile urcării nea
mului prin timpul istoric.

Călătorii vin să asculte 
murmurul de legendă și is
torie susurat de fintîna 
unde și-a frint aripile sub
limul zburător-zldar. Vin 
să soarbă aerul pur al a- 
cestor meleaguri de sănă
tate și. desigur, vin să-și 
bucure privirea cu peisajul 
urbanistic de modernă stră
danie al acestei cetăți cu 
drumuri curate si line, cu 
arhitectura intr-un armo
nic dialog intre vestigiile 
de zidire străveche si rriîn- 
drcle edificii înălțate azi.

Printre ele. un loc deo-

k___________

sebit il ocupă noile siluete 
industriale. ..Enciclopedia 
României" din 1936 consem
nează. la acest capitol, un 
punct unic : ....o fabrică
mare de prodUse forestie
re". Cit de mare ? Enciclo

CURTEA DE ARGEȘ»

împliniri contemporan® 
ale unei vocații legendare

pedia nu precizează. dar 
tot din filele ei aflăm că. 
la acea dată, in întregul ju
deț Argeș, numărul popu
lației ocupate in industria 
lemnului era de... 916 oa
meni (dintr-un total pe ju
deț de 2 220 de oameni, o- 
cupați intr-o industrie ale 
cărei repere se rezumau Ia 
mori sistematice și țără

nești. fabrici de piine. de 
mezejuri și spirt, de bu
toaie). Așadar. pentru 
Curtea de Argeș. 916 din 
2 220. E mult? E puțin?...

— In 1975, numai numă
rul oamenilor ocupați in 

producția orașului nostru 
(19 000) va fi de aproape 
trei ori mai mare decit în
treaga populație a Curții de 
Argeș din 1938.

Replica cifrică dată vechi
lor statistici de către tova
rășul Vasile Mohan, prim- 
secretar al comitatului o- 
rășenesc de partid, prima
rul orașului, nu necesită 

comentarii. Ea ne pune în 
față, in mod lapidar, reali
tatea esențială a așezării 

.de azi : industrializarea.
Factorul datorită căruia 
Curtea de Argeș din ccl 
de-al 30-lea an de Ia eli

berarea patriei este un oraș 
viu. nu exclusiv un oraș- 
muzeu, relicvă încremenită 
intre ziduri vechi.

Ce peisaj uman i se o- 
feră, azi. călătorului sosit 
in zori la Curtea de Ar
geș ? El intilneșle forfota 
unor mari mase de oameni 
care merg la lucru potrivit 
rigorilor programului in

dustrial. Citeva mii. din 
oraș sau din comunele in- 
vecinate, oameni care alt
ei nd întîlneau orașul numai 
cu prilejul tirgurilor săptă- 
minale, unice momente de 
înviorare a colbuitei Curți, 
se îndreaptă către unitățile 
întreprinderii de exploatare 
și prelucrare a lemnului. 
Alte mii (in 1939 erau doar 
150) se îndreaptă către clă
dirile moderne ale fabricii 
de confecții (trei sferturi 
clin producție — destinate 
exoortului) : alte citeva 
sute către întreprinderea de 
elemente electronice, in
trată in producție în apri
lie 1974 ; alții către nume
roasele unități ale indus
triei locale.’

Alături de toți aceștia, 
dind cuibare și strălucire 
cotidianului alai al muncii 
— școlarii Curții de Argeș. 
Sint peste 5 000 (aproape tot 
atiția cit întreaga populație 
a orașului, cu trei decenii 
în urmă) și sorb lumina 
„știutului" — ca Strănenoțj 
ai diecilor și grămăticilor 
care înfloreau „cărțile de 
învățătură" cu secole in 
urmă — în lăcașuri moder-

Petre DRAGU
(Continuare in pag a Il-a)
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FAPTUL!
EDUCAREA TINERELOR DETAȘAMENTE AEE CLASEI MUNCITOARE IMPUNE:

DIVERS
Cultivarea tradițiilor revoluționare, MICROINTERVIUL RUBRICII

Vioară tran
zistorizata

“orghe 
it un

O \'loară tranzistorizată, pre- 
>nt«tâ de asistentul Horea 
ulcri la sesiunea științifică n 

de muzică 
a" din Cluj, a 
bit intere» In 
jtîlor. Sunetul.

• plat într-o cască. permite 
«cec utHnților să exerseze. la 
■ire oră. fără să sc „deranjeze' 
■riprou Totodată, cu ajutorul 
iul amplificator si difuzor, 
(ccutantul poate «ă audă ori 
i redea sunetul pe care si-l 
>restr. Pnn diverse procedee, 
ir.ctul poate fi „modelat" in 
1 și chip, in funcție de cerin- 
le partiturii. Vioara tranzislo- 
rată n-o înlocuiește pe cea 
nsicâ. dar contribuie — după 
im apreciază specialiștii - 
a dezvoltarea tehnologie* 
strumentelor muzicale.

Dacă treceți j 
prin Eforie... |

.. nu se poate să nu vă atragă 
atenția omul cu chipiu, in uni
formă albastră. care dirijează 
circulația in cea mai importantă 
intersecție a onațului-stațiune. 
Este plutonierul de miliție 
Nicolae Dafinoiu. ciștigdtorul 
concursului pe țară „Cei 
bun agent de circulație", 
curs despre core am seri:, 
tr-un fapt divers de săplămina 
trecută. Obținerea premiului 
ir.tii la concursul amintit n-a 
fost deloc intimplâtoare. Sintem 
informați că în raza de activi
tate a plutonierului Dafinoiu — 
la Eforie — de la începutul anu
lui și pmd acum nu s-a înre
gistrat nici un accident de cir
culație. Sperăm că nici de acum 
înainte.

în gară 
la Slobozia

— Alo. gara Slobozia ?
— Gara Slobozia. Dar ați gre

șit numărul. Noi sintem , ma- 
-gazia.

— Dar gara ce număr are ?
— N-are.
Neexistind telefon la gară, 

alergi intr-un suflet: te uiți la 
tabloul cu mersul ' 
rămik.. tablou. In 
sonalului de 14.36. 
Slobozia-București, : 
rești-Ciulnița.

— Poftiți biletul, 
grijorați că âsta-i 
pleacă la București.

— Cum să plece, dacă scrie 
câ vine ?

— Nu vă luați după ce scrie... 
Atunci, după ce ? Că nici te

lefon nu există...

trenurilor și 
dreptul per- 
in loc de 

scrie... Bucu-
și nu vă în- 
trenul care

Vijelie
pe șosea

Autobuzul 31-Ag-36~1. condus 
de șoferul Marin Bădiță. încăr
cat cu călători, mergea normal, 
cu viteză legală, pe vechea șo
sea București-Pitești. Cind a 
ajuns pe raza comunei Ștefa
ne:.!: de Argeș, s-a iscat o pu
ternică vijelie. La kilometrul 111. 
un copac uriaș smuls de vini 
din rădăcini s-a prăvălit peste 
aii’obuz. avariindu-l. Doi pasa
geri au fost accidentați mortal, 
iar alte 19 persoane au 
rănite.

Miză cu K.O
Trecuse binișor de miezul 

nopții. Peste orașul Tg. Neamț 
domnea liniștea. La un moment 
dat, tăcerea nopții a fost sfîșiată 
de țipete și bocănituri izbuc
nite din apartamentul lui Axinte 
Petru : mobilă răsturnată, sticle 
sparta calorifere stricate, perne 
azvirlite alandala... Din mijlocul 
lor a fost ..cules" și internat 
urgent in spital însuși locatarul. 
A.P.. bătut mâr de foarte bunul 
său amic B. Dan. La încăierare 
a asistat, pasiv, un alt „amic" 
al celor doi amici — K. Lupu. 
Sosite la fața locului, organele 
de miliție au stabilit și cauza 
pentru care B. Dan îl făcuse 
K.O. pe A.P. : miza de lei 3 600 
de la jocul de cărți. La 
confiscată pe loc s-au 
adăugat trei amenzi de 
2 000 de lei pentru participanții 
la joc.

Au fost
odată patru
cerbi

Hălăduind prin pădurile d:n 
împrejurimile comunei Poiana 
Teiului (Neamț), Cheorghe La
zar, 'împreuna cu fiii săi Pavel 
și Haralambie. plus șoferul 
H. Radu, au pus ochii pe o 
turmă de cerbi de o rară frumu
sețe. De cum au pus ochii pe 
ei, i-au și... ochit cu arma. Patru 
cerbi superbi au fost rânifi 
mortal. Dar tocmai in clipa in 
care cei 4 vinători iți inipărțeau 
cele 4 victime au fost prinși de 
miliție și de pădurari. Degeaba 
au încercat să-și 
unul altuia, 
învinuire, e 
ce-a urmat.

. arunce vina 
Puși sub aceeași 

lesne de înțeles

redactată de

a spiritului de ordine și disciplină
Așa cum «<• cunoaște. Județul Har

ghita — ca și alte județe ale țării cu 
o economie slab dezvoltată In tre
cut — beneficiază din plin de poli
tica partidului de dezvoltare armo- 
n oa.«â a tuturor regiunilor României 
socialiste. Sc ridică, in aceste con
diții, unele probleme specifice, le
gate tocmai dc faptul câ pe terito
riul județului se construiesc între
prinderi industriale noi, cu muncitori 
noi. Astfel, in fata organizațiilor d" 
partid apare, ci o sarcină politică 
permanentă, cultivarea prin cclc mat 
diverse forme și metode educative a 
spiritului dc muncă responsabilă, de 
ordine și disciplină muncitorească.

Biroul comitetului județean a orga
nizat in acest scop o acțiune mai 
largă linind seama de faptul că o 
bunft parte din muncitorii noilor fa
brici șl uzine au intrat in detașa- 
mentul clasei muncitoare do puțin 
timp, iar alții iși impart incă preo
cupările intre munca in intreprindere 
și munca agricolă — in anumite pe
rioade prevalînd chiar interesul pen
tru cea de-a doua activitate mențio
nată. Totodată, in organizarea acțiu
nii s-a avut in vedere că și unele 
birouri do organizații de bază din 
întreprinderile amintite au. vrind 
nevrind. o experiență mai limitată 
in activitatea politică de masă, ele 
trebuind să fie ajutate să-și însu
șească un stil de muncă mai dinamic 
și mai eficient, să înlăture unele 
manifestări de formalism. In cele ce 
urmează voi încerca să prezint cum 
s-a desfășurat această acțiune.

Cu citva timp in urmă s-a creat un 
colectiv cuprinzind peste 40 de ac
tiviști de partid, sindicali, U.T.C. și 
obștești care s-a deplasat in 14 în
treprinderi noi, intrate în funcțiune 
sore sffrșiiul anului trecut, pentru a 
ajuta organizațiile de bază in orga-

nlzaroa întregii munci politico-cdu- 
c.itive de masft. Cum ora șl‘ firesc, 
primele acțiuni au cuprins măsuri 
concrete In scopul întăririi * ‘ 
d" conducător politic al ......
nizațillor de partid, creșterii nu
merice a acestora și cultivă
rii in rindul noilor membri de 
partid a unoi înalte conștiințe comu- 
nis-.e. a îndatoririi primordiale de a 
deveni exemplu in muncă, in asigu
rarea ordinii și disciplinei pentru 
toți C! i din preajmă. In acest scop.

rolului 
orga-

acordat reliefării egalității în droo- 
turi asigurate do partidul nostru oa
menilor muncii din România, indi
ferent dc naționalitate. Totodată, 
prin exemple șl fapte concrete ș-au 
prezentat înaltele trăsături care con
figurează profilul moral al clasei 
noastre muncitoare — spiritul revo
luționar. disciplina liber consimțită, 
intransigența față de manifestările 
și mentalitățile inapoiate. față de 
rutină sau neglijență in ceea ce pri
vește avutul obștesc. Pentru a fi cit

în

VIAȚA DE PARTID
întreprinderi din Gheorghicni. O- 

dorheiul Secuiesc, Miercurea Ciuc și 
Topllța s-au organizat expuneri ur
mate de dezbateri avind ca temiv: 
..P.C.R. — conducătorul procesului
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in țara
noastră". „Calitatea de membru al 
Partidului Comunist Român", „A 
trăi și a munci in chip comunist", 
..Disciplina de partid și de produc
ție — două laturi inseparabile", 
..Drepturile și obligațiile oamenilor 
muncii izvonte din dubla lor calitate 
de proprietari și producători ai bu
nurilor materiale", „Sarcinile comu
niștilor in întrecerea pentru devan- 

■ sarea cincinalului" ețc.
S-a urmărit. de asemenea, ca 

toate adunările generale do par
tid desfășurate în această perioa
dă să fie cit mai bine pregătite și 
să aibă in atenție probleme majore 
ale formării conștiinței muncito
rești, in așa fol ca fiecare din 
ele să fie o școală de educație 
comunistă, o tribună a spiritului 
revoluționar. O grijă deosebită s-a

mai prcciși in popularizarea ex
perienței bune, membrii birou
lui comitetului județean de par
tid. ca și alți activiști care au parti
cipat la adunări, s-au referit la 
exemple concrete, de la diferite 
locuri de muncă. Totodată, așa cum 
s-a sugerat in cadrul unor adunări 
generale. s-au organizat vizite in 
întreprinderi și colective cu o mai 
mare experiență in muncă, cu o mai 
veche tradiție muncitorească — vi
zitele prilejuind schimburi de expe
riență utile intre membrii birourilor 
organizațiilor de bază și alți comu
niști.

Notabil ni se pare faptul că tova
rășii din acest colectiv nu au dat 
numai sfaturi, ci s-au alăturat efectiv 
comuniștilor din diferite organizații 
dp bază, participînd efectiv la acțiu
nile de muncă politică de masă. Bu
năoară. la întreprinderea de tricotaje 
din Miercurea Ciuc. ei au ajutat la 
organizarea colectivului de agitatori, 
au făcut instruiri și demonstrații 
practice privind activitatea politică 
de la om la om, pentru antrenarea

Rubrică
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
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tuturor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor economice.

La Fabrica de confecții din Odor- 
heiul Secuiesc, ca și in alte între
prinderi noi. lipsa de experiență s-a 
reflectat, intre altele, in înclinația 
către unele practici și activități dc 
suprafață, ca. de pildă, credința fc- 

că dacă vo
panouri cu texte 

mai c necesară 
malică muncă politică dc la 
om. Birourile au fost ajutate 
t■'•leagă această greșeală și să-și des
fășoare activitatea nemijlocit printre 
tovarășii de muncă, ca activiști 
chemați să ocupe in primul rind 
de munca politico-educativiî. Totoda
tă. au fost sprijiniți in organizarea 
agitației vizuale și a gazetelor de 
perete care să reflecte, concret, la zi. 
îndatoririle care stau in fața fiecărui 
atelier, fiecărei secții pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen.

O atenție deosebită s-a acordat in 
cadrul acestei acțiuni extinderii in 
noile întreprinderi a color mai valo
roase inițiative aplicate in județul 
nostru. Spre exemplu, inițiativa 
„Să depășim propriile noastre recor
duri". Lansată la Filatura de lină 
pieptănata din Miercurea Ciuc. a fost 
preluată, potrivit specificului local, 
la Fabrica de confecții din Odor- 
h<iul Secuiesc. Un prim rezul
tat : nici o tinără muncitoare nu 
mai lucrează, in prezent, sub plan. 
Dar iată și un alt exemplu. La în
treprinderea de prelucrare a lem
nului din Gheorghicni fusese lan
sată. mai de mult, inițiativa „Calita
tea mobilei, la nivelul exigenței cum
părătorilor". In jurul ei însă nu se 
desfășura nici o activitate politică. 
Firește, am acționat operativ pentru 
popularizarea ei, pentru însușirea de 
către fiecare muncitor a obiectivelor 
sale.

Acțiunile la care ne-am referit ati 
condus la bune rezultate. Dar. fi
rește, ele prezintă doar un inceput 
care trebuie serios consolidat. In 
munca politică a unor organizații de 
bâză se acordă incă insuficientă a- 
tenție asigurării unei munci politice 
bogate in conținut și, totodată, atrac
tive : unele birouri de orga
nizații de bază se ocupă mai mult 
de rezolvarea directă a unor pro
bleme tehnico-administrative și nu 
înțeleg că principala lor sar
cină este de a organiza o
susținută muncă educativă prin 
care sa sprijine soluționarea sarcini
lor economice. Colectivele unor ga
zete de perete, unele stații de radio
amplificare, brigăzi artistice de agi
tație ș.a. acordă o insuficientă aten
ție dezvoltării spiritului de respon
sabilitate față de muncă, in asigu
rarea unor produse de calitate, ceea 
ce determină scăderea contribuției 
lor la explicarea convingătoare a 
sarcinilor de producție și, implicit, la 

■mobilizarea oamenilor in vederea re- 
-jalizării lor in cele mai bune condi
cii. Aceste lipsuri arată, totodată, 
unele din direcțiile principale spre 
care trebuie să ne concentrăm aten
ția și in viitor.

Alexandru SZEKERES 
secretar al Comitetului 
județean de partid Harghita

• INTERLOCUTOR : GH. POPA, directorul LT.II.R. București.
— Cite bilete pentru odihnă și tratament oferiți cetățenilor Capi

talei pentru litoral, in Junâ iunie ?
— Pină la 20 iunie avem locuri nelimitate. S-au pus in vinzare 

bilete șl pentru lunile iulie $i august, dar numai in limita locurilor ce 
ne-au fost repartizate.

— De unde se pot procura bilete ?
— In afara celor 3 filiale de turism (Republicii nr. 4 și 08. N. Băl- 

cescu nr. 35). am deschis puncte d'1 vinzare șj in cadrul agențiilor Loto- 
Pronosporf din cartierele Drumul Taberei. Militari. Pajura. Titan. 
GlulCști. Pantelimon și Nițu Vasile.

NOU
• ÎN CINCI LUNI. CIT IN SASE. Constructorii clujeni au realizat 

și dat in folosință — de la Începutul anului si pină la 1 iunie — 1 250 
<1? apartamente, ceea ce înseamnă îndeplinirea in numai cinci luni a 
obligațiilor prevăzute pentru primul semestru. In cursul lunii iunie 
constructorii și-au propus să mal finiseze incă un număr de 860 apar
tamente.

• LA PLOIEȘTI a Intrat In funcțiune sunermagazinul ..Omnia" 
car<> înglobează, in coi aproape 12 000 mp suprafață construită, nu mai 
puțin do 36 magazine. La ..Omnia" se practică sisteme moderne de co
merț ; autoservire, plata direct la vinzător. comenzile direct la domi
ciliu etc.

• INDUSTRIA ȘI COMERȚUL ALIMENTAR au du« recent in vin
zare două tipuri de pastă alimentară. E vorba de produsul „Cimaron" 
— un amestec de pastă dc tomate, cimbru, piper si ulei — si de pre
paratul „Aiolli" care conține sos tomat. pastă de usturoi, piper, sare 
etc. Ambele produse pot fi folosite in gospodărie Si in alimentația pu
blică. Pot fi folosite, dar cum ? Producătorul (pe care nu-1 cunoaștem, 
intrucît oe etichetă nu e trecută firma fabricii) a uitat să indice și 
modul de întrebuințare !

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• ARITMETICA TIRGOVIȘTEANA. Autobuzul de pe traseul nr. 1 

Tirgoviște—Răzvad — ne scrie Ion Marin, din Tirgoviște — parcurgea 
de curind (pe ruta ocolitoare Teiș) 12 km. De la 1 mai insă — circu- 
lind pe noua variantă asfaltată Tirgoviște—Valea Voievozilor—‘Răzvad 
— drumul s-a scurtat cu 5 km. Dar — deși pietrele kilometrice, ca și 
aparatele de bord ale tuturor autovehiculelor demonstrează că drumul 
are acum numai 7 km — conducerea întreprinderii județene de gos
podărie comunală Dîmbovița ..susține" că el ar avea tot 12 km. Și. ca 
atare, taxează miile de călători nu pentru 7. ei pentru 12 km 1 Oare nu 
se găsește in Dîmbovița nici un ..matematician" autorizat ?

ECOURILE RUBRICII
• I.C.V.A. — UNITATEA BUCUREȘTI ne răsounde următoarele, 

referitoare la „telexul" r.ostru intitulat ..Turul Bucureștiului cu un 
borcan gol de iaurt" : „Aspectele semnalate le considerăm întemeiate, 
in sensul că nu toate centrele de lapte si magazinele care desfac pro
duse lactate respectă prevederile actelor normative, refuzind cetățeni
lor primirea borcanelor de iaurt. Pentru a veni in sprijinul Dooulatiei, 
I.C.V.A. a încheiat convenție de mandat cu Centrala industriei lapte
lui. și atit magazinele, cit și centrele de achiziții recuperează in prezent 
sticle de laDte de 1 000 ml și borcane de iaurt do 400 ml și 200 ml. De 
asemenea, se primesc sticle de Pepsi-Cola și de Ci-co".

DIN PRESA JUDEȚEANĂ
• ..POȘTA COMERȚULUI". Cu citva timp in urmă ziarul Dîm

bovița" anunța o inițiativă lăudabilă a comerțului local : montarea 
unor cutii speciale in magazinele tirgovișlene. unde cumpărătorii pu
teau denune sugestiile lor privind îmbunătățirea condițiilor de servire 
din unități. Un fel dc „Dcșță comercială". Numai că — notează recent 
același ziar — pe parcurs noua inițiativă a intrat in anonimat, și asia 
nu din vina cumpărătorilor, ci a orgapizatorilqr săi care au tratat-o 
cu... indiferență.

• „ALIMENTAȚIE SĂNĂTOASA — SĂNĂTATE MAI BUNA". Sub 
această deviză se desfășoară în satele și comunele județului Bisțrița- 
Năsăud o serie de acțiuni de popularizare a cunoștințelor sanitare. 
Lectori' sint medicii și specialiștii localnici. (Din ziarul. „Ecoul").

• „ADRISANTUL NECUNOSCUT". Astfel își intitulează ziarul ..Dra
pelul roșu" din Timișoara o notă recent apărută, in care se arată că 
— anual — sint colectate din cutiile poștale ale municipiului circa. 
5 000—6 000 de scrisori fără adresă pe plic. Necazurile sint evidente și 
pentru cei ce le expediază, dar și pentru dos’asii care trebuie să răs
pundă reclamat iilor neiustificate care se fac in astfel de cazuri. Aviz 
deci acelor cetățeni care uită un asemenea „amănunt".

Fără teama de a 
gera, se poate spune că. 
sure lauda lor. majoritatea 
funcționarilor puși in sluj
ba cetățeanului iși fac da
toria cu multă conștiincio
zitate. promptitudine și 
omenie. Am răsfoit mul
te registre ale direc
țiilor județene de muncă 
și prevederi sociale, ale 
notariatelor de stat, 
ț iilor financiare 
lingă consiliile 
ale multor altor 
publice. La rubricile ..ob
servații" am parcurs lungi 
șiruri de ..R" — adică re
zolvat. La cele mai multe 
dintre serviciile enumera
te — din București. Bacău. 
Arad ș.a. — cererile sint 
soluționate uneori chiar cu 
mult mai . ’
prevăd reglementările 
vigoare. Fără 
promptitudinea 
se datorește

repede decit 
Ă in 

îndoială, 
respectivă 

conștiinței, 
responsabilității și nivelu
lui de calificare al func
ționarilor publici. dar și 
disciplinei, ordinii care 
s-au statornicit in cadrul 
serviciilor respective, mun
cii educative desfășurate 
de către organizațiile de 
partid și comitetele de 
sindicat din instituțiile pu
blice.

Dar ip acest domeniu 
vast al servirii publice.se 
înregistrează uneori și 
abateri de la bunele r< - 
guli statornicite. Iată un 
exemplu : Ion Spirescu a 
lucrat, pină nu de mult, 

cooperativa de consum 
comunelor subordona- 

Bucureștiului. Deși 
luna iulie 1973 lu

crează efectiv, omul nu 
primește retribuția cuve
nită. Se plinge forurilor 
ierarhice. ciocănește la

ne (cinci școli generale, o 
ș.oalâ de șoferi profesio- 
n.ș'.i și trei licee : indus
trial. agricol si teoretic) 
înălțate de constructorii a- 
cestor locuri.

Căci, de bună seamă, cel 
mai impresionant tablou al 
Curții de Argeș de astăzi 
este cel oferit de eșalonul 
oamenilor de pe schele, in
tilniti pretutindeni ca niș
te'ilustrări vii a continui
tății unei legendare vocații 
constructive, potențată de 
condițiile prielnice ale tim
pului socialist.

Cine vine în ospetie la 
Curtea de Argeș și caută să 
se 'intilnească cu gazda de 
etern simbol a acestor 
locuri — Meșterul Manele 
— ar trebui să-și rostească 
fraza de bun găsit de ci- 
teva mii de ori. Pentru că 
«int mii harnicii ..meșteri 
mari, calfe și zidari" care 
înalță pe schele de fier, cu

ușile. In zadar. Ce 
se petrecuse? Merceologul 
care răspundea de fișele 
de pohtaj nu întocmise — 
in mod abuziv, după cum 
susține juristul cooperativei 
— fișa de pontaj a lucrăto
rului respectiv ! Nu trec 
de ît 3—4 luni și lanțul 
încurcăturilor continuă: Ion 
Spirescu intră in posesia

— Păi... eu nu prea cu
nosc... Dacă...

Așadar, la lipsa de res
ponsabilitate a funcționa
rului se adaugă lipsa de 
control și de responsabili
tate a șefului serviciului.

Sint cazuri — ca să dăm 
alt exemplu — cind urmă
rirea unor datorii se face 
prin poprire pe venituri.

dică numărul cuponului de 
pensie al reclamatului".

La rindul ei. instanța 
n-are cum și de unde cu
noaște cupoanele respec
tive. Atunci ? Cererii re
clamantului nu i se dă 
curs. Procesul intră în- 
tr-un punct mort., Cazul 
este pus și repus pe rol de 
7—8 ori. Părțile in cauză,

pe cale judecătorească : 
părțile implicate fac cerere 
la tribunal, instanța dispu
ne ca organele de miliție să 
facă cercetări la fața locu
lui în legătură cu numele 
adevărat (conform decretu
lui nr, 278) : se fixează ter
men de judecată, se citează 
părțile implicate, se dă o 
hotărire judecătorească, se

Iile pierdute pentru minutul 
de neutenție u funcționarului

„încurcă lume"
unui dosar medical prin 
care spitalul TBC ii reco
mandă pensionarea. Cu 
toate că deținea acest do
sar. iar ajutorul social ii 
încetează la 31 decembrie
1973. datorită unor omi
siuni și tărăgănări, a lip
sei de ordine in actele coo
perativei și încălcării re
petate a legislației muncii. 
Ion Spirescu primește pri
ma pensie nu in luna ia
nuarie — cum avea drep
tul legal — ci... pe 6 iunie
1974. Am solicitat lui Petre
Viorel. . ‘
personal de la cooperati
vă. date suplimentare care 
să facă lumină deplină in 
acest caz.

In aceste situații, recla
mantul se adresează justi
ției pentru a se lua o ho- 
tărire in vederea reținerii 
sumelor de la datornic. 
Dar. pentru reținerea su
melor respective, instan
țele judecătorești au ne
voie (intre altele) ca uni
tatea din care face parte 
datornicul să confirme po
prirea. In cazul in care re
clamatul este pensionar, 
confirmarea trebuie să fie 
făcută de Oficiul de pre
vederi sociale. Dar repre
zentanții oficiului (in spe
ță cei din ’’’ ’ “
„Nu putem 
prirea pină .. _ ... 
judecătorească nu ne

martorii, vin și revin la 
tribunal. La rindul lor își 
irosesc timpul membrii in
stanțelor.

Am greși, fără îndoială, 
dacă n-am aduce in discu
ție și tipul funcționarului 
..distrat", neatent, care nu 
dă importanță urmărilor 
neatenției sale. Să exempli
ficăm : in ziua de 4 iulie 
1973. la Consiliul popular 
Ploiești s-a înregistrat că
sătoria lui Ion Popescu au 
Verginia Stroe. Dar din 
eroare (ce eroare 1) in cer
tificatul de căsătorie a 
apărut, in loc de Verginia. 
Verginica. Cum se știe, in 
asemenea situații, certifi
catul nu se modifică decit

comunică solicitanților ho- 
târirea, se face in paralel 
o comunicare la consiliul 
popular și. în fine, starea 
civilă face rectificarea.

Un ultim exemplu, 
același gen : Victoria 
borel este trimisă de 
cumscripția - medicală 
cartier (București) la 
cialiștii în boli de piele de 
la spitalul „23 August".

— Vă trebuie o recoman
dare in acest sens — o in
formează funcționara de la 
fișier.

Imediat ce solicitanta vi
ne cu recomandarea, func
ționara o și trimite... îna
poi !

de 
Bo
ci r-

de 
spe-

— E nevoie și de- o ade
verință din cimpul muncii.

A treia oară :
— Nici acum nu puteți 

merge la medic, pentru că 
n-aveți fișă medicală.

Pe bună, dreptate, 
enta se întreabă : nu 

. puteau cere toate 
din capul locului ?

In aproape toate ___
rile, nu numai in cele cer
cetate de noi, abaterile 
funcționarului unei institu
ții publice de la reglemen
tările in vigoare . au la 
obirșie neglijența, lipsa de 
ordine in acte. eludarea 
legii sau pur și simplu ne
cunoașterea ei. Or. legile 
sint clare, iar la întocmirea 
lor legiuitorul a ținut sea
ma cu strictețe- de intere
sele cetățeanului. Prin ur
mare, in condițiile respec
tării legislației după care 
se conduc instituțiile publi
ce orice greșeală este a- 
proape exclusă.

Desigur, răspunderea i- 
mediată, directă, pentru 
abaterile de la prevederile 
legale, pentru încurcăturile 
produse la ghișeele insti
tuțiilor publice o poartă 
funcționarul care intră in 
contact direct cu solicitan
tul. Dar factorii de condu
cere din instituția respecti
vă au datoria să controleze 
atent activitatea oameni
lor din subordine, să co
recteze imperfecțiunile ivi
te intr-un compartiment 
sau altul, să ia toate mă
surile cuvenite pentru în
tronarea in unitățile pe ca
re le conduc a spiritului de 
ordine și disciplină, de res
pect față de legi și solici
tant.

paci- 
mi se 
actele

cazu-

Gh. GRAURE

macarale puternice, 
trainic beton. Curtea 
Argeș a acestor zile, a zi
lei de miine. Ei pot fi in
tilniți pe șantierele între
prinderii ..Electroargeș"

In această etapă, 220 de a- 
partamenle).

Ei pot fi intilniți. de ase
menea — in ipostaza de ce
tățeni care au luat in mină, 
cu justificată mindrie, u-

șantierele turistice, care a- 
daugă noi „acareturi" edi
ficiilor inâlțale in ultimii 
ani — hotelul „Posada" și 
cel de Ia Cumpăna, res
taurantul „Capra neagră",

în parcuri. în spațiile verzi 
— ca să nu mai vorbesc de 
cele din curțile locuitori
lor. Cine ne vizitează ora
șul, dacă simte nevoia. Doa- 
te să ducă cu sine, ca amin-

IAAPLIN8RI CONTEMPORANE
(prima capacitate a și in
trat în producție), ale fabri
cilor de porțelan și de 
PAL (ambele programate 
să intre in funcțiune in 
augustul aniversar al aces
tui an), ale extinderilor de 
la electronice și de la con
fecții. Ei pot fi intilniți, de 
asemenea, pe șantierele mai 
mici — dar nu mai puțin 
importante — ale celor trei 
grădinițe, ale blocurilor de 
locuințe (insumind. numai

neltele muncii voluntar-pa- 
triotice — pe șantierele, 

' deschise pretutindeni, des
tinate înfrumusețării ora
șului. sporirii nivelului lui 
de civilizație. Datorită aces
tei munci. Curtea de Argeș 
s-a îmbogățit, printre alte
le. cu un modern centru 
stomatologic... De curind a 
intrat in funcțiune un nou 
cinematograf cu 500 de 
locuri... In curind va avea 
loc inaugurarea unui nou 
atelier-școală... Sint apoi

motelul „Căpșunica"... Sint 
nenumăratele șantiere mici 
ale locuințelor personale... 
Și este „șantierul" deschis 
perpetuu, al construcției 
florale a Curții de Argeș. 
Căci în paralel cu zidurile 
de beton și cărămidă, ve
chea vatră basarabă iși 
înalță și gingașe ziduri de 
flori. ..Numai recent am 
plantat incă două milioane 
de flori, ne spune primarul 
orașului, adăugindu-le altor 
milioane existente pe străzi.

tire, o floare din curtea 
noastră".

O floare din Curtea Meș
terului Manole. Purtata la 
butonieră, apoi presată în
tre filele unui album, șub 
însemnarea „amintire de 
la Curtea de Argeș". Ea 
poate învia in amintirea 
vizitatorului imaginea aces
tui oraș de tulburătoare 
frumusețe naturală și arhi
tectonică. a oamenilor lui, 
care-și împlinesc în con
temporaneitate legendara

vocație de constructori. 
Stau mărturie, lingă vesti
giile străvechi, minunile de 
arhitectură industrială ale 
hidrocentralei de la Argeș, 
aflată nu departe de Curtea 
cu același nume. Stau măr
turie pilonii industriei pre
zente și viitoare a Curții 
de Argeș. Stau mărturie 
realizările ce se obțin aici 
pe multiple planuri ale pro
ducției materiale. Reali
zări care pot fi cuprinse 
intr-o singură frază, dind 
glas hotărîrii care-i animă 
pe toți oamenii, muncii din 
Curtea de Argeș. în aceste 
zile din preajma marilor 
evenimente ale anului — a 
XXX-a aniversare a elibe
rării și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului : „La 
noi, angajamentul de a rea
liza cincinalul In patru ani 
și cinci luni va fi faptă ne 
care o vrem împlinită chiar 
înainte de termenul pe care 
ni l-am nronus. Garanție ? 
Realizările de pină acum".

sătmareana
alimentația publică

La Satu-Mare s-a deschis 
curind o ceainărie

în ultimul timp, în rețeaua 
alimentației publice din orașele 
Satu-Mare și Cărei s-au adus 
substanțiale și binevenite res
tructurări de profil, menite să 
apropie serviciile, unităților de 
cerințele reale ale gospodinelor 
și oamenilor muncii din între
prinderi. ale cetățenilor. Astfel, 
un număr de unități (citeva bu
fete. o patiserie și restaurantul 
gării) au fost reprofilate in uni
tăți sau secții ..Gospodina" și, 
respectiv, in cofetărie și restau
rant cu autoservire. In săptă- 
minile ce urmează, alte bufete 
vor fi rcamenajate și transforma
te in unități lacto-bar și cofe
tării, iar un bufet „Expres" cu 
autoservire va fi lărgit cu o 
secție „Gospodina". în patru 
restaurante din Satu-Mare și in 
cele din Cărei s-au

- meniuri-pensiune la 
convenabile. Măsuri

introdus 
prețuri 

similare 
s-au- luat și pentru îmbunătăți
rea serviciilor in cantinele-res- 
taurant. unde^se fac in prezent 
pregătiri pentru înființarea a 
cite unei secții „Gospodina" (în
treprinderile „Mondiala" și „23 
August") și pentru introducerea 
in sistem autoservire a celui 
de-al patrulea meniu, la alege
re, obișnuit sau dietetic (între
prinderile „Unio" și „23 Au
gust"). La întreprinderea „Tri- 
cotex" s-a deschis recent un 
chioșc de incintă care desface 
produse de alimentație publică, 
fiind de o reală utilitate pen
tru salarlați.

Octav GRUMEZA
corespondentul ..Scinteli'

publice.se
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FACEM APEL LA FURNIZORII NOȘTRI
O mare întreprindere din Ploiești și două șantiere din județul Bacău în așteptarea pieselor 

și agregatelor contractate pentru termene de mult depășite

Ieri dimineață am fost la 
întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești. Oamenii do aici se stră
duiesc să-și îndeplinească bine 
sarcinile de plan. Există peste 
tot o vădită dorință și hotârire 
ca instalațiile do foraj, celelalte 
agregate și utilaje cu marca 
„UPETROM" să ajungă la ter
menele stabilite la beneficiarii 
din țară și dc peste hotare. 
Numai că — am aflat dc lă di
rectorul unității. inginerul Ghcor- 
ghe Dinu — eforturile ce se fac 
în acest sens la Ploiești nu sint 
sprijinite de unele unități co
laboratoare. Datorită 
livrării unor ansamhle și 
ansamble. a unor piese și 
pere, produsele nu pot fi 
minate la timp.

„în necastă lună, nc-a 
directorul întreprinderii, intim- 
p infim greutăți in realizarea 
planului la instalațiile de foraj 
„F. 200", din cauza celor 28 de 
electrocompresoare. care, trebuia 
să ni le livreze întreprinderea 
„Timpuri Noi" din Capitală. Nu 
ne-a sosit pină acum nici unul, 
după cum nu ne-au sosit 
nici cele 8 turboambreaje 
TAV-70 și cele 86 de pompe de 
ub*i aflate in restanță de la 
„Hidromecanica" Brașov. Alt 
furnizor care ne face greutăți 
mari este și Combinatul de ar
ticole tehnice din cauciuc Pi
tești. De aici așteptăm de ur
gență cei 5 000 de metri furtun 
petrolier (13 x 20). precum și 
cele 48 bucăți de furtunuri vi
bratoare și de 10 țoii. Fără toate 
acestea, instalațiile de foraj 
așteptate la finele lunii de pe-

intirzlcrii 
sub- 

re- 
ter-

SDU!

trollștil noștri, de beneficiarii 
din străinătate nu vor putea fi 
terminate și livrate**.

Am mers în secția mecanică 
11. Aici am văzul 15 preveni
toare de erupție — adevărați 
coloși de metal — aproape gata. 
Le lipsesc donr robinețil (două 
tipuri) care sint așteptați să 
sosească, încă din aprilie, de la

întreprinderea „1 Mai" 
către „Timpuri Noi“-
București, „Hidromeca- 
nica“-Brașov și Între
prinderea de utilaj pe- 

trolier-Tirgoviște

întrcprlndcrca de utilaj petro
lier din Tirgovlște. '•„Toată a- 
ceastă cantitate de producție 
neterminată, după cum vedeți, 
ne spune maistrul Constantin 
Istrate, ne-a blocat pur și sim
plu spațiul, căile de acces, stin- 
jenind mult lucrul in atelier. 
Dar nu acesta-i cel mai rău lucru, 
ci faptul că pentru toată această 
marfă realizată de noi, nepu- 
tind fi Vindută și încasată, în
treprinderea plătește băncii 
dobinzi, penalizări etc. Toate 
aceste utilaje care stau aici șl 
ne Încurcă ar fl trebuit' să se 
afle acum la
cred că nu e atit de greu de 
reținut toate acestea de către

beneficiar. Eu

Trofeul calității

maiștrii, muncitorii, inginerii do 
la întreprinderile colaboratoare. 
Noi, cci de la secția mecanică, 
facem un apel muncitoresc, ru- 
gindu-l să ne trimită cit mal 
urgent posibil subansamblele și 
piesele restante".

La rindul său, Inginerul Du
mitru Buccac, secretarul comi
tetului de partid din același sec
tor de prelucrare, ne-a spus : 
„Slntem convinși că apelul nos
tru va găsi ecoul cuvenit in 
rindul comuniștilor din aceste 
unități. Dacă noi, cci de la „1 
Mai**,........................
aă ne

Am 
rului 
de la 
al

ii putem ajuta cu ceva, 
spună cum și il ajutăm**, 
revenit in biroul directo- 
unde se aflau lucrători 
serviciu/ de aprovizionare 

întreprinderii.
Vaslle Pița ne-a citit dintr-un 
voluminos dosar
de adrese, telegrame, interven
ții făcute In parte și centralelor 
industriale de care aparțin uni
tățile vizate. „De fiecare dată, 
la solicitarea noastră de a res
pecta disciplina contractuală, 
am primit asigurări că lucru
rile se vor pune la punct. Dar 
promisiunile au rămas... pro
misiuni — a ținut să precizeze 
directorul Dinu. Mă folosesc de 
acest prilej să 6pun tovarășilor 
din conducerea centralelor in
dustriale respective că stă în 
puterea lor să determine res
pectarea 
tuale în 
colaborare 
„1 Mal**.

Economistul
o sumedenie

obligațiilor contrac- 
cadrul planurilor de 

cu întreprinderea

Constantin CAPRARU
.corespondentul „Scînteii"

Industria județului Bacău 
urma să se întregească In cursul 
acestui trimestru cu două noi 
obiective din Industria lemnu
lui ; fabrica de plăci aglomerate 
din cadrul Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Bacău 
și fabrica de drojdie furajeră 
din cadrul C.P.L. Comănești. 
Prima are prevăzut, pentru 
aceste luni, un plan de produc
ție de circa 300 tone PAL, iar 
cea de-a doua trebuie să Intre 
in funcțiune, potrivit planului 
de stat, la 30 iunie. Stadiul In 
care se află insă, in momentul 
de față, lucrările la aceste uni
tăți este intirziat. Șl aceasta nu 
pentru că constructorul nu și-ar 
fi făcut datoria. Dimpotrivă, 
halele noilor obiective au fost 
înălțate de multă vreme. La 
Bacău, bunăoară, constructorii 
și-au încheiat misiunea incă la 
începutul anului. Fabrica in- 
tirzie insă să fie pusă in func
țiune din cauza unor furnizori 
de utilaje care „au uitat" 
obligațiile contractuale ce 
le-au asumat. Cele mai 
rloase dificultăți le provoacă 
Unitatea de construcții și repa
rații utilaje din București, uni
tate care aparține de Ministerul 
Economiei Forestiere și Mate
rialelor de Construcții — titula
rul acestor două investiții. Pen
tru fabrica din Comănești, de 
pildă, agregatul de evaporație 
trebuia livrat încă din trimes
trul IV 1973. De atunci au mai 
fost fixate, de cele două părți . 
contractante, noi termene de li
vrare, dar nici unul nu a fost

respectat, Tov. Vaslle Tirzlanu, 
Inglner-șef al combinatului din 
Comănești, ne spunea că, ultima 
dală, conducerea Unității de 
construcții și reparații utilaje 
din București s-a' angajat că 
pină la 1 mai agregatul de eva
porare va fi montat Dar anga
jamentul a rămas din nou 
neonorat, și nici pină astăzi uti-

Șantierele industriei lem
nului din Bacău și Co
mănești către întreprin
derile „23 August" și 
U.C.R.U. din București

de
$1

60-

lajul respectiv nu a sosit pe 
șantier.

La obiectivul din Bacău, si
tuația este și mai critică. 
Ing. Aurel Țcnț — directorul 
combinatului — ne spunea că 
atit unitatea de construcții și 
reparații utilaje menționată, cit 
și întreprinderea „23 August" 
din Capitală au inceput omolo
garea utilajelor abia cind halele 
noii fabrici erau înălțate. Ca 
atare, mașina de presărat, ca și 
presa hidraulică, care trebuiau 
montate incă din luna aprilie, 
vor sosi pe șantier abia la 
sfirșitul lunii iunie. Bineînțeles, 
aceasta numai în cazul in care 
se vor respecta ultimele ter
mene stabilite.

Așadar, vreme pierdută, pro
ducție nerealizată. La Bacău va 
fi necesat cel puțin un trimes
tru pină cind lucrurile vor fi 
puse la punct. Și, trebuie spus 
că sarcinile din acest an pen
tru colectivele celor două combi
nate sint considerabile. In în
trecerea pe care o desfășoară 
în cinstea marilor evenimente 
din acest an, muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici s-au 
angajat să realizeze cu mult 
mai devreme sarcinile actualu
lui cincinal. De aceea, și direc
torul combinatului din Bacău, 
șl inginerul șef al combinatului 
din Comănești fac pe această 
cale un apel călduros către con
ducerile Unității de construcții și 
rnnarații utilaje și întreprinderii 
„23 August** din Capitală, către 
colectivele de muncă din aceste 
unități, de a înțelege imperi
oasa necesitate de a livra cit 
mai repede și In condiții cali
tative cit mai bune utilajele res
pective, fără de care cele două 
fabrici nu pot fl puse în func
țiune. „In ce ne privește — ne 
spunea ing. Aurel Țenț, directo
rul combinatului băcăuan, ne 
vom strădui să recuperăm res
tanțele atit la montarea utila
jelor, cit șl la realizarea pro
ducțiilor planificate, pentru a ne 
onora cuvintui dat în fața 
partidului, de a ne Îndeplini sar
cinile cincinalului Înainte de 
termen".

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scintell*

stisnuletiză energiile

colectivul^
Recent, pentru ca

racteristicile lor su
perioare, rulmenții ro
mânești aui fost dis
tinși cu „Trofeul in
ternațional de calita
te**. Imaginile fotocro- 
nicil prezintă pe cițiva 
din fruntașii întrecerii 
socialiste care iși aduc 
zi de zi contribuția la 
întărirea prestigiului 
de care se bucură în
treprinderea „Rulmen
tul" din Brașov. Sint

patru fețe harnice, 
patru Marii — in or
dinea fotografiilor, de 
sus in jos — Maria 
Marchiș, Marla Dumi-, 
tru, sortatoare bile, 
Maria Lupu — con
trolor rulmenți, Maria 
Virlan — lăcătuș mon- 

pri-
slături 

colectiv, 
obține- 

șuccese.

taior, care, prin 
ceperea lor, 
de întregul 
contribuie la 
rea unor noi

Foto : S. Cristian

nu simplă formalitate contabilă
în cooperativele agricole, calcu

lul prețului de cost constituie un 
instrument de lucru la indemina 
cadrelor de conducere, cu ajutorul 
căruia se poate urmări indeaproape 
cum sint gestionate mijloacele ma
teriale și bănești, evoluția costuri
lor de producție, in scopul sporirii 
pe toate căile a eficienței produc- 
f ei agricole. Problema creșterii e- 
ficienței economice și. in mod deo- 
s--bit, a reducerii cheltuielilor ma
teriale a fost puternic relevată la 
conferința pe țară a cadrelor de 
conducere din agricultură, sublini- 
indu-se necesitatea generalizării 
calculului prețului de cost in coo
perativele agricole. în rindurile ce 
urmează ne propunem să înfățișăm 
modul concret in care se folosește 
această pirghie economică in acti
vitatea de conducere și gospodărire 
din citeva cooperative agricole din 
județul Maramureș.

Merită relevat mai lntil faptul 
că, in marca majoritate a unități
lor agricole, au fost luate măsuri 
efective pentru organizarea eviden- 
1-i contabile in conformitate cu ce
rințele calculului prețului de cost. 
In acest scop, incă de la începutul 
anului, organul de resort din ca
drul direcției agricole a urmărit in- 
ri'-.-.roape ca in toate cooperativele 
agricole să se treacă la deschiderea 
unor fișe de cont analitice, pe fie- 
• 're cultură, categorie de animale 
si activitate Industrială. La coope- 
rativa agricolă din Lucăcești, de 
exemplu, acțiunea de organizare a 
- ’de.n’ei contabile a fost urmată 
dc instruirea tuturor celor care au 
in alnouțu întocmirea documente
lor de evidență tehnico-operativă. 
pgntru ca acestea să conțină ele
mente care să permită delimitarea 
cit mai reală a cheltuielilor pe cul
turi și categorii de animale. Circu
lația documentelor se face ne baza 
unui vraHc. care asigură înregistra
rea faptului economic in evi
dența contabilității, chiar in ziua 
consumării lui. L-a sfirsitul fiecă
rei săntămini. șefa sectorului con
i'bil. împreună cu ceilalți factori 
de conducere din cooperativă, ana- 
lizează modul in care au fost res
pectate haremurile de cheltuieli, 
sectoarele in care trebuie acționat 
pentru reducerea cheltuielilor. pen
tru creșterea cfipien‘ei De produse. 
Aseme-nea anali’e au loc in cazul 
f?-•rărei categorii de anirro’p și cul
turi. mai ales în ©erfrpdei© cind 
se fac cele mal mari cheltuieli, a- 
d’că atunci cind se noate interveni 
decisiv pentru înlăturarea unor con-

samuri neraționale. „Așa am reușit 
in toamnă și iarnă să facem o e- 
conomie de circa 60 000 lei cu trans
portul produselor și la lucrările de 
îmbunătățiri funciare, folosind for
ța de muncă din cooperativă — ne 
spunea contabila-șefă Valeria Vanța. 
Cu toate că griul este abia in faza 
de inspicare. estimativ cunoaștem 
costul pe kilogramul de boabe. La o 
producție evaluată de 2 300 kg la ha, 
sperăm să nu depășim 1,25 lei pe 
kg. ceea ce înseamnă o reducere a 
prețului de cost de 150 de lei pe 
tonă**.

Credem că sint argumente con
vingătoare care pledează în favoa
rea statornicirii acestei importante

Cum este utilizat calculul 
prețului de cost 

cooperativele agricole 
din Maramureș

in

pirghii economice In procesul de 
luare a deciziilor. Așa după cum 
reiese și din exemplul citat, intro
ducerea calculului prețului de cost 
în activitatea cooperativelor agri
cole nu numai că asigură menține
rea unei ordini și discipline in sis
temul de evidență, ci — ceea ce este 
deosebit de important — acesta 
constituie un instrument de anali
ză sistematică a modului in care 
sint gospodărite fondurile de pro
ducție, de conturare a direcțiilor in 
care trebuie acționat pentru identi
ficarea și mobilizarea de noi re
zerve.

în investigația noastră am intil- 
nit și unele neajunsuri și imper
fecțiuni in apLicarea calculului pre
țului de cost. La cooperativa agri
colă din Pribilești, bunăoară. în
treaga evidență a prețului de cost 
se rezumă la acele simple înregis
trări ale cheltuielilor in conturile 
analitice, documente folosite apoi la 
intdemirea bilanțului. Sint operații 
care, de altfel, nu diferă prea mult 
de cele care se făceau înainte de 
introdâcerea calculului prețului de 
cost. ..Stăm bine cu cheltuielile pe 
primul trimestru — ne spunea con- 
tabila-șefă Maria Buie. în secto
rul zootehnic am realizat chiar u- 
rrele economii la furaje". Desigur,

efortul spre economicitate trebuie 
să constituie preocuparea perma
nentă a tuturor cadrelor de condu
cere din cooperativele agricole. In 
acest context, cele citeva zeci de 
mii de lei economisite cu furajele 
și-ar fi găsit o justificare rațională 
dacă erau obținute ca urmare a gos
podăririi lor mai judicioase, a in
troducerii unor metode moderne de 
preparare a hranei și, bineînțeles, 
dacă erau insoțite și de o creștere 
a producției la lapte. Dar. in condi
țiile in care producția de lapte este 
cu mult sub cea planificată, rezultă 
clar că nu se mai poate vorbi de 
o activitate eficientă. O simplă a- 
naliză comparativă a cauzelor care 
au dus la diferențe mari intre pro
ducțiile obținute de unii îngrijitori 
ar fi fost edificatoare in acest sens. 
O asemenea analiză nu se face 
însă pentru că ,,e greu de făcut 
și, apoi, nici nu o cere nimeni".

Cam după aceleași reguli se lu
crează și la cooperativa agricolă 
din Satulung. Dacă am da crezare 
celor spuse de contabilul-șef Cor
nel Pop, atunci in această unitate 
nu se mai intilnește noțiunea de 
pierderi și toate produsele se ob
țin in condiții deosebit de eficien
te. In realitate, cooperativa se con
fruntă cu diferite greutăți financia
re — și aceasta, in primul rind, da
torită neacoperirii cheltuielilor cu 
veniturile obținute prin valorifica
rea produselor.

Ne oprim aici cu exemplificările. 
Din investigațiile făcute am des
prins că, pe alocuri, dăinuie nu 
simple greșeli de formă, cl o men
talitate greșită asupra rolului pe 
care această pirghie economică o 
are in procesul de gospodărire, de 
luare a deciziilor. Atit la Satu
lung, cit și la Pribilești se Încearcă 
să se argumenteze că in agricul
tură calculul prețului de cost ar 
avea doar un rol constatativ și ni
cidecum nu poate fi folosit ca un in
strument de lucru și analiză in ve
derea îmbunătățirii activității eco- 
nomico-financiare a cooperativei 
Nimic mai greșit d°cît o asemenea 
concepție, care trebuie ferm com
bătută in primul rlnd de organiza
țiile de partid din aceste unități. 
Credem că exemplul de la Lucă- 
cești infirmă o asemenea concep
ție și dă o imagine destul de eloc
ventă asupra modului in care tre
buie și poate fi folosit acest In
strument in activitatea de gospodă
rire a cooperativelor agricole.

Pop IOSIF

intr-un institut
Cu prilejul vizitei făcute la Expoziția de aparate și instalații pentru 

activitatea de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, din luna 
aprilie a c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat conducerii Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii, 
specialiștilor din acest domeniu să-și Intensifice preocupările în direc
ția asimilării unui număr mare de echipamente de automatizare, de 
aparate de măsură și control, atrăgind atenția că acestea reprezintă 
uneori pină la 30—35 la sută din valoarea mașinilor-unelte și a altor 
utilaje de înaltă tehnicitate, astfel incit, in. cei mai scurt, timp, să fie 
redus substanțial importul de' asemenea ăparataj. Se înțelege că toata 
acesteâ necesită o 'participare- mai activă a cercetării.

în cincinalul “următor (1976—19'30) este planificată construcția a nu
meroase noi întreprinderi in industria electronică și electrotehnică ; 
pentru construcția de mașini-unelte și scule ritmul de dezvoltare este 
și mai Înalt. Ce sarcini revin Institutului central de cercetări pen
tru electronică, electrotehnică, automatică, mașini-unelte și meca
nică fină, in vederea realizării obiectivelor din aceste sectoare ? Aceasta 
a fost prima întrebare pe care am adresat-o ing. 
CEOCEONICĂ, directorul general al institutului.

Valerlu

cercetări științifice

— Sarcinile noului cincinal sint 
de pe acum conturate. In anul 1980 
numai producția de electronică și 
electrotehnică va fi de 2,3 ori mai 
mare față de anul 1975. Dincolo de 
volumul mare de investiții și efor
tul de organizare a numeroase Între
prinderi, rămine întrebarea: din ce 
va consta această producție, ce va 
cuprinde nomenclatorul de produse ? 
Putem spune cu certitudine că cea 
mai mare parte a producției va cu
prinde tipuri noi de instalații, ma
șini și aparate, precum și tipuri 
existente, dar radical modernizate. 
Aceasta determină un efort conside
rabil de asimilare a produselor noi 
In întreprinderi, presupune un nu
măr mare de tehnologi, proiectanți 
și executanți de scule, un aport sub
stanțial al cercetării științifice și 
dezvoltării tehnologice.

Pornind de la aceste sarcini de 
amploare trebuie subliniat faptul că, 
în spiritul Indicațiilor date de con
ducerea partidului, se impune o con
tribuție mai consistentă, directă și 
efectivă a cercetării la asimilarea 
de produse și tehnologii noi, pentru 
valorificarea cit mai deplină a capa
cității creatoare a specialiștilor

noștri, pentru reducerea 
în acest sens, ne revine
rind sarcina de a spori considerabil 
volumul produselor și tehnologiilor 
elaborate In cercetare. In al doilea 
rind, cercetarea trebuie astfel fina
lizată in raport cu cerințele între
prinderilor, incit pregătirea de fabri
cație să se poată face repede, fără 
dificultăți tehnologice. Și pentru una 
și pentru alta institutele au nevoie 
in principal de baze solide de cer
cetare tehnologică și de micropro- 
ducție. Cu asemenea dotări și spo
ruri de capacități — pentru mate
rializarea cărora consiliul tehnico- 
economic al ministerului de resort 
și-a însușit studiul și propunerile 
Institutului central — cercetarea 
este in măsură și, mai mult, este 
obligată moral și material să răs
pundă. prin preocupări majore, cu 
finalitate eficientă in producție, tutu
ror cerințelor economiei naționale in 
domeniile electronicii. , electrotehni
cii, automaticii, mecanicii fine și ma
șinilor-unelte. In cincinalul 1976— 

• 1980, ca urmare a îmbunătățirii ba
zei tehnico-materiale, acumulările 
produse de cercetarea proprie se 
prelimina la 6,1 lei pentru un leu

licentelor. 
in primul

cheltuit în cercetare, față de 4.1 lei 
cit se realizează in prezent. Aceasta 
constituie o îmbunătățire care ne a- 
propie de media acceptată ca tipică 
in țări avansate.

— La recenta plenari a Consiliu
lui Național pentru Știință și Tehno
logie, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

hasat institutelor centrale sarcina 
" de a-și definitiva planul de "cerce

tare propriu pe baza plaritițW ' de 
dezvoltare a ramurii respective și, 
in general, de a-și perfecționa acti
vitatea. Ce ați întreprins in această 
direcție ?

— Pină la 1 iunie am revizuit, 
împreună cu C.N.Ș.T. și ministerele, 
planul de cercetare și introducere a 
progresului tehnic in ramura noastră 
pentru anul 1975. In continuare, am 
revizuit și definitivat proiectul pro
gramului de cercetare științifică și 
de introducere a progresului teh
nic pe perioada 1976—1980, in strinsă 
legătură cu sarcinile economice ale 
noului cincinal, cu cerințele dez
voltării și modernizării continue a 
producției după anul 1980. După cum 
se știe, in toamna acestui an ur
mează să aibă loc Conferința națio
nală a cercetării, care va dezbate 

importante cu care este 
cercetarea.
acestor sarcini, am con- 
aceastâ conferință va 

științifice

problemele 
confruntată

In lumina 
vingerea că 
oferi cercetării științifice prilejul 
unei dezbateri deosebit de utile pen
tru perfecționarea întregii activități. 
Desigur, problemele esențiale ale 
cercetării vor fi analizate in spirit 
realist și se vor găsi soluții pentru 
ca cercetarea să-și aducă contribuția 
așteptată la înfăptuirea programului 
de dezvoltare economică. Problema 
valorificării rapide și eficiente a re-' 
zultatelor cercetării in producție cred 
că va constitui obiectul unor pro
funde analize și vii dezbateri. O ase
menea analiză este cu atit mai nece
sară cu cit, datorită dotării incom
plete a bazelor de execuție ale insti
tutelor, in cincinalul actual s-au fi-

nalizat prea puține tehnologii șl pro
duse cercetate. Decalajul existent in
tre sarcini și posibilități poate fi ate
nuat in cincinalul următor in primul 
rind prin dezvoltarea bazei tehnologi
ce a institutelor, mai ales In domenii 
prioritare, ca electronica, mecanica 

t fină,etc. — absolut necesară — dar 
’ și."prin efortul npslru, al cercețătof- 

rlior, de a folosi rațional și Ia maxir 
mum această bază.

— Cum vă explicați evitarea — In 
anumite situații — a cercetării unor 
probleme mai complicate, care com
portă un anumit risc ?

— Problema riscului In cercetare 
și proiectare trebuie să capete de 
asemenea o soluție. In prezent, dacă 
prin prevederi contractuale se admit 
(ce-i drept, cu penalizare), unele 
concesii la contractele externe, in 
cazul nerealizăril parametrilor la li
cențe sau linii complexe de fabrica
ție, cercetării proprii i se pretinde 
reușită deplină, fără risc pe toată 
linia. In aceste condiții riscăm insă 
ca planurile de cercetare să fie 
populate cu teme de valoare econo
mică și științifică modestă, dar sigur 
realizabile. Vreau să fiu bine înțe
les : pledez pentru a feri cercetarea 
de încorsetări, dar nu susțin in nici 
un fel hazardul in cercetare, aven
tura gratuită.

Programele prioritare, formulate 
pentru atingerea unor obiective ma
jore,'este normal să fie și asigurate 
cu prioritate; altfel, ele rămin niște 
simole dorințe prioritare. Ne preo
cupă rezolvarea unor astfel de pro
bleme cu sprijinul forurilor de resort. 
Va trebui să raportăm conducerii 
de partid și de stat măsura in care 
am reușit să facem aceste lucruri, 
ca și măsura în care am reușit să 
integrăm cercetarea cu învățămintul 
și producția, efectele economine spo
rite datorate, acestei înmănunchieri a 
forțelor.

Convorbire consemnata do 
Elena MANTU

secției — HirtieAspect interior al

începe 
aceasta 
ordinea 
colectiv

, George MIHAESCU 
corespondentul „Scintell'

O INIȚIATIVĂ A ÎNTREPRINDERII „PALAS"-CONSTANȚA Sarcinile primdm semestru
(Urmare din pag. I)

„Economia de hirtie 
chiar din fabrică** — 
este deviza de lucru, la 
zilei, pentru întregul . ___
al întreprinderii de celuloză și 
hirtie „Palas‘*-Constanța.

— In acest scop, ne spune 
directorul întreprinderii. I. Dum
bravă, am luat măsuri concrete 
de ordin tehnic și gospodăresc 
Una din ele constă in obținerea 
unei suprafețe cit mai mari de 
hirtie din aceeași cantitate dc 
materie primă. Astfel, numai 
prin reducerea cu 10 grame a 
fiecărui metru pătrat de hirtie 
de scris vom obține in acest an 
o economie de aproape 2 000 tone 
celuloză. O mare cantitate de 
hirtie se va economisi in final 
prin reducerea volumului amba
lajelor. Inceoind din acest an, 
hirtia înnobilată este expediată 
la beneficiari in conteinere, iar

ambalajul celorlalte sortimente 
va fi îmbunătățit substanțial, 
roducindu-se cantitatea de car
toane folosite. De asemenea, 
specialiștii intreprinderii au re- 
proiectat 30 de sortimente de 
hirtie înnobilată, folosită la am
balajul produselor alimentare, 
de panificație sau in diferite 
sectoare ale industriei, acțiune 
care a dus la reducerea cu 30 
de grame pe metru pătrat a 
cantității de celuloză. O altă 
sursă de economisire a celulo
zei o constituie valorificarea 
apelor uzate, folosite de fabrică. 
Prin aplicarea unui studiu teh- 
nico-econorilic, din aceste ape 
se va extrage cantitatea de ce
luloză din care se vor fabrica 
5 000 tone de mucava.

subansamblu au un loc bine defi
nit, in strictă concordanță cu ne
cesitățile consumului productiv al 
altor intreprinderi, cu nevoile pie
ței interne și exportului.

Cu maximă răspundere și 
măsuri deosebit de eficiente 
buie să se acționeze in întreprin
derile care au rămineri în Urmă în 
realizarea planului la unii indica
tori cantitativi si calitativi. Faptul 
că in luna mai, printr-un sprijin 
susținut acordat de către centrale 
și ministere, au fost lichidate res
tanțele apărute la unele produse 
constituie o dovadă concludentă a 
Rapacității de redresare operativă a 
colectivelor de intreprinderi — 
cind se intervine hotărit pentru 
înlăturarea neajunsurilor — a pu
torii de mobilizare a comuniștilor, 
a eficienței muncii politico-edu
cative a organizațiilor de partid 
pentru antrenarea energiilor oame
nilor muncii in vederea des
fășurării normale a producției. 
Iată de ce, în continuare, revine 
ca o sarcină de mare răspundere 
centralelor' și ministerelor, ca și 
comitetelor județene, organelor de 
partid — acționind fiecare cu mij
loacele sale specifice — să întă
rească sprijinul acordat întreprin
derilor restante, să soluționeze o- 
perativ, la fața locului, toate pro
blemele care privesc asigurarea 
spiritului de ordine șl disciplină — 
condiție primordială nentru utiliza
rea completă a capacităților de pro
ducție, aprovizionarea ritmică cu 
materii prime șl materiale, realiza
rea sarcinilor de cooperare șl co- 

’laborare In strictă concordanță cu 
contractele. Prin contacte 
mijlocite, cu caracter de 
cru, practice, eficiente Intre fac
torii direct răspunzători din in-

prin 
tre-

nc- 
lu-

treprinderile și centralele fur
nizoare și cele beneficiare, între 
conducerile acestor unități, să se 
găsească operativ măsurile practice 
ce trebuie luate pentru satisfacerea 
unor cerințe exprese privind finali
zarea fabricației unor produse, o- 
norarea unor comenzi urgente pină 
la sfirșit de semestru.

îndeplinirea planului în fiecare 
unitate cefe bună organizare, or
dine și disciplină in toate compar
timentele producției. Activitatea de 
producție se poate desfășura nor
mal, planul poate fi realizat ritmic, 
numai dacă fiecare lucrător iși 
face pe deplin datoria, incepind de 
la planificare, programare și apro
vizionare. apoi in toate etapele de 
realizare a produselor pină la des
facere. In fiecare întreprindere, or
ganizațiile de partid să militeze cu 
hotârire, acționind ferm toate pir-, 
ghiile muncii politico-educative, 
pentru întronarea unei inalte 
răspunderi față de muncă a fie
căruia și a întregului colectiv.

Pe fundamentul rezultatelor 
pină acum, fiecare colectiv să facă 
totul, dind tot ceea ce are mai bun 
ca putere de muncă, pricepere și 
inițiativă, pentru a raporta la sfir- 
șitul acestei luni realizarea inte
grală a planului pe primul semes
tru, a angajamentelor pe această 
p?rioadă. Și motorul întrecerii so
cialiste să fie nrelulindoni organi
zațiile de partid, care trebuie să-și 
exercite din plin rolul conducător, 
mobilizind energiile și capacitățile 
creatoare ale colectivelor de oameni 
ai muncii pentru desfășurarea cu 
randament maxim a activității de 
producție, acționind direct și e- 
ficace, cu mijloacele muncii politi
ce și organizatorice pentru soluțio
narea tuturor problemelor care 
condiționează realizarea cu succes 
a planului și angajamentelor.

2

de



PAGINA A SClNTEIA - simbâtă J5 iunie 1974

în dezbatere: personajul cărții de proză

Sentimentul istoriei
l. ii observa in alte condi
ții IMoriee. anttmr In cnn-

manente deci ca
proces) In care unul dintre 
termeni r<l* întotdeauna 
Istoria : șl ne putem face 
o idee mal exactă in legă
tură cu această trăsătură 

— deloc intimplătonre — 
obsorvind că ca este pre
zentă nu doar in scrierile 
ce-și trag materia din ac
tualitatea cea mai strictă, 
ci si in cclr care pri
vesc epoci mai indenftr- 
lalc („rrinceprlc", „Cobo-

puncte de vedere
t-i. F-in transformări' nu

personajului romanului
d^șobire semnificativă : 
sentimentul istorici.

Cînd Marin Preda < -a 
Hem canoaeat* tnte ții 
a conhmja .AToromrții".
surprins s multi au ori- 
mtt-o eu neîncredere : ln- 
tîivl volum nu năren «ă fi 
l&sat nimic nedezvălult In 
privința Iui Moromete șj a 
famiiiel lui. îndreotățite in 
principiu, rezervele au fost 
totuși spectaculos infirmate 
de materia celui de-al doi- 
lea ’-olum al romanului, pu
tinele caruri in care s-au 
păstrat llustrind numai o- 
pacitatea. desigur ..princi
pială”. a unor comentatori: 
scriitorul nu scotea Ia lu
mină noi trăsături ale eroi
lor tăi. care rămăseseră

u nd cu a doua Jumătate a 
deceniului trecut. Fină la 
. Maroniet ii . voi. 11, per
sonajul romanului româ
nesc trăia in istorie : pen
tru prima dată in peisajul 
nostru literar, cartea lui 
Marin Preda Înfățișa un 
personaj care trăiește isto
ria. Modificare mai ajdincă 
decit o simplă situare in
tr-o nouă perspectivă : 
fiindcă eroul romanului lui 
Marin Preda fusese el în
suși determinat să o trăias
că. si nu fără dramatism.

Dincolo de fireștile deo- 
sebiri de optică și de mo
dalitate. chiar și dincolo de 
valoarea lor, multe romane 
apărute la noi în ultimii 
6—7 ani alcătuiesc un corp 
unitar. omogen. tocmai 
prin prezenta acestui nou 
sentiment, inedit sub as
pect literar : sentimentul 
istoriei. Personajul roma
nului românesc actual poa
te fi definit, in latura sa 
cea mai generală, prin exis
tenta unei confruntări per-

rind“, „Singcle unei vir
ste*’). Eroii primelor roma
ne ale lui Alexandru Iva- 
siuc sint astfel puși in 
mișcare de o caracteristică 
voință de n-și înțelege 
viața meditind asupra isto
riei : mai nou. in Apa pro
zatorul va încerca să de
scrie direct, folosind mij
loacele prozei de observa
ție, modul in care acționea
ză și funcționează resortu
rile istoriei. Aceeași ..foa
me de istorie" prezidează 
romanele lui Dumitru Radu 
Pooescu (F. Vinătoarea re
gală), Bujor Nedelcovici 
(Fără vîsle), Romulus Gu- 
ga (Viața post-mortem. 
Sărbători fericite). Petru 
Popescu (Dulce ca mierea 
c glonțul patriei. Sfirșitul 
bahic) : personajele aces
tor cărți întreprind lungi și 
minuțioase reconstituiri ale 
unor împrejurări de răs
cruce nu numai pentru 
existența lor individuală, 
ci și pentru destinul unor 
întregi colectivități. Chiar

dacfi nu In toate romanele 
citate acest patos al isto
riei trece dincolo de enunț 
și do ilustrare, in spațiul 
creației vii. chiar dacft vi
ziunea istorică nu are in 
toate cazurile o suficientă 
fundamentare științifică. nu 
pornește din perspectiva 
gindii ii materialht-dialccti- 
ce. tendința merită a fi sub
liniată. $i este necesar să 
constatăm că. in linia altui 
roman al lui Marin Preda — 
este vorba de ..Intrusul" 
— cînd nu mal transpare 
direct, explicit, sentimentul 
istoriei nu este mai puțin 
prezent in fiecare dintre 
actele personajelor. în 
acest sens, in afară de ra
diografia morală și spiri
tuală a unui erou ca doc
torul Ovidiu Minda. tre
buie amintite personaje
le romanelor lui Augustin 
Buzura (..Absenții") și Cor- 
neliu Stefanache (..Parale
le". ..Ziua uitării") : exis
tența lor este „impregnată" 
do istorie, sentimentul si
tuării s-a infiltrat in cele 
mai fine celule ale ființei 
lor biologice și spirituale.

Rămine de analizat, de 
bună seamă, implicația de 
ordinul artei a acestei do
minante a personajelor din 
romanele noastre de as
tăzi : după cum prezența 
ei nu poate fi, numaidecît, 
un certificat de valoare : o 
semnalăm insă fiindcă, mai 
presus decit oricare alta, 
găsim aici dovada organi- 
cității a ceea ce este mai 
semnificativ în proza ro
mânească actuală, a ade
renței sale la o istorie 
reală.

Mircea IORGULESCU

Casa de cultură din Bala-Borșa

P I O N I E R I A

SĂRBĂTOAREA .NAȚIONALĂ

A MARII BRITANII
Maiestății Sale Regina ELISABETA A II-A

Palatul Buckingham 
LONDRA

îmi este deosebit de plăcut să adresez Maiestății Voastre, cu ocazia 
zilei do naștere, cordiale felicitări, precum și cele mai bune urări de 
prosperitate și progres pentru poporul britanic prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiști 

România

Știința și modernizarea industriei

„Zilele Mihai Eminescu"
începind de vineri, la Botoșani se 

desfășoară cea de-a treia ediție a 
..Zilelor Mihai Eminescu”. ediție 
care coincide cu împlinirea a 85 de 
ani de ia moartea marelui poet ro
mân.

’Manifestările s-au deschis cu un 
colocviu științific intitulat ..Emines
cu in contemporaneitate". Totodată, 
în sala de marmură a teatrului din 
localitate a fo«t organizată expozi
ția de carte ..Eminescu".

în aceeași zi. la Pomîrla. Agafton. 
Cucorani. Joldești — locuri de care se 
leagă amintirea poetului — precum

și in vechea grădină a orașului, 
care astăzi ii poartă numele, au a- 
vut loc recitaluri de versuri, iar 
seara a fost prezentat, in premieră 
pe tară, spectacolul cu opera „Lu
ceafărul" de compozitorul Nicolae 
Bretan, după cunoscutul poem emi
nescian.

Programul manifestărilor mai cu
prinde vizite la Muzeul memorial 
din Ipotești. concerte, șezători lite
rare. evocări ale personalității lui 
Mihai Eminescu.

(Agerpres)

SIMPOZION Șl SCHIMB DE EXPERIENȚĂ LA SUCEAVA
La Suceava — sub egida Centralei 

Industriale a celulozei și hirtiei 
Brăila si a combinatului din locali
tate — a avut loc in ziua de 14 iu
nie simpozionul ..Reducerea con
sumului de apă și a poluării". Par- 
ticipanfii la această manifestare 
ș'-.ințificâ. cercetători de la institu
tele de specialitate, alți specialiști 
de la combinate’'^ de celuloză și hir- 
tie din Brăila. Călărași. Dej. Bacău 
si Suceava au abordat — in refe
ratele prezentate, ca și in dezbateri

— unele probleme specifice ale ingi
neriei in domeniul industriei celu
lozei și hirtiei. înscriindu-se pe li
nia sarcinilor trasate de partid pen
tru diminuarea continuă a consumu
rilor specifice și combaterea po
luării, simpozionul a constituit tot
odată un util schimb de experiență 
intre specialiștii centralei de resort.

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

Filme românești 
peste hotare

în aceste zile sc desfășoară la 
Zagreb cel de-al doilea Festival in
ternațional al filmului de animație, 
la care cinematografia noastră este 
prezentă cu peliculele „Galaxia" și 
„Cătălin și Cătălina".

în Cehoslovacia este organizat 
Festivalul filmului muncitoresc. Prin
tre producțiile cinematografice care 
vor putea fi vizionate cu această 
ocazie se numără și filmul „Explo
zia".

★
Orașul Glasgow găzduiește o serie 

de manifestări culturale dedicate 
României. în acest scop au fost tri
mise, spre a fi prezentate publicului 
englez, și filmele artistice : ..Mi
hai Viteazul". „Puterea și Ade
vărul". „Nunta de piatră", „Por
țile .albastre ale orașului". „Pă
durea spinzuraților", „Cu mîinile 
curate", „Ultimul cartuș", documen
tarele „București", „în pădurea lui 
Ion", „Mănăstiri din nordul Moldo
vei", „Comori din străbuni", „în pă
durea cea stufoasă".

„Ultimul cartuș" figurează și pe 
afișul Zilelor filmului de vară, orga
nizate intre 27 iunie și 7 iulie in 
R. D. Germană.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
Nu puține au fost prilejurile cind 

conducerea partidului nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
dat înalte aprecieri activității educa
tive a Organizației pionierilor in rin- 
dul copiilor țării. La adresa organi
zației noastre, a școlii, a celorlalte 
organizații de tineret, a educatorilor 
au fost formulate insă și unele cri
tici întemeiate, judicioase, de care 
vom ține cu consecvență seama în 
activitatea noastră de zi cu zi. Rele- 
vind rolul hotăritor al cadrelor di
dactice, al comandanților-instrucioi i 
și educatorilor, al școlii, in general, 
în îmbogățirea și adincirea procesu
lui educației comuniste-revoluționare 
a tinerei generații, trebuie să subli
niem cerința de a da mai multă efi
ciență acțiunilor și activităților ce se 
întreprind cu copiii, de a dezvolta in 
mai mare măsură caracterul dc masă 
al participării copiilor la acestea. 
Este de datoria noastră să asigurăm 
tuturor acestor acțiuni un conținut 
bogat care să dea fiecărui pionier 
sentimentul că a realizat ceva folo
sitor societății, că și-a îmbogățit cu
noștințele, că a dobindit deprinderi 
concrete care-i vor permite. în vii
tor, să participe activ, cu pasiune și 
hărnicie, la viața socială, la munca 
productivă concretă. în același spi
rit înțelegem să organ^.âm toate ac
tivitățile pionierești al căror princi
pal obiectiv il constituie cultivarea 
dragostei pentru muncă. Aplicind cu 
fermitate recomandările conducerii 
partidului, trebuie să sădim in con
știința fiecărui tinăr convingerea u- 
tilității sociale a activității depuse, 
în microintreprinderi industriale sau 
microcooperative agricole de produc
ție, unde pionierii deprind a.b.c.-ul 
muncii productive, organizate după 
modelul marii producții industriale și 
agricole, copiilor trebuie să li se in
sufle dorința de a continua această 
muncă, după absolvirea,,.școlii», c.a, 
muncitori in fabrici, ca agricultori■ șî 
mecanizatori pe ogoare, intr-un cu- 
vint ca producători de bunuri mate
riale pentru întreaga societate. Largul 
răsunet al chemării la muncă patrio
tică a pionierilor brăileni. care a avut 
drept rezultat faptul câ in primăva
ra aceasta pionierii au plantat 
8 794 000 pomi și puieți, au curățat

și întreținut 3 248 ha pășuni, izlazuri 
și spații verzi, au colectat 1 464 tone 
hirtie, aproape 3 500 tone metale etc, 
demonstrează elocvent cit de rodni
ce pot fi acțiunile organizației 
atunci cind răspund mai direct, mai 
adecvat preocupărilor, vlrstei și în
clinațiilor copiilor, dorinței lor dc a 
fi utili societății.

Prin apropierea cu mai multă
înțelegere 
și orizontul 
lucrăm in 
preună cu

și ’ solicitudine de virstă 
copiilor, noi, cei care 
rindul pionierilor. ,îm- 
familia, cu școala, cu

întreaga societate, sintem datori să
le transformăm in obișnuință, in
atitudine cotidiană nevoia de a mun
ci și strădania de a progresa necon
tenit, să le cultivăm mai asiduu sim
țul răspunderii personale și colecti
ve față de felul in care muncește 
fiecare, față de rezultatele dobindi- 
te de toți, ca și spiritul de inițiati
vă. curajul și perseverența. îndrăz
neala de a căuta și găsi soluții noi. 
creatoare și novatoare în muncă. 
Participarea nemijlocită, alături de 
părinții și frații lor, la activitatea 
productivă. Ia opera de edificare so
cialistă multilaterală a patriei le va 
releva convingător semnificația și 
valoarea eforturilor materiale și 
spirituale pe care. întregul popor le 
depune pentru a le asigura o copi
lărie fericită, un viitor prosper, le 
va da măsura hărniciei și răspunde
rii cetățenești cu care sint chemați 
să participe la viața politică, econo
mică și culturală a țării.

în acest fel, sub rodnica și perma
nenta îndrumare a partidului, Or
ganizația pionierilor va deveni, din 
ce în ce mai deplin, un mod pro
priu, politic-rcvoluționar de formare 
a copiilor patriei, un cadru pro
pice de plămădire și cultivare a- ce
lor mai nobile trăsături ale persona
lității lor. însuflețiți de marile eve
nimente politice ale anului — a. 
XXX-a. aniversare a eliberării. pa4 
triei și al'XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român — pionierii 
tării, acești „Feți-frumoși comu
niști", cum i-a denumit conducăto
rul nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint hotăriți să pășească 
„tot înainte" in cel de-al doilea pă
trar de veac, să aducă partidului și 
poporului noi bucurii și împliniri.

ir

Progresul științei și 
tehnologiei este una 
din preocupările do
minante, cu ample in
cidențe, in viața An
gliei contemporani*. 
Țară cu o puternică 
dezvoltare industrială, 
cu vechile tradiții de 
„atelier al lumii" și 
cu o agricultură a- 
vansată, caracterizată 
prin eficiență și pro
ductivitate ridicate. 
Marea Britanic consa
cră în prezent însem
nate eforturi și resur
se pentru a ține pasul 
cu ritmul rapid al 
proceselor de moder
nizare in toate sferele 
activității umane. Așa 
se explică atenția 
deosebită ce este a- 
cordată cercetărilor 
științifice : sumele a- 
locate finanțărilor in 
acest important dome
niu sint astăzi de pes
te 500 de ori mai 
mari decit cele rezer
vate acestor scopuri 
cu patru decenii in 
urmă.

Aceste eforturi iși 
găsesc concretizarea 
firească in faptul că 
intr-un șir de ramuri 
importante ale indus
triei. ca electronica, 
aviația, chimia, tehni
ca reactoarelor nu
cleare. construcțiile de 
mașini. Anglia se si
tuează pe locuri de 
frunte in ierarhia ță
rilor industriale. în 
laboratoare și institu
te de cercetări, acti
vitatea științifică și 
tehnologică este strins 
corelată cu necesită
țile practice din fa
brici și uzine, gama 
problemelor abordate 
fiind largă și variată.’ 
de Ia investigarea u- 
nor noi surse de pro
teine și de materii

prime, la căutarea de 
noi forme de energie 
sau la simplificarea 
și miniaturizarea in
stalațiilor electronice 
in vederea automati
zării proceselor de 
producție. La Univer
sitatea din Birmin
gham a avut loc. nu 
de mult, o expoziție 
pe Ierna tehnologiei 
„roboților industriali", 
care a scos in eviden
ță progresul realizat 
de Marea Britanie in 
domeniul computere
lor capabile să diri
jeze și să controleze 
cele mai complicate 
procese de producție. 
Astfel, de pildă, in 
industria constructoa
re de mașini, princi
palele secții sint de 
regulă automatizate.

în condițiile dezvol
tării continue a ra
porturilor internațio
nale, caracterizate prin 
diversificarea și ex
tinderea circuitului 
mondial de bunuri și 
valori. Marea Brita
nie aduce, grație rea
lizărilor sale tehnico- 
științifice, o contri
buție importantă la 
explorarea și valori
ficarea posibilităților 
de lărgire a cooperă
rii cu alte state ale 
lumii. în acest cadru 
se inscriu și relațiile 
cu România, realiză
rile însemnate ale 
țării noastre, avintul 
impetuos al tuturor 
sferelor de activitate 
in anii construcției 
socialiste făcind din 
țara noastră un par
tener valoros și cău
tat de colaborare.

După cum este cu
noscut, între Româ
nia și Marea Britanie 
se dezvoltă și se adin- 
cesc relațiile atit pe

tărîm economic și 
tehnico-științiflc. cit 
și in alte domenii, 
„în uKlmll ani —. a 
declarat președintele 
Nicolae Ceaușescu m 
interviul acordat re
cent ziarului londo
nez -Guardian-* — 
relațiile dintre Româ
nia și Marea Britanie 
au cunoscut o dezvol
tare continuă. Consi
der că există încă 
multe domenii In 
care țările noastre pot 
colabora cu bune re
zultate. Am in vedere 
cooperarea mai strinsă 
in domeniul Industrial, 
Inclusiv In crearea u- 
nor societăți mixte, 
cooperarea in domeniul 
agricol. cooperarea 
pe terțe piețe, care 
să pornească de la 
realizarea în condiții 
mai bune a unei acti
vități economice baza
te pe cele mal noi teh
nologii. Aceasta pre
supune, desigur, șl coo
perarea tehnico-știin- 
țifică șl culturală care 
să țină pasul cu dez
voltarea din domeniul 
economic".

Evoluția pozitivă a 
legăturilor româno-bri- 
tanice, rezultatele înre
gistrate in ansam
blul colaborării creea
ză condiții favorabile 
pentru extinderea sfe
rei și ponderii aces
tor relații, pentru o 
continuă apropiere si 
înțelegere reciprocă, 
in spiritul tradiționa
lei prietenii dintre po
poarele român și en
glez. aducind astfel o 
contribuție de seamă la 
accentuarea cursului 
sore destindere, secu
ritate și cooperare in 
Europa și in lume.

N. PLOPEANU
Londra

RECEPȚIE OFERITĂ

MARII
Cu prilejul Zilei naționale a» Marii 

Britanii, ambasadorul acestei țări la 
București, Derick Rosslyn Ashe, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat membri al guvernu
lui, deputați ai Marii Adunări Na
ționale. conducători ai unor institu
ții centrale și ai Asociației de prie-

DE AMBASADORUL
BRITANII

tenie România-Marea Britanie. gene
rali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai cultelor, oameni de știință, 
artă și cultură. Au luat parte, de a- 
semenea. șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
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VIA ȚA NE CHEAMĂ !"

refrenul reconstrucției

Însemnări de călătorie din R. D. Vietnam
în circuitul economiei — un nou traseu feroviar

REALITATI SOCIALE DIN OCCIDENT

Dosarul celei de-a treia virste acuză ■ ■■

Există in Franța peste 6 milioane 
persoane in virstă. Gum trăiesc 

ele ? într-o mare proporție 
greu — este constatarea unor 
de specialitate, relatată de 
„FIGARO". Ca argument se 
că din acest total, circa o 1

Eram de citeva zile Ia Fabrica dc 
mătase din Tai Binh. in delta Flu
viului Roșu. Am asistat cu acest 
prilej la un miniconcert improvizat, 
la care și-au dat concursul citeva 
tinere muncitoare. Artistele amatoa
re se urcaseră pe pervazul de beton 
proaspăt al uneia din secțiile între
prinderii și. de sub streașină de stuf 
ce le ferea de soarele dogoritor, iși 
depanau repertoriul de versuri și 
melodii intr-un ritm alert, in acom
paniamentul mașinilor Ia care con
tinuau sâ lucreze colegele lor. Textul 
uneia din ~~ 
emoționante, 
compus chiar 
refren două 
pentru întreg 
încredere și optimism, 
sufieti' ~ ~ *
namezi, deopotrivă, in rezistența 
împotriva agresiunii, cit și in opera 
de refacere a tării. „Viața ne chea- 

repeta cintâreata-tesătoar \ 
fiecărei strofe a cin- 

evoca firul 
in anii 
dovedit 

după fiecare

melodii — cu cuvinte 
răscolitoare — fusese 
de solistă și avea ca 
cuvinte atotgrăitoare 
fondul moral, plin de 

. care i-a in
și ii însuflețește pe viet- 

deopotrivă, in rezistența

mă !* 
In concluzia 
tecului, ce 
treprinderii 
entuziasmul 
secțiilor 
ment, salvarea unui grup de mun
citori de sub ruinele unui adăpo-t 
antiaerian. evacuarea mașinilor, 
munca sub nămin4. apoi reconstrui
rea fabricii, stăruința oamenilor de 
a învinge timpul. d° a recuDera anii 
războiului. Pentru câ de mersul în
treprinderii lor. puternic ancora:ă 
în viata economică a regiunii, de
pind multe.

Depinde, in primul rind. înfăptui
rea programului elaborat de partid 
cu privire la diversificarea agricul
turii zonei respective prin extinderea 
bazei producției de mătase. Coope
rativele agricole au trecut cu ani in 
urmă, in plin război, la această nouă 
îndeletnicire care s-a soldat cu ve
nituri sporite. Iar extinderea cultu
rii coconilor este determinată și de 
capacitatea d® prelucrare a fabricii 
— unica de acest fel in țară. Toate 
acestea văzute prin prisma necesi
tăților țării de a-și procura din 
import bunuri necesar-* economiei 
naționale. mătasea fiind unul din 
produsele cu care R. D. Vietnam se 
poate afirma pe piața externă.k___ —______

vieții in- 
războiului. 

in refacerea 
bombarda-

„Avem sarcina — ne spunea direc
torul Tran Quoc Can — să sporim 
capacitatea întreprinderii de patru 
on. pină in 1980. Ceea ce se vede 
acum in această incintă nu este de
cit nucleul combinatului de miine !“

Cvadruplarea preconizată a capa
cității intreprinderii respective re
flectă preocupările R. D. Vietnam 
pe ansamblul economiei, aflată în 
plin proces de refacere și dezvolta
re. Această operă înglobează un 
amplu efort selectiv deoarece activi
tatea actuală nu se reduce, pur și 
simplu, la refacerea a ceea ce a fost 
distrus. Partidul celor ce muncesc 
din Vietnam a pus in fața poporu
lui obiectivul de a clădi bazele teh- 
nico-materiale ale unei economii 
orientate statornic spre pace, spre 
sporirea venitului național și ridi
carea nivelului de trai al populației. 
Unele din întreprinderile 
datau incă din perioada 
altele fuseseră construite pentru a 
răspunde unora sau altora din ce
rințele de moment, iar o altă cate
gorie a apărut in condițiile războiu
lui și erau orientate spre acoperirea 
unor nevoi specifice. Acum econo
mia este concepută ca un organism 
unitar și orientală sore o largă 
perspectivă. „Abandonăm ce nu co
respunde noilor cerințe, reconstruim 
si dezvoltăm doar ceea ce este, me
nit să dăinuie" — se spune la Hanoi.

Transporturile sint considerate, din 
acest punct de vedere, un sector- 
cheie și tocmai de aceea s-au bucu
rat de prioritate din primele zile ale 
păcii. Un exemplu edificator il con
stituie Uzina de locomotive din 
Hanoi. în incinta de cinci km pătrați 
a uzinei, sfirtecatâ de cratere de 
bombe, .a început o bătălie grea pen
tru degajarea mormanelor de fier 
contorsionat și pregătirea condițiilor 
pentru reluarea producției. O echipă 
de muncitori și specialiști a cutre
ierat țara ’ 
motivelor 
războiului, 
de piese 
primelor 
prinderea, 
hangare, funcționează zi și noap
te — ceea ce a făcut ca tra

distruse 
colonială.

pentru recuperarea loco- 
deteriorate in timpul 
selecționind sute de tone 
de schimb in vederea 

reparații. Acum, intre- 
adăpostită provizoriu in

reușit, plecînd de la o anchetă ofi
cială despre condițiile de viață al<E 
familiilor in 1971. să prezinte totuși 
o sinteză asupra felului in care fran
cezii iși petrec ultima parte a exis
tenței. Conferențiara a remarcat un 
prim fapt izbitor : 645 000 persoane 
in virstă de peste 65 de ani. printre 
care 68 000 de peste 75 de ani. se 
văd nevoite să mai desfășoare acti
vități lucrative, intrucit pensiile sint 
insuficiente. Un alt fapt caracteris
tic : izolarea in care trăiesc oamenii 
virslnici; astfel aproximativ 1 700 000 
persoane de peste 65 de ani, in ma
joritate femei, locuiesc singure.

In ce privește bugetul, două ' lu-

cruri au o pondere principală : ali
mentația și sănătatea (un procent de 
12 la sută din venitul alocat pentru 
cheltuieli de sănătate nu include și 
eventualele cheltuieli de spitalizare, 
care sint foarte mari).

Condițiile de locuit sint precare : 
33 la sută din persoanele intre 65 și 
74 de ani trăiesc in imobile construi
te înainte de războiul din 1370 !

„La sfirșitul expunerii d-nei Niau- 
det — se arată in încheierea notei 
din „Figaro" — participant ii încer
cau regretul că situația persoanelor 
în virstă nu dă loc la mai multe 
dii care să permită definirea 
politici in sprijinul lor".

foarte
• foruri 

ziarul 
arată 

-- ____ ___ , -----  _ treime,
adică vreo două milioane, nu dis
pun decit de o pensie de bătrinețe al 
cărei cuantum este cu mult sub mi
nimul vital recunoscut oficial.

Ziua organizată de Centrul in
ternațional de gerontologie socia
lă, prezidată de dr. Huet, cu partici
parea a numeroase personalități, 
printre care profesorul Pequignot. a 
permis să se facă un tur de orizont 
al problemelor puse de condițiile 
precare in care trăiesc o bună parte 
din cei ce aparțin „celei de-a treia 
virste" („le troisieme âge), după ex
presia folosită.

Una dintre cele mai interesante 
comunicări a fost făcută de către 
d-na J. Niaudet, secretară generală 
a centrului. Deplingind faptul că in 
momentul de față nu există un stu
diu de ansamblu care să permită o 
analiză a problemelor persoanelor in 
virstă. autoarea comunicării a

porțiuni ale căi-pe unele _____
ferate să devină aproape nor

mal. Ample lucrări de drenaj au 
fost Întreprinse de-a lungul căilor 
fluviale pentru ameliorarea trans
portului materialelor de construcții 
și combustibilului spre provinciile 
dens populate din delta Fluviului 
Roșu. Concomitent. cinci porturi 
maritime, restaurate, si-au reluat 
activitatea, cel din Haifong, lovit 
din greu, fiind de-acum accesibil 
navelor de mare tonaj. Totodată, 
continuă amenajarea rețelei rutiere 
care a căpătat o largă extindere 
chiar in anii războiului și crearea 
unor noi rețele in regiunile de deal 
și de munte, atrase pentru prima 
oară in circuitul economic, prin de
frișarea junglei și transformarea te
renurilor eliberate In livezi de pomi

fructiferi și baze furajere. Printr-un 
mare efori au fost refăcute, cel pu
țin parțial, majoritatea centralelor 
electrice, rețeaua electrică s-a ex
tins cu sute de kilometri, au în
ceput să producă minele de cărbuni, 
fabricile de materiale de construcții.

„Viața ne cheamă !“ — acest re
fren ai tinerei muncitoare de la în
treprinderea de mătase din Tai 
Binh. izvorit din însăși viitoarea 
trăirilor și speranțelor colectivului 
ei, caracterizează starea de spirit a 
intregului popor din R. D. Vietnam, 
dinamismul luptei sale actuale pen
tru vindecarea rănilor războiului și 
inaintarea pe calea progresului, op
timismul ce-1 însuflețește in edifi
carea socialismului.

Al. CAMPEANU

Operațiunea „Mare limpede44

e-

în preajma noului sezon 
estival, agențiile de turism 
din peninsulă au înlocuit 
in bună măsură obișnuitele 
lor afișe colorate — cu cer 
senin, plăji insorite și chi
puri bronzate — prin altele, 
infățișind instalații de
purare a apei. Nu este însă 
vorba numai de prospec
tele turistice. Făcind o vi
zită in aceste zile la 
măria din Rimini, 
avea surpriza de a ți 
vorbi mai mult despre ase
menea instalații decit des
pre noile hoteluri sau a- 
menajări din acest vestit 
obiectiv turistic. Explicația 
trebuie căutată In faptul 
că de mulți ani coasta A- 
driaticii, alături de alte 
zone turistice ale peninsu
lei. a început să fie inclusă 
printre regiunile afectate 
de ceea ce se cheamă „po
luarea maritimă". La a- 
ceasta contribuie apele flu-

pri- 
poți 

se

viilor și riurilor, care, in 
drumul lor spre vărsare, 
poartă reziduuri menajere 
și industriale, precum și 
conformația geologică apar
te a coastei, care, din cau
za redusei înclinări, nu 
permite o suficientă pri
menire a apei in mare.

Drept urmare, incă din 
1965. din inițiativa adminis
trațiilor comunale, pe în
treaga rivieră adriatică a 
regiunii Romagna a fost 
inițiată operațiunea „Mare 
limpede", care constituie _ 
așa cum ne spunea prof. 
Nicola Pagliarani, primarul 
orașului Rimini — una din 
acțiunile de igienă de cea 
mai mare anvergură a- 
flate in prezent in curs 
de realizare ”...
Pornind de la consideren
tul că nici un 
ziduuri nocive nu 
să ajungă in mare, câ apa 
provenită din riurile și 
fluviile poluate trebuie să

in Italia.
fel de re- 

trebuie

stu- 
unei

Pompierii roboți

fie’ la fel de curată și lim
pede ca aceea a mării, toa
te comunele de pe coastă 
au alcătuit proiecte dc rea
lizare a unor noi rețele de 
canalizare. Lucrările prac
tice, care in multe din a- 
ceste localități se află in
tr-o fază avansată de exe
cuție, au dus la rezultate 
de seamă in acțiunea de 
decontaminare și sterilizare 
a apelor poluate care se 
varsă in mare.

Am vizitat noile instalații 
de epurare a apei construite 
la Rimini. Este vorba des
pre o dublă rețea
canalizare (una pentru apă 
curată și alta pentru 
poluată), rețea subterană 
care a impinzit pe zeci de 
kilometri întregul oraș. A- 
dunate mai intii în citeva 
bazine colectoare, apele re
ziduale sint îndreptate a- 
poi spre o instalație de e- 
purare generală, situată la 
5 km in afara orașului.

de
cea

Instalația, a cărei construc
ție este terminată in pro
porție de ,70 la sută, epu
rează acum circa trei pă
trimi din apele reziduale 
ale orașului. în urma pro
cesului chimic de epurare, 
apa iși recapătă calitățile 
sale inițiale. Tocmai pentru 
aceasta, autoritățile comu
nale au in vedere „refolo- 
sirea" ei la irigații sau in 
alte scopuri gospodărești.

Asemenea instalații, ca 
cea de la Rimini, s-au con
struit sau se află in curs 
de construcție la Riccione, 
Cattolica, Cervia și in alte 
localități de pe riviera A- 
driatlcii. Ele contribuie la 
„salvarea" mării și, impli
cit, a turismului,*care con
stituie una din principalele 
surse de venituri pe aceste 
meleaguri.

Radu BOGDAN
Roma

Mijloacele conven
ționale folosite in bă
tălia pentru stingerea 
celor 50 de mari in
cendii — care in vâra 
anului trecut trans
formaseră in scrum o 
suprafață de aproape 
500 de kilometri pă- 
trați de păduri, lanuri 
și pășuni in șapte sta
te ale vestului State
lor Unite — s-au do
vedit a fi insuficiente 
și inadecvate pe fron
turi atit de întinse. 
Aceasta este concluzia 
unui grup de 21 de cer
cetători și 
americani, 
studierii 
celor mai eficiente de 
stingere a incendiilor 
din păduri. Ei au pre
zentat serviciilor de 
pază contra incendii
lor din cadrul N.A.S.A. 
un ingenios proiect 
vizi nd folosirea ro
boților ca pompieri in 
lupta cu va’urile de 
flăcări, care numai in 
California provoacă 
anual pagube in va
loare de 200 milioane 
de dolari.

Potrivit proiectului. 
In pădurile californie- 
ne ar urma să fie

ingineri 
In urma 
metodelor

plantate circa 300 de 
stații meteorologice 
automate, care să 
transmită informații 
privind starea vremii, 
viteza vintului, tem
peratura locală, gra
dul de umiditate al 
copacilor, procentul 
de copaci uscați — da
tele fiind transmise 
pe diferite căi. inclu
siv prin sateliți — la 
un centru pentru a fi 
analizate 
tere; 
bili 
care . . _____
iminente de incendiu, 
ca și direcția de îna
intare a incendiilor 
declanșate, iar condu
cerea centrului, anaîi- 
zind fotografiile trans
mise de sateliți odată 
cu datele menționate, 
va putea stabili locui 
do lansare a pompie
rilor roboți și numă
rul necesar pentru 
îndeplinirea misiunii 
de stingere a incen
diului.

Potrivit proiectului, 
robotul pompier cin- 
tărește circa 10 tone, 
cu încărcătura chimi
că extinctoare depo
zitată in „abdomenul"

de compu- 
Acestea ar sta- 

exact zonele in 
există pericole

său. Picioarele 
ating doi metri, 
du-i astfel 
tatea’ de a trece peste 
unele obstacole, pre
cum și o anumită vi
teză in deplasare. Tn 
partea superioară, pe 
„cap" îi sint fixate 
citeva camere de te
leviziune, permain- 
du-i să „vadă' tn toa
te părțile și să s,- de
plaseze pe ter?nuii pe 
care le „apreciază" 
accesibile. Robotul 
este dotat și cu un 
aparat de radio, pen
tru a fi teleghidat in 
zona incendiată. „Pie
lea" robotului este din 
aluminiu strălucitor, 
pentru a refracta o 
parte a căldurii. Sub 
aluminiu curge conti
nuu o substanță lichi
dă cu proprietăți de 
răcire a aparatajelor 
robotului, construit să 
reziste pină la o tem
peratură de 1 000 de 
grade Fahrenheit. La 
ordinele transmise 
prin radio, robotul 
pulverizează substan
țele chimice extinc
toare pe o distanță 
de 70—80 metr|.
C.ALEXANDROAIE

J

sale 
din- 

posibili-
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PREȘEDINTELE REPUBLICII, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, 

A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE
A AMBASADORULUI MEXICULUI

Luind cuvlntuj In cadrul «olemni- 
’a:n de prezentare ■ -rn«nri)or. am
basadorul mexican Armando Mcdipn, 
evocind tradițiile legăturilor dintre 
România u (ara sa. a spus. printre 
altele .

■ De-a lungul istoriei celor două 
națiuni not fi gâ*-tie muite asemă
nări privind eroismul cu care po
poarele noastre au luptat pentru in- 
d'oendenta lor. A ?»*i* lupt® a con
tribuit intr-o formfc hotfcritnare ia 
fo-marra caracterului roriru. Am 
dobindit la un preț foarte ridicat 
cvnțtitnța nos tra națională.

Sintem mindri de originea noa<- 
Am rr-pins dominația economi

că st politică a forțelor străine pe 
teritoriul nostru. Iubim suveranita
tea noariri. R»-pectârn libera deter- 
nmare ?■ egalitatea popoarelor și 
*•> riern apărătorii neintervenției «i 
coexistenței pașnice".

In continuare, vorbitorul • arătat : 
Importanta re care Mexicul și 

R -mânia o acordă relațiilor econo- 
r 'ce internat'onale conttitnie o fr- 
î.-;tâ coincidentă de criterii Intre 
g r. emul condus do Excelenta Voas- 

^t'â ai cel al președintelui Echeverria;
ca dovadă, sprijinul pe care 

România il acordă elaborării Cartei 
drepturilor si obligațiilor economice 
B vitelor propusă de primul man- 
oa’ar al țârii melc.

Există multe alic puncte de vede
re comune in pozițiile României si 
Mexicului in diverse probleme in- 
■■ rnaționale. Mi «e pare oportun să 
amintesc că aceste puncte de vedere 
ej fost întotdeauna strina legate de 
o cauză atit de nobilă cum a fost 
menținerea păcii $j dezarmării11.

în încheiere, ambasadorul mexican
■ spus :

..S;nt sigur că împărtășim dorința 
d-' a dezvolta relațiile economice, 
c ilturale. științifice si tehnologice in- 
t e cele două târî ale noastre. Pot 
să asigur De Excelența Voastră că 
v >. depune toat® eforturile pentru 
realizarea areriui scop. Transforma
rea sl dezvoltarea României actuale. 
• ab priceputa conducere a Excelen-
■ Voastre, sînt motive de profundă 
aâmirat'.c. nu numai pentru auton- 
t-'ile țârii mele. ci. de asemenea, 
pentru poporul mexican. Transmițind 
Fvrelmtei Voastre salutul cordial el 
președintelui Echeverria, adresez Ex
celenței Voastre urări de fericire 
personala, de oaee $î prosperitate 
poporului român*1.

A luat apoi cuvîntul președintele 
F-nublicii Serial--te România, tova
rășul Nicolae Ceausescu. Adresind 
noului ambasador un cordial bun 
v®nit in tara noastră. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a sdus :

..Erie un motiv de satisfacție să
■ ■ ■ ■- și

l elaborare dintre România si Mexic 
au cunoscut, in ultimul timp* v«cvo- 
iuti® pozitiva, că ««ee- 4o.-we< SdT*-
d ...le de a se dezvolta și mai mult 
in viitor. Apreciez că există’ - reSle' 
irrespective de sporire a schimburi
lor comerciale, de promovare a unei

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICUSM; TURUL ROMÂNIEI
Marocanul Nejarri ciștigătorul etapei a V-a

Cea de-a V-a etapă a Turului ci
clist al României, desfășurată pe tra
seul Suceava—Bistrița-Năsăud. a fost 
ciștigatfi de rutierul marocan Musta
fa Nejam. cronometrat pe distanța 
de 160 km cu timpul de 4h 21'39”. In 
.a .eia>: timp cu învingătorul a sosit 

.k-tul român Vasile Selejan. iar pe 
locul trei la 9” s-a clasat francezul 
Jacques Michaud. Grosul plutonului 
condus de polonezul Prill si Teodor 
Vasile a sosit cu o intirzicre de circa 
2 minute. Soarta acestei etape de 
munte desfășurată pe o vreme plo
ioasă s-a hotănt pe urcușul Măgura 
Calului unde s-au detașat concuren- 
țil sosiți pe primele trei locuri : Ne
jarri, Selejan și Michaud. Dovedind

Campionii naționali la caiac-canoe
La Snagov s-au desfășurat ieri fi

nalele Campionatelor naționale de 
caiac-canoc, la startul cărora au fost 
prezenți circa 300 de sportivi și spor
tive.

La probele olimpice, pe distanța 
de 1 000 m. I . an Patzaichin (Dina
mo) a cișiigat proba de canoe sim
plu. iar Vasile Simiocenco (Steaua) 
a terminat învingător la caiac 
simplu.

în probele de viteză (500 m). Ivan 
Patzaichin a obținut o nouă victorie 
la canoe simplu, in timp ce Gheor
ghe Danilov și Gheorghe Simionov

Campionatul mondial de
COMENTARII,

fotbal
FRANKFURT PE MAIN 

14 (Agerpres). — Comen- 
tind meciul de deschi- 
dere al campionatului 
mondial de fotbal, cores
pondentul agenției Fran
ce Presse notează, prin
tre aitele : „Rezultatul 
satisface pe ambii com
batanți. dar la „Waldsta- 
dion“ șansa a fost de par
tea brazilienilor, mai a- 
lej In repriza a doua, 
pripeala atacanților Iu
goslavi, bara, interven
țiile inspirate ale lui 
Pereira i-au «alvat de 
la înfrîngere pe cam
pionii mondiali. Foar
te buni în conduce
rea balonului, practicind 
un joc combinativ, une
ori derutant, iugoslavii 

cooptări economice ti tehnologico 
recipioc avantajoase, precum si de 
« .tindere a raporturilor culturale, gti- 
iitifi-e $i in alte domenii.

Valorificarea tot mai deplină, prin 
r'orturi comune, a acestor posibili- 
i <ti corespunde in modul cel mâi pro- 
lind intereselor de progres ale ce
lor două țâri, ale poporului român și 
poporului mexican, si servește, tot- 
odatâ. cauza generala a colaborării și 
înțelegerii Intre națiuni**.

Aiâtind că România, angajată cu 
toate forțele sale In munca pașnică, 
ron«tructivfl ncn'ru făurirea orlndui- 
rii noi. socialiste, cs’e profund Inte
resată in asigurarea unui climat trai
nic de pace și conlucrare fructuoasă 
intre state. tovarășul Nicolae 
Ceaugescu a spus in continuare ;

..Țara noastră dezvoltă o largă 
colaborare internațională, punlnd in 
mod constant la baza relațiilor sale 
cu celelalte state principiile deplinei 
egalități In drepturi, ale respectului 
independenței și suveranității națio
nale. neamestecului in treburile in- 
t-renc și avantajului reciproc, ale res
pectării dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-șl decide In mod liber 
destinele.

Ne bucură, domnule ambasador, că 
In lupta generală pentru destindere, 
colaborare și pace in lume. România 
$ Mexicul se întilnesc. în multe pri
vințe. pe poziții similare, că țările 
noastre conlucrează și iși aduc con
tribuția constructivă la soluționarea 
problemelor vieții internațiohale con
temporane. A? aminti, in această 
privință, conlucrarea activă dintre 
delegațiile română și mexicană la e- 
laborarea Cartei drepturilor și obli
gațiilor economice ale statelor, pre
cum și colaborarea dintre țările 
noastre pentru pregătirea apropiatei 
Conferințe mondiale a populației11.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușcscu a spus :

„Am convingerea că activitatea 
dumneavoastră in calitate de amba
sador al Mexicului in țara noastră 
va contribui la dezvoltarea in conti
nuare a acestei colaborări, la întă
rirea prieteniei româno-mexicane.

Vă rog. domnule ambasador, să 
transmiteți președintelui Echeverria, 
odată cu mulțumirile mele pentru 
mesajul pe care mi l-a adresat, un 
salut călduros Și urări de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate 
și pace pentru poporul mexican pri
eten.

Vă doresc mult succes în realizarea 
nobilei misiuni ce v-a fost încredin
țată și vâ asigur de tot sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al meu personal".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare. președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut o convorbire prie
tenească si cordială cu ambasadorul 
niexicap ^rmando Medina.

•La Crremonia prezentării scrisori—■ 
lor și la convorbire au participai 
Constantin Stâtescu. secretarul Con
siliului de Stat, și George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe.

un mare curaj la coborire pe ser
pentinele muntelui. fugarii și-au 
creat avans și nu au mai putut fi 
ajunși pină la Bistrița-Năsăud.

în clasamentul general se menți
ne lider M. Ramașcanu (România-ti- 
rreret) urmat de Selejan (România) 
la 2’17”. Zajac (Cehoslovacia) la 
3’03”. Cirje (România-tineret) la 
3’25”, Drăgan (Voința) la 3’41”, Vasile 
(România) la 3’57”.

Clasamentul pe echipe : 1. Româ
nia-tineret : 2. România la 2'09” ; 3. 
Dinamo la 5’03” : 4. Cehoslovacia la 
813”.

Astăzi se dispută etapa a Vl-a 
contracronometru individual (25 km. 
la Bistrița-Năsăud) și etapa a Vil-a 
Bistrița-Năsăud—Baia Mare (145 km).

(Steaua) s-au clasat pe primul Ioc 
in proba de canoe dublu.

Ceilalți ciștigători: probe olimpice 
(1 000 m): caiac simplu fete: Maria 
Cosma (Sport Club Tulcea): caiac 
dublu : Ion Dragulschi—;Pavel Erast 
(Steaua): canoe dublu: Gheorghe Da- 
nilov-Gheorghe Simionov (Steaua); 
caiac dublu fete: Viorica Dumitru— 
Maria Nichiforov (Dinamo): caiac 4: 
Dinamo; probe de viteză (500 m): 
caiac simplu : Vasile Diba (Dinamo); 
caiac dublu : E. Foldi—C. Foldi (Di
namo) ; ștafeta 4X500 m caiac : Di
namo : caiac 4 fete : Dinamo.

au fost pe punctul de a 
produce surpriza11.

Comentatorii celorlalte 
agenții de presă scot in 
evidență citeva individua
lități care s-au remarcat 
in meciul de la Frank
furt pe Main, respectiv 
Luis Pereira. Jairzinho. 
Levlnha — de la brazi
lieni, portarul Măriei. 
Oblak și Acimovici — de 
la iugoslavi.

După meciul de la 
Frankfurt pe Main, antre
norul Mario Zagalo s-a 
declarat satisfăcut de re
zultat. Următorul joc. cel 
cu formația Scoției, va fi 
foarte greu — a declarai 
în continuare Zagalo.

La rindul său. antreno
rul echipei iugoslave. Mi-

REZULTATE
lan Milianici, a spus: 
„Mi-a plăcut meciul. S-a 
jucat un fotbal bun. De-

★
Primul mari din grupa I a campionatului mondial 

de fotbal s-a disputat pe stadionul olimpic din Ber
linul occidental între selecționatele R. F. Germania 
și Chile. Fotbaliștii vest-germani au obținut victoria 
cu scorul de 1—0 (1—0). Scorul a fost deschis in mi
nutul 16 de fundașul Breitner, care a șutat fulgerător 
de la 25 m, trimițind balonul in colțul de sus al porții- 
Apărindu-se cu toată echipa, chilienii au împiedicat 
apoi majorarea scorului.

Alte rezultate : La Hamburg, într-un meci pentru 
grupa I. selecționata R. D. Germane a învins cu sco
rul de 2—0 (0—0) echipa Australiei. Au marcat Curran 
(autogol in minutul 56) și Strelch (minutul 70). La 
Dortmund, in grupa a Il-a, reprezentativa Scoției a 
întrecut cu scorul de 2—0 (2—0) selecționata Republicii 
Zair. Cele două goluri au fost marcate de Lorimer 
(minutul 26) și Jordan (minutul 32).

Astăzi se dispută patru meciuri : Suedia—Bulgaria : 
Olanda—Uruguay (grupa a 3-a)-: Italia—Haiti; Polo
nia—Argentina (grupa a 4-a).

Decorarea tovarășului 
Ion lonită

Cronica
zilei

(Urmare din pag. b
..Erie, totodată, pentru mine, un 

prilej deosebit de n-mi exprima, o 
dată mai mult, înalta stimă șl pre
țuire ea le nutresc fată do secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România șl 
comandantul suprem al forțelor 
armate — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al po
porului român, conducătorul .«Au în* 
cercat și clarvăzător în lupta pen
tru fftdrlrea socialismului și comu
nismului. înaltul exemplu de slu
jire fAtâ preget a intereselor funda
mentale alo națiunii noastre, în
demnurile si indicațiile pe care 
mi le-a dat reprezintă in mod sta
tornic călăuza întregii mele con
duite.

în aceste clipe do profundă emo
ție. sini pa deplin conștient de r.V- 
punderilc ce-mi revin pentru creș
terea potențialului combativ al ar
matei, a capacității ei de a înde
plini cu toată fermitatea sarcinile 
încredințate de partid și popor — 
anărarea cuceririlor socialiste ale 
națiunii, a independenței, suverani
tății și integrității teritoriale a pa
triei.

VA încredințez că și pe viitor voi 
acționa ca un soldat credincios al

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, 

tovarășul Manca Măncscu. a primit, 
vineri la amiază, pe Franqois-Xavier 
Ixatali, ministrul pădurilor și apelor 
al Republicii Populare Congo.

Tn cadrul convoi birii au fost abor
date probleme referitoare la stadiul 
relațiilor bilaterale dintre cele două 
țări și posibilităților de dezvoltare a

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A PARTIDULUI SOCIALIST ITALIAN

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Partidului So
cialist Italian, formată din tovarășii 
Pietro Lezzi, membru al Direcțiunii 
P.S.I.. și Enzo Paggi, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.S.I., care, la 
invitația Comitetului Central al Par

Noi acțiuni de colaborare economică româno-arabă
In baza acordurilor de colaborare 

româno-libiene. au fost inițiate noi 
acțiuni menite să contribuie la dez
voltarea relațiilor economice dintre 
cele două țări. Astfel, Antrepriza ro
mână de construcții-montaj (ARCOM) 
a încheiat un nou contract pentru con
struirea a incă 1996 de apartamente 
in orașul Tripoli, care se vor adăuga 
celorlalte 53 de blocuri pe care con
structorii noștri Ie ridică in baza în
țelegerii convenite cu firma „Națio
nal Housing Corporation". Pentru 
realizarea lor. partea română asigură 
utilajele, echipamentele și materia
lele necesare, in acest scop fiind ini
țiate curse, regulate de vapoare pc 
ruta Constanța—Tripoli. Zilele” aces
tea, de pildă, vasul „Iași11 a plecat' 
cu o nouă încărcătură din portul 
Constanța spre capitala Libiei.

1N CÎT EV A
Tenis : Roland Garros

în sferturile de finală ale probei 
d° dublu din cadrul „internaționale
lor- de tenis ale Franței de la Ro
land Garros. perechi D. Crealy 
(Australia) — O. Parun (Noua Ze- 
elandă) a învins cu 4—6. 6—3, 6—4 
pe Ilie Năstase (România) — J. Gis
bert (Spania). Rezultate înregistrate 
in semifinalele probei feminine de 
dublu : Chanfreau (Franța). Ebin- 
ehaus (R.F.G.) — Navratilova. To
manova (Cehoslovacia) 6—4. 6—3 ; 
Evert (S.U.A.). Morozova (U.R.S.S.)— 
Giscafre (Argentina). Nasuelli (Ita
lia) 6-2. 6—1.

Baschet
La Gdansk s-a disputat întîlnirea 

Internațională de baschet dintre e- 
chipele de tineret ale Poloniei și 
României. Baschetbaliștii polonezi au 
obținut victoria cu scorul de 99—96 
(60—46).

Atletism
Atletele românce au avut o com

portare remarcabilă in ultima zi a 
concursului internațional de la Ate
na. Argentina Menis a cișiigat pro
ba de aruncare a discului cu o per
formanță de 63,40 m. Valeria Bu- 
fanu-Ștefănescu s-a clasat pe primul 
loc in proba de 100 m garduri cu 
13”2/10, iar Virginia Ioan a terminat 
învingătoare în proba de săritură in 
înălțime — 1.87 m, intrecind-o pe 
Cornelia Popescu, clasată pe locul 
doi cu 1.75 m.

Alte rezultate mai importante : 
masculin : 400 m garduri : Gergis
(Grecia) 50’’2/10 : 200 m plat : Kar- 
tunen (Finlanda) 21”3/10 : triplu 
salt : Kafiniotis (Grecia) 16.51 m (re
cord național) ; înălțime : Moreau 

sigur, puteam clștiga. dar 
ne mulțumim și cu acest 
rezultat11. 

partidului. îmi voi consacra toată 
energia, priceperea și puterea de 
muncă înfăptuirii neabătute a noli- 
turil interne și externe a partinitlul 
și statului, Îndeplinirii cu abnegație 
a ordinelor patriei, alo dumneavoas
tră. mult riimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu’*.

în încheiere, ministrul apărării 
naționale a asigurat Comitetul Exe
cutiv, Comitetul Central ai partidu
lui. cft. împreună cu consiliul de 
conducere al ministerului, vor fi de
puse toate eforturile pentru perfec
ționarea pregătirii, inceslrării si 
educării armatei, astfel ca toți mili
tarii, asemenea întregului popor, 
sâ-si îndeplinească cu devotament 
nețărmurit Îndatoririle ce lo revin, 
să intimpirte cu rezultate superioare 
mărețele evenimente din acest an — 
cea de-a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

A luat cuvintul tovarășul NICOI.AE 
CEAUȘESCU, care a felicitat căldu
ros pe sărbătorit.

Conducătorii de pari id și de stat 
au felicitat apoi călduros pe tovară
șul Ion Ioniță, urindu-i multă sănă
tate șl fericire, noi succese in acti
vitatea sa.

cooperării economice româno-con- 
goleze.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
ambianță de cordialitate, a partici
pat Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor de 
construcții. A fost prezent Cristophe 
Laban, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.P. Congo la București.

tidului Comunist Român, face o vi
zită de prietenie in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de to
varășul Ștefan. Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

în perspectivă, relațiile româno- 
libiene in acest domeniu vor cuprin
de o arie mai largă de activități. 
ARCOM urmează a construi la 
Tripoli. Benghazzi. Nalu și Gavian 
numeroase edificii social-culturale.

★
în cadrul relațiilor de cooperare 

economică și tehnică, constructorii 
români execută numeroase lucrări și 
in alte țări arabe. în Siria, de pildă, 
acordă asistență tehnică la ridicarea 
complexului de insilozare și încăl
care a fosfaților din portul Tartous ; 
in Irak participă la construcția fa
bricii de ciment de la Qasr, care 
va fi dotată cu linii tehnologice de 
fabricație românească, iar iii Liban, 
la Fa raia»!-vor realiza mai .multe sere 
floricole.

(Agerpres)

RÎNDURI
(Belgia) 2.14 m : greutate : Winds 
(Anglia) 19.50 m.

★
După cum s-a mai anunțat, in ca

drul concursului internațional atletic 
de la Potsdam, sprintera poloneză 
Irina Szewinska a stabilit un nou 
record al lumii in proba de 200 m 
plat cu timpul de 22”. Ea este in 
virstă de 28 de ani și în acest sezon 
a demonstrat o formă excelentă. 
Alte rezultate înregistrate in ziua a 
doua a acestui concurs : feminin : 
100 m garduri : Ehrhardt (R.D.G.) 
12” ; greutate : Fibingerova (Ceho
slovacia) 20,38 m ! ; disc,: Hoeltge 
(R.D.G.) 61,74 m : masculin : 200 ni 
plat : Leouard (Cuba) 20”2/10 : 400 
m : Scheibe (R.D.G.) 46”2/10 : 400 m 
garduri : Mayer (R.D.G.) 50”3/10 ;
3 000 m obstacole : Grigaas (U.R.S.S.) 
8'35”2/10 ; ciocan : Beiling (R.D.G.)
73,20 m ; triplu salt : Drehmel 
(R.D.G.) 17,06 m.

Box
La Constanța se fac intense pre

gătiri in vederea balcaniadei de box 
care va incepe la 25 iunie cu parti
ciparea celor mai valoroși pugiliști 
din Iugoslavia. Bulgaria. Grecia, 
Turcia $i România. Reuniunile vor 
avea loc in zilele de 25, 26 și 27 iu
nie de la ora 19.30? finalele desfă- 
șurîndu-se la 29 iunie, la ora 19.00. 
La 28 iunie este zi de odihnă. Reu
niunile se vor desfășura in sala 
sporturilor. Cu acest prilej, la Con
stanța vor avea loc lucrările comi
tetului balcanic de box.

Rugbi
Azi. de la ora 17. pe stadionul Ti

neretului, are loc intilnirea interna
țională școlară de rugbi dintre echi
pele Clubului sportiv școlar Bucu
rești, campioană națională de juniori 
a României, și cea a liceului Victor 
Duruy din Bagnares de Bigarre (Pi- 
rinei-Franța), campioana școlară a 
Franței la cădeți (15—16 ani).

Reîncepe pescuitul sportiv I
Duminică, 16 iunie, reîncepe pescui

tul sportiv in apele de șes și coli- 
nare, la toate speciile de pește. Con
tinuă pescuitul sportiv in apele de 
munte la păstrăvi și lipan.

Olimpiada de șah
Olimpiada de șah care are loc la 

Nisa a continuat cu desfășurarea par
tidelor cuprinse în cea de-a 7-a run
dă. Echipa României, care evoluează 
in grupa a 6-a preliminară, a învins 
cu 4—0 formația Libanului. Alte re
zultate din această grupă : Norvegia— 
Andora 3—0 (1) : Noua Zeelandă — 
Singapore 1—2 (1) ; Monaco—Colum
bia 0—4. Echipa Cehoslovaciei a avut 
zi liberă. în clasamentul grupei con
duce Cehoslovacia cu 21 puncte, ur
mată de Norvegia 21 puncte și o 
partidă întreruptă (un meci mai mult 
jucat), România 18,5 puncte și Colum
bia 17 puncte (un meci mal mult ju
cat).

Vineri după-amiază, tovarășul Mi
hai Dalea. membru «uplcant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primii delegația Confe
derației Sindicale Congoleze — 
C-S.C.. condusă de Ekamba Elombe, 
secretar al C.S.C., care efectuează o 
vizită de prietenie și studiu in țara 
noastră, la invitația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor.

Vineri. Gheorghe Oprea, vlceprim- 
mlnistru al guvernului, Constantin 
Stălcscu, secretarul Consiliului de 
Stat, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și ge
neral-colonel Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului apărării naționale, au 
prezentat condoleanțe însărcinatului 
cu afaceri ad-interlni al Braz.iliei la 
București, Frcdorlco Carlos Car
nauba, in legătură cu decesul lui 
Eurico Gaspar Dutra, fost președinte 
al Republicii Federative a Braziliei 
in perioada 1946—1951.

★
Vineri după-amiază a so«it In Ca

pitală o delegație comercială, con
dusă do Jesse Pinto Freire, senator, 
președintele Confederației naționale 
de comerț din Brazilia, care va face 
o vizită în țara noastră In invitația 
Camerei de Comerț și Industrie.

★
Vineri a părăsit Capitala delega

ția societății „Leul și soarele roșu11 
din Iran, condusă de Mohammad 
Gharagozoglou, membru al Comite
tului Central al Comitetului director 
al societății, care a făcut o vizită 
in țara noastră intre 10 și 14 iunie.

în timpul vizitei, oaspeții au avut 
convorbiri cu general-colonel Mihai 
Burcă, președintele Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie, 
și s-au întilnit cu membri al comi
siilor de Cruce Roșie din unele în
treprinderi industriale și instituții 
social-culturale din Capitală și jude
țul Prahova.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru 16, 17 șl 
18 iunie. în țară : Vremea în curs 
de încălzire. Cerul va fi variabil. In 
prima parte a intervalului, vor că
dea averse locale de ploaie in nor
dul tării, iar in celelalte regiuni, 
aversele vor fi izolate, după-amiaza. 
Vintul va sufla slab, pină la mode
rat. Minimele vor fi cuprinse intre 
6 și 16 grade, izolat mai coborite in 
prima noapte, iar maximele între 16 
șt 26 de grade, mai ridicate in a 
doua parte a intervalului. In Bucu
rești : Vreme in curs de încălzire. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată la începutul inter
valului. Vint slab, pină la moderat.

A apărut

„REVISTA ECONOMICĂ"

nr. 3/1974
Din sumar : „Spiritul de răspun

dere și disciplina muncii — coordo
nate fundamentale ale activității 
economice" : ,.11 iunie 1948 — un 
act revoluționar, cu adinei rezo
nanțe istorice".

Rubrica „ECONOMIA NAȚIONA
LĂ" cuprinde articolele : Cincina
lul — înainte de termen : Dinamism 
și ritm înalt in dezvoltarea econo
miei : Comentariu la un grafic : 
Pregătiri pentru recolta ’.74 : Să 
gindim și să acționăm economic ; 
Reducerea cheltuielilor materiale — 
factor de bază al creșterii econo
mice ; Progresul tehnic și scăderea 
consumurilor de materiale : O in
vestigație in 15 centrale industriale 
pe tema : Cum acționați pentru 
diminuarea cheltuielilor materiale?; 
Creșterea competitivității produse
lor prin reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție ; Noul indica
tor de plan : Producția netă stimu

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 14 IUNIE 1974
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 

976 921 lei din care 149 279 lei report

FESTIVALUL 
VĂII BÎRGĂULUI

Sala de festivități a liceului din 
localitatea Prundul Birgăului a găz
duit cea de-a 3-a ediție a festivalu
lui cultural-artistic al satelor și co
munelor de pe Valea Birgăului, 
așezare situată in zona montană a 
județului Bistrița-Năsăud. In cadrul 
bogatului program al acestei ma
nifestări cultural-educative a avut 
loc simpozionul „30 de ani de mari 
înfăptuiri pe coordonatele socialis
mului". Comunicările prezentate au 
conturat un impunător tablou al în
făptuirilor economico-sociale din 
această zonă a țării. în a doua parte 
a programului, formațiile de cin- 
tece și dansuri ale căminelor cul
turale din satele de pe Valea Bir
găului au prezentat un frumos 
șpectacol muzical-coregrafic. (Ion 
Anghel).

SESIUNE 
DE COMUNICĂRI

în cadrul manifestărilor jubiliar* 
Inițiate in județul Alba, in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei, la Muzeul de Istorie 
din Alba Iulia a avut loc o sesiune 
de comunicări științifice organizată 
de cabinetul județean de partid 
Alba și filiala din Alba Iulia a So
cietății de științe istorice. Activiști 
de partid, lectori ai cabinetului ju
dețean de partid, cercetători la 
Muzeul de istorie au prezentat ex
puneri pe teme ca : „P.C.R. — 
conducătorul luptei pentru răstur

Sosirea în Capitală 
a ministrului relațiilor externe 

al Republicii Ecuador
La Invitația ministrului afacerilor 

externe nl Republicii Socialiste Ro
mânia, George Macovescu. vineri 
după-amiază a sosit in Capitală, 
intr-o vizită oficială, ministrul r< la- 
țlllor externe al Republicii Ecuador. 
Antonio Josâ Lucio Paredes, cu 
soția.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fori Intimpinat de George Maco
vescu, cu soția. Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. funcționari superiori din M.A.E.

A fost prezent Enrique Sanchez 
Barona, ambasadorul Republicii Ecua
dor acreditat in țara noastră.

★
în cursul aceleiași zile au început 

convorbirile oficiale dintre miniștrii 
afacerilor externe ai celor două țări.

Desfășurate intr-o atmosferă cor
dială, convorbirile au abordat as
pecte ale dezvoltării relațiilor de co
laborare dintre cele două țări, precum 
și unele probleme internaționale de 
interes comun.

*
Tot In după-amiaza zilei de vineri, 

Bujor Almășan, ministrul minelor, 
petrolului și geologici, și ministrul 
ecuadorian Antonio Josă Lucio Pa
redes, au avut o întrevedere in ca

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE Al REPUBUCII TURCIA 
VA FACE 0 VIZITA OFICIALA IN ROMÂNIA

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. în pe
rioada 24—29 iunie 1974, ministrul a-

Plecarea ministrului tehnologiei 
și cercetării științifice din Indonezia

Ministrul tehnologiei șî cercetării 
științifice din Indonezia, Sumitro 
Djojohadikusumo, care, la invitația 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, a făcut o vizită in țara 
noaotrâ, a părăsit vineri dimineața 
Capitala.

în ultimele zile, oaspetele a mai 
avut întrevederi cu Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Ion Bucur, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planificării, 
cu care prilej a avut Ioc un schimb 
de păreri cu privire la posibilitățile 

lează reducerea cheltuielilor mate
riale : O contribuție românească 
deosebit de valoroasă in domeniul 
polimerilor sintetici ; Perfecționarea 
organizării — sursă de eficiență și t 
dezvoltare.

Rubrica „ECONOMIA MONDIA
LĂ" cuprinde articolele : Cea de-a 
IlI-a Conferință O.N.U. asupra 
dreptului mării : în căutarea unor 
reguli internaționale general-accep- 
tabile ; Tcndințe-conjuncturi ; Pe
renitatea decalajelor în industria 
petrolului : Piața monetară inter
națională.

Rubrica „TEORII IDEI" cuprin
de : Creșterea, parte integrantă a 
reproducției sociale ; Școli, curente, 
economiști : Capitalismul contem
poran in viziunea finală a lui 
J.K. Galbraith ; Investiția demogra
fică și creșterea economică ; Cea 
mai largă conferință organizată 
vreodată de Națiunile Unite.

EXTRAGEREA I : 23 42 20 89 2
32 53 74 65

EXTRAGEREA a II-a : 84 48 39
12 80 34 59 57 83 

narea dictaturii militaro-fasciste, 
inițiatorul și inspiratorul insurecției 
naționale antifasciste armate de la 
23 August 1944", „Aspecte ale in
surecției naționale antifasciste 
armate in județul Alba". „Realizări 
și perspective in județul Alba" etc. 
(Ștefan Dinicâ).

„30 DE TREPTE 
SPRE VIITOR"

în județul Ilfov se află în plină 
desfășurare un ciclu de manifes
tări cultural-educative dedicate 
fruntașilor in producție : simpo
zioane, mese rotunde, jurnale vor
bite, in cadrul cărora sînt evocate 
momente ale luptei partidului, 
realizările obținute in anii socia
lismului. Sub genericul „30 de 
trepte spre viitor", programele ar
tistice prezentate de cele mai bune 
formații de artiști amatori includ 
cintece revoluționare și din folclo
rul nou, recitaluri de poezie patrio
tică, militantă, montaje literar- 
muzicale, dansuri cu temă șl suite 
de dansuri populare.

Astfel de acțiuni au avut loc pînâ 

drul căreia au fost abordate proble
me privind înfăptuirea înțelegerilor 
convenite cu prilejul sesiunii Comi
siei mixte româno-etuadorlene de 
cooperare In domeniul petrolului, 
care a avut Ioc în Ianuarie 1974 in 
capitala Ecuadorului.

La scurt timp de la sosire, minis
trul Antonio Josă Lucio Paredes a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

*
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a oferit, vineri, în 
saloanele hotelului „Intercontinen
tal11. un dineu în onoarea ministru
lui relațiilor externe al Republicii 
Ecuador. Antonio Jos6 Lucio Pa
redes.

Au participat Bujor Almășan. mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Ilie Cișu, ministru secretar da 
stat la Ministerul Industriei Chimi
ce, alte persoane oficiale.

în timpul dineului, cei doi mi
niștri au rostit toasturi.

(Agerpres)

facerilor externe al Republici! Tur
cia, Turan Guneș, va face o viziti 
oficială în România.

de dezvoltare a relațiilor româno- 
indoneziene. El a vizitat, de aseme
nea. Institutul român de cercetăii 
marine din Constanța.

Cu prilejul prezenței în țara noas
tră a ministrului indonezian, loan 
Ursu, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehnologie, a 
oferit o masă, iar Mohamad Achirul 
Aen, însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Indonezia la București, 
un cocteib

(Agerpres^

tv
9.00 O viață pentru o Ide» : Ale

xandru Borza.
9.30 Film serial „17 clipe ale unei 

primăveri". Episodul VI.
10,40 Muzică populară cu Anița 

Tătaru, Coca Grigore, Con
stantin Magopăț, Ion Lupu, 
Iile Bartoș.

11,00 Telecinemateca.
17.45 Telex.
17.50 Din țările socialiste :
18,00 Caleidoscop cultural-artistic.
18.20 Glasul tinereții. Emisiune 

realizată cu participarea ti
nerilor concurențl și dețină
tori ai trofeului „Floarea din 
grădină".

18.45 Teatru de poezie : „La 
steaua'. Emisiune literară 
inspirată din versurile celui 
mai mare poet al pămfntu- 
lui românesc. Mlhal Emi- 
nescu. de la a cărui moarte 
se împlinesc 85 de ani.

19,05 Interpret! de folclor : Maria 
Marcu și Alexandru Roman.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Cintecul săptăminii : „Asta-i 

țara mea cea minunată". 
Muzica : Romeo Vanica, ver
suri : Aristide Mircea. Inter
pretează : Gabriel Drăgan.

20,05 Teleenciclopedia. Tn cuprins: 
Pictura șl tainele ei ; Bre
viar ; Fotoreporter ; Antre
nament ; Ipoteze.

20.50 Film serial .,Madigan". Epi
sodul „Fundătura". Cu : Ri
chard Widmark, John Larch, 
Vel Avery, Rae Allen ; Re
gia : Alex. March.

22,10 Telejurnal • Sport.
22.30 Sesiune la... estradă. Emisiu

ne realizată cu concursul an
samblului de estradă stu
dențesc din Cluj.

in prezent In comunele Bolintin 
Vale, Berceni, Mihăileștl, Periș, 
Hotarele, Fierbinți, Funaeni, Movi
lita, Câlugăreni și Budești și vor 
continua in toate localitățile jude
țului.

COR CENTENAR
Formația corală din orașul minier 

Baraolt (județul Covasna) a sărbă
torit 100 de ani de activitate. La 
spectacolul festiv și-au dat con
cursul, pe lingă formația sărbăto
rită, corurile caselor de cultură din 
Covasna, Tg. Secuiesc, Sfintu 
Gheorghe. ale căminelor culturale 
din comunele Zagon, Virghis, corul 
de cameră al profesorilor de mu
zică din Sfintu Gheorghe și corul 
mixt al liceului din Baraolt. (Ttt- 
mori Geza).

IN FIECARE LOCALITATE - 
O EXPOZIȚIE

Din Inițiativa secției de propa
gandă a Comitetului județean 
Neamț al P.C.R., In fiecare locali
tate rurală din această parte a 
țării s-a organizat cite o expoziție 
retrospectivă privind realizările 
economico-sociale din cei 30 de ani 
de la eliberarea patriei de sub jugul 
fascist Prin intermediul fotogra
fiilor, al graficelor, panourilor și 
schițelor de sistematizare sint în
fățișate aspecte din activitatea uni
tăților agricole, dezvoltarea edilltar- 
gospodărească a comunelor, muta
țiile care au avut loc in domeniul 
culturii, sănătății publice, aprovi
zionării populației etc. (Ion Manca).

NICOI.AE


PAGINA 6 SClNTEIA-simbătă 15 Iunie 1974

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

ADOPTAREA UNEI AGENDE

GENEVA 14 (Corespondent! de la 
C. Vlnd). — Avlnd In vedere pro
gresul realizat In elaborarea docu
mentelor finale ale Conferinței pen
tru >e-.'urilatp «I cooperare In Euro
pa, precum «I perspectiva final izirii 
eu wooes a activităților conferinței. 
Comitelui de coordonare, întrunit in 
r»dintâ plenară, a hotânt continua
rea lucrărilor, intr-un ritm susținut, 
pe o nouă perioadă dc patru săp- 

Pină la 12 iulie. 
rcHeclft hniărirca 
exprimată in mod

unanim — de a intensifica eforturile 
In această perioadă, astfel incit cea 
de-a doua fază a conferinței să se 
poată Încheia fără Întindere, iar în- 
tilnirea la nivel inalt să se țină la 
Helsinki în timpul preconizat Din 
numărul total de 131 de ședințe ce 
urmează să albă loc în perioada a- 
mintită. cu specificarea că fiecare 
organ do lucru poate tine ședințe 
suplimentare, o mare parte vor fi 
ocupate de organele de lucru ale 
Comisiei fntii. pentru problemele 
securității. precum si de unele sub- 
ounisii in care persista o serie de 
dificultăți de redactare. Subcomisia 
fntii. pentru principiile relațiilor 
Intre state — orcan special de lucru 
In care se examinează propunerile 
românești de măsuri care să facă

ALGER

Convorbirile dintre reprezentanții
P.A.I.G.C. și ai Portugaliei

ALGER 14. (Corespondență de la 
Mircea S. Ionescu). — După consu
marea convorbirilor preliminare de 
joi seară, delegația guvernului por
tughez., condusă de ministrul de ex
terne al acestei țâri. Mario Soares, și 
cea a Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), condusă

R. A. YEMEN

Măsuri anunțate 
de noile autorități

SANAA 14 (Agerpres). — Consi
liul Comandamentului, instaurat in 
R.A. Yemen după demisia Consiliu
lui Republican și a președintelui 
Consiliului Consultativ (parlamen
tul), a difuzat un comunicat in care 
sint expuse principiile care stau la 
baza politicii interne și externe a 
noilor autorități. Pe plan intern — 
precizează comunicatul — Cpnsiliul 
Comandamentului se angajează să 
pună capăt inegalității, să asigure 
tuturor cetățenilor drepturi și li
bertăți și să coopereze cu toate for
țele patriotice, in vederea eliminării 
fenomenelor care au generat criza 
politică și dificultățile de ordin eco
nomic și social pe care le-a cunos
cut R.A. Yemen in ultima vreme.

In domeniul politicii externe — se 
arată ia comunicat — Consiliul Co
mandamentului va promova o poli
tică de dezvoltare a relațiilor cu toa
te țările arabe și a relațiilor de prie
tenie cu toate statele, va susține 
cauza dreaptă a poporului palesti- 
nean și va milita neabătut pentru 
realizarea unității intre cele două 
state yemenite — R.A. Yemen și 
R D.P. a Yemenului — conform în
țelegerilor anterioare intervenite in
tre guvernele celor două țări. R.A. 
Yemen — adaugă comunicatul — 
i'i va onora toate angajamentele a- 
sumate ca membru al Ligii Arabe și 
al altor organizații și organisme in
ternaționale, precum și acordurile și 
obligațiile ce decurg din acestea.

Consiliul Comandamentului a ho- 
tfirit suspendarea Consiliului Consul
tativ si a constituției țării pină 
cind situația internă revine la nor
mal. Totodată, s-a hotărit dizolvarea 
comandamentului forțelor armate. 
Uniunea yemenită — singurul partid 
politic din R. A. Yemen — a fost 
abolită. Pe de altă parte, se anunță 
că măsurile de urgență continuă să 
rămină in vigoare.

„Programul de austeritate" 
al guvernului francez

Sâptamina care se încheie s-a ca
racterizat in Franța printr-o intensă 
activitate a noului guvern, prin 
..acel demaraj mult așteptat, după o 
alegere prezidențială care a imobili
zat țara timp de peste două luni" — 
după cum remarca un ziar parizian.

Un act politic important al noului 
președinte al republicii, Valăry Gis- 
card d’Estaing. și al guvernului con
dus de Jacques Chirac a fost la în
ceputul acestei săptămini adoptarea 
in ședința extraordinară a Consiliu
lui de Miniștri a proiectului de lege 
privind acordarea dreptului de vot 
ia virsla de 18 ani. Această decizie 
a fost primită cu satisfacție de opi- 
r;ia publică și de toate grupările po
litice din Franța. Relevind că stabili
rea virstei majoratului politic la 13 
ani a fost de mult timp o revendi
care a forțelor de stingă, ziarul 
,.1’HUMANITE sublinia că prin decizia 
luată ..6-a pus capăt unei situații care 
era resimțită ca o nedreptate de ti
neret și de totî democrații".

In aceeași ședință, guvernul a 
adnotat un proiect de amnistie — act 
tradițional in Franța după alegeri 
prezidențiale.

Un viu interes au trezit măsurile 
anunțate miercuri seara de oreședin- 
l?le Franței, care a prezentat la pos
turile de radio și televiziune progra
mul economic si financiar al noului 
guvern. Acest program, prin care ,.e- 
conomia franceză trebuie să devină 
mai puțin vulnerabilă** — așa cum a 
subliniat șeful statului — comportă 
două obiective prioritare : restabili
rea in 1976 a echilibrului balanței 
comerciale și reducerea creșterii pre
turilor la 0.5 la sută pe lună, objcc- 
t.v ce va fi realizat in iulie 1975. 
După cum am mai anunțat, în vede
rea atingerii acestor obiective au fost

DE LUCRU PINĂ LA 12 IULIE
efectiv! ncrecurgcrea la forțft șl la 
amenințarea cu forța, precum și 
propunerea elvețian! de reglemen
tare pe cale pașnică a difcrendelot 
— și subcomisia pentru ' aspectele 
militare ale securității urmează a 
ține. în total, un număr dc 41 de șe
dințe. respectiv cite doufi pe zi.

Noul program adoptat preconizea
ză încheierea activităților Intr-o sc
rie de organe de lucru, cum ar fi 
subcomisiile pentru știință si tehni
că. cooperarea in alte sectoare econo
mice.

Tinlnd senma de existența posibi
lității de elaborare și n altor pro
grame de lucru, precum și de faptul 
cA In acest scop au fost rezervate 
două ședințe ale Comitetului de 
coordonare, observatorii politici la 
conferință apreciază că lucrările de 
finalizare Rr putea să dureze pină 
la sfirșitul lunii iulie. în legătură 
cu aceasta se remarcă revirimentul 
intervenit in activitatea unor subco
misii. unde lucrările au progresat 
mai greu in ultima vreme. Se dove
dește, astfel, că oricit de spinoase 
ar fi dificultățile intîmpinate. aces
tea pot fi depășite, atunci cind se 
manifestă voința politică a statelor 
participante și cind ea se reflectă, 
concret, în desfășurarea negocierilor.

de comandantul Pedro Pires, în
trunite la Alger, și-au continuat 
vineri negocierile in citeva reprize, 
ședințele de lucru fiind întrerupte 
pe parcurs pentru consultările fie
cărei delegații.

Intr-o declarație făcută la înche
ierea reuniunii de vineri dimineață, 
ministrul de externe portughez și-a 
exprimat satisfacția față db modul 
cum avansează dialogul angajat cu 
reprezentanții P.A.I.G.C., purtat in
tr-o atmosferă „prietenească și opti
mistă". La rindul său, conducătorul 
delegației P.A.I.G.C., comandantul 
Pedro Pires, a declarat că este sa
tisfăcut de evoluția convorbirilor.

Tot in cursul zilei de vineri, con
ducătorul delegației portugheze, Ma
rio Soares, și un alt membru al a- 
cestei delegații — Antonio de Al
meida Santos, ministrul coordonării 
interteritoriale — au fost primiți de 
Ahmed Medeghri, membru al Con
siliului Revoluției și ministru alge- 
rian de interne, în numele președin
telui Houari Boumediene, aflat in 
aceste zile la Mogadiscio.

Declarația comună egipteano-americană
CAIRO 14 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei oficiale efectuate de 
președintele Statelor Finite, Richard 
Nixon, in Republica Arabă Egipt, îa 
invitația președintelui Anwar Sadat, 
vineri, cei doi șefi de stat au sem
nat o declarație comună. Intitulată 
„Principii ale relațiilor și cooperării 
dintre Egipt și Statele Unite**, decla
rația cuprinde normele ce trebuie să 
guverneze relațiile dintre cele două 
țări, precum și o serie de hotăriri 
privind cooperarea bilaterală.

Referindu-se la principiile genera
le ale relațiilor bilaterale, declarația 
arată că ..relațiile intre națiuni, ori
care ar fi sistemul lor economic și 
politic, trebuie întemeiate pe obiec
tivele și principiile Cartei Națiunilor 
Unite, inclusiv dreptul fiecărui stat 
la existență, independență și suvera
nitate, dreptul fiecărui stat de a ale
ge și dezvolta sistemul său politic, 
economic și cultural**, precum și 
principiul „neamestecului în trebu
rile interne și respectului integrității 
politice și independentei politice**. 
„Națiunile trebuie să stabilească re
lațiile lor intr-un spirit de egalitate, 
respectîndu-și independența națio
nală și modul fiecăreia de a căuta 
fericirea", adaugă declarația.

Arătind că „pacea și progresul în 
Orientul Apropiat sint esențiale pen
tru asigurarea păcii mondiale**, de- 

adoptate un șir de măsuri, între care 
majorarea impozitelor asupra socie
tăților. creșterea impozitului asupra 
veniturilor, supravegherea si întări
rea controlului împotriva fraudelor 
fiscale, realizarea unor economii bu
getare in valoare de un miliard de 
franci, supravegherea riguroasă a 
prețurilor industriale. Președintele 
republicii a subliniat că adoptarea 
acestor măsuri a fost impusă de fap
tul că țara trece printr-o perioadă

CORESPONDENȚA DIN PARIS

dificilă și a făcut apel la națiune să 
sprijine înfăptuirea lor.

In suita și detalierea acestor mă
suri. ministrul industriei, Michel 
D’Ornano, a prezentat joi dimineața 
un plan detaliat de economii in do
meniul energeticii, care prevede, pe 
de o parte, o sporire a prețurilor, 
pe de altă parte, o raționalizare a 
consumului. Pe această cale, guvernul 
consideră că va reuși să micșoreze 
importurile de combustibil cu 7 pină 
la 15 la sută.

Măsurile economice și financiare 
adoptate de noul guvern, alcătuind 
laolaltă ceea ce presa de aici defi
nește ca „un program de austeri
tate", au determinat reacții negative 
în rindul centralelor sindicale, care 
consideră că sacrificiile pe care le 
implică proiectul vor afecta in mod 
deosebit masele muncitoare. De altfel, 
primul ministru Chirac a început 
o serie de convorbiri cu reprezen
tanții organizațiilor sindicale din 
Franța, care prezintă guvernului re-

Reuniunea la nivel inalt 
a Organizației Unității Africane

MOGADISCIO 11 (Agerpres). — Tn cursul cetei dc-a treia zile n 
lucrărilor reuniunii la nivel inall a Organizației Unllâțll Africane, care 
se dcvIășoarA in capitala Somaliei, au continuat dezbaterile consacrate 
examinării unor aspecte legate de procesul decolonizării pe continentul 
african.

Sccretarul general nl O.N.U., Kurt 
Waldheim, s-a referit la hotârirea 
Consiliului ministerial nl O.U.A. pri
vind aprobarea, in principiu, a unei 
apropiate intilniri, pe tema decolo
nizării, intre ministrul dc externe al 
Portugaliei, Mario Soares, șl secre
tarul pencral nl organizației, manl- 
feslindu-și, totodată, încrederea in 
găsirea unor soluții adecvate acestei 
probleme.

La rindul său, secretarul general 
adjunct nl O U.A., Peter Onu, a de
clarat că statele africane nu au nimic 
împotriva normalizării relațiilor cu 
Portugalia, dacă aceasta este pregă-

IOVARĂȘUL 1.8. TITO

A FOSI ALES PREȘEDINTE 
DE ONOARE Al U.S.P.M.I.

BELGRAD 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul sesiunii Conferinței Federa
le a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), 
Iosip Broz Ti to a fost ales, vineri, 
in unanimitate, președinte de onoa
re nl U.S.P.M.I. — cea mai largă 
organizație politică iugoslavă care 
grupează peste 8 milioane de 
membri — relatează agenția Taniug.

Membrii Conferinței Federale a 
U.S.P.M.I. au ales, totodată, noua 
conducere a organizației. Dușan Pe- 
trovici a fost ales președinte al Con
ferinței Federale.

P. C. din Argentina 
sprijină procesul 
de democratizare
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Argentina a 
remis ministrului de interne al Ar
gentinei, Benit Llambi, o declarație 
in care se subliniază că este gata 
să ia toate măsurile necesare pen
tru mobilizarea maselor populare in 
vederea sprijinirii ordinii constitu
tionale in țară. Partidul comunist a 
relevat necesitatea „unirii eforturilor 
tuturor partidelor politice, organiza
țiilor și forțelor democratice, anti- 
imperialiste, coordonării acțiunilor 
lor in apărarea ordinii de drept con
stituționale și procesului de demo
cratizare**.

clarația subliniază că „o pace ju,stă 
și durabilă trebuie să se bazeze pe 
deplina aplicare a Rezoluției 242 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
din 22 noiembrie 1967. O pace justă 
și durabilă trebuie să ia in conside
rație interesele legitime ale tuturor 
popoarelor din Orientul Apropiat, 
inclusiv ale poporului palestinean, 
și dreptul la existentă al tuturor 
statelor regiunii. Pacea nu poate să 
fie obținută decit printr-un proces 
de negocieri continue, așa cum o 
cere Rezoluția 338 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 octom
brie 1973, in cadrul Conferinței de 
la Geneva pentru pace în Orientul 
Apropiat",

în continuare, declarația mențio
nează deciziile adoptate de cei doi 
președinți in vederea dezvoltării re
lațiilor bilaterale, printre care asis
tență americană pentru construirea 
unei centrale nucleare egiptene in 
scopuri pașnice, crearea de grupuri 
de lucru mixte pentru cooperarea 
bilaterală in reconstruirea zonei Ca
nalului Suez. înființarea unui con
siliu economic mixt.

★
D JEDDAH 14 (Agerpres). — Pre

ședintele S.U.A., Richard Nixon, a 
sosit, vineri, în Arabia Saudită, cea 
de-a doua etapă a turneului de o 
6ăptămină pe care il întreprinde in 
Orientul Mijlociu.

vendicările, preocupările și propu
nerile lor in domeniul condițiilor de 
viață și de muncă ale salariaților. O 
serie de observatori văd in aceste 
convorbiri expresia unei dorințe de 
concertare, a unei atitudini mai des
chise a noului guvern față de pro
blemele sociale — tendințe puse în 
legătură directă cu rezultatele re
centelor alegeri prezidențiale in care, 
după cum se știe, aproape jumătate 
din numărul alegătorilor s-au pro
nunțat pentru candidatul comun al 
stîngii.

Presa se face ecoul reacțiilor va
riate cu care au fost primite măsu
rile guvernamentale. „LE FIGARO" 
consideră că prin măsurile inițiate 
„guvernul contează pe o diminuare 
globală a cererii". Sub titlul „Citeva 
semne de întrebare asupra planului 
Fourcade" (ministrul economiei și fi
nanțelor), ziarul „LA NATION", in- 
vocind interesele întreprinderilor, se 
întreabă dacă creșterea puterii reale 
de cumpărare, stabilită la doi la sută 
pe an, va putea fi suportată dc 
acestea. In ce-1 privește, /.LE QUO- 
TIDIEN DE PARIS" constată că 
„din motive diferite planul este pri
mit cu scepticism atit de către pa
tronat, cit și de-către cadre, precum 
și de sindicatele muncitorești". Apre
ciind că printre efectele noului pro
gram va fi și reducerea consumului 
popular. „l’HUMANITfi" consideră 
că „profiturile marilor societăți vor 
continua să crească". Iar ca pronostic 
de viitor, ziarul „Lez MONDE" con
sideră că măsurile adoptate vor ac
ționa lent și iși vor putea face sim
țite efectele abia in toamnă sau la 
sfirșitul acestui an.

Paul DIACONESCU 

tilă să acorde autonomie teritoriilor 
coloniale din Africa. El a relevat, pe 
de altă parte, că reuniunea la nivel 
inalt de la Mogadiscio s-a pronunțat 
pentru dezvoltarea și intensificarea 
cooperării afro-arabc șl adoptarea de 
măsuri economice coercitive Împotri
va regimului minoritar de la Preto
ria. Oficialitatea O.U.A. a anunțat, 
totodată, cooptarea Republicii Gui- 
neca-Bissau ca al 18-lea stat mem
bru al Comitetului pentru eliberare 
al organizației.

In cursul lucrărilor dc joi ale 
reuniunii, secretarul general al Li
gii Arabe, Mahmud Riad, a expri
mat, in discursul său; dorința țâri
lor arabe de a continua să coope
reze cu statele africane, nnunțind, 
totodată, „o nouă experiență de 
cooperare arabo-africană cu un ca
racter global".

In aceeași zi, președintele Frontu
lui dc Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO). Samora Machcl, a re
levat necesitatea ca, în cursul ne
gocierilor cu guvernul portughez, 
acesta să recunoască FRELIMO ca 
reprezentant legitim al poporului 
mozambican, rtcunoscind, totodată, 
dreptul la independență totală și 
completă in cadrul integrității teri
toriale a Mozambicului și transferul 
puterii către autoritățile reprezenta
tive ale poporului din Mozambic.

Luis Cabrai, președintele Consi
liului de Stat al Guineei-Bissau, a 
subliniat faptul că Partidul African 
al Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Verde 
(P.A.I.G.C.) este dornic să Instau
reze raporturi de tip nou cu Portu
galia, „bazate pe prietenie, coope
rare și respectul reciproc al suvera
nității".

ORIENTUL APROPIAT

S-a încheiat prima fază 
a dezangajării

DAMASC 14 (Agerpres). — Prima 
fază a retragerii trupelor israeliene 
din teritoriile prevăzute prin acor
dul de dezangajare pe frontul si
rian s-a încheiat, vineri, la ora 12,30 
G.M.T. — anunță agențiile Reuter, 
France Presse și United Press Inter
national. Teritoriile evacuate au in
trat, in cursul după-amiezii, sub 
controlul forțelor de observatori 
O.N.U. privind dezangajarea, urmind 
ca simbâtă dimineața să fie ocu
pate de forțele siriene.

Faza următoare a retragerii israe
liene ar urma să se încheie, potrivit 
acordului de dezangajare, la 25 iu
nie, urmînd ca forțele siriene să o- 
cupe teritoriile evacuate la 26 iunie.
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Delegația Radiotelevi- 
ziîinii române, “ndusă <ie 
Traian Pușcașu, director general ad
junct, care face o vizită in R.P. Chi
neză, la invitația Radioteleviziunii 
chineze, a fost primită de Iao 
Uen-iuan, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez. A avut 
loc o convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, prietenească.

Secretam! general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a sosit In 
capitala Kenyei, Nairobi, unde va 
face o vizită oficială de trei zile.

Un seminar științific cu 
tema „Roiul și importanța unității 
forțelor progresiste in lupta împotri
va imperialismului și pentru pro
gresul societății", la care au parti
cipat delegați din 30 de țâri, a avut 
loc la Balatonfiired. Delegația din 
țara noastră a fost condusă de loan 
Botar, reprezentant al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa.

Reuniunea Comitetului 
Executiv al F.M.T.D. La Var- 
șovia s-au desfășurat lucrările re
uniunii Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat, consacrate pregătirii Adu
nării Generale a F.M.T.D. Comitetul

IRAK

Plan de electrificare 
a satelor

Autoritățile irakiene au ini
țiat un plan de electrificare a 
așezărilor rurale. In prima eta
pă, de doi ani, a planului vor 
fi investite 24 milioane de di
nari irakieni (circa 80 milioane 
de dolari). Realizarea etapelor 
ulterioare de electrificare a sa
telor va necesita incă 35 milioa
ne de dinari. Pentru sporirea 
capacității energetice a țării, 
două noi centrale, de cite 100 
megawați fiecare, vor fi puse 
in funcțiune in prima jumătate 
a anului 1975. Planul de elec
trificare a satelor completează 
acțiunile guvernului irakian in 
vederea modernizării agricul
turii si a așezărilor rurale de 
pe tot cuprinsul țării. Alături 
de măsurile privind irigarea 
unor suprafețe apreciabile intre 
Tigru și Eufrat, ca șl in alte 
zone, planul de electrificare a 
satelor va juca un rol impor
tant in dezvoltarea unei ramuri 
economice in care lucrează ma
joritatea populației active a 
Irakului.

Crăciun IONESCU

Manifestări consacrate sărbătorii 
naționale a României

ANKARA 14 (Agerpres). — în 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării României de sub dominația 
fascistă, la Ambasada română din 
Ankara a avut loc o gală de filme 
documentare, la care au participat 
membrii Grupului dc prietenie cu 
România din parlamentul Turciei.

Cu acest prilej, senatorul Vigil 
Koker, președintele grupului, a ru
gat să se transmită președintelui 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nlcolae Ceaușescu — 
eminent conducător al poporului 
român, puternică personalitate a 
zilelor noastre, prieten apropiat al 
poporului turc — precum și poporu
lui român, urări de noi succese in 
intimplnarca celei de-a XXX-a 
aniversări.

Membrii grupului și-au exprimat 
dorința de a contribui ia dezvol
tarea relațiilor dintre cele două 
țări.

★
TOKIO 14 (Corespondență de la 

P. Diaconii). „Tokyo Broadcasting

Cooperarea regională, factor de stimulare 
a progresului țărilor din bazinul 

fluviului La Plata
După cum s-a a- 

nunțat, la Buenos Ai
res și-a desfășurat lu
crările o importantă 
reuniune regională, 
Conferința miniștrilor 
de externe ai țărilor 
latino-americane din 
bazinul fluviului La 
Plata — Argentina, 
Bolivia, Brazilia, Pa
raguay și Uruguay. 
Se știe că în 1965 a- 
ceste țări au semnat 
un tratat prevăzînd 
dezvoltarea cooperării 
reciproce, o atenție 
specială fiind acorda
tă eforturilor comune 
pentru extinderea căi
lor de comunicație — 
în special a arterelor 
navigabile — în strin- 
să relație cu valorifi
carea resurselor natu
rale.

In acest sens, re
uniunea de la Buenos 
Aires a dus în evi
dență atit utilitatea 
dialogului Interregio

nal, .cit și satisfacția 
pentru concretizareș 
unor importante pre
vederi ale tratatului. 
Punctul principal pe 
agenda conferinței a 
fost crearea unui fond 
snccial destinat finan
țării studiilor, proiec
telor și programelor 
de dezvoltare econo
mică, in mod deosebit 
prin modernizarea sau 
construirea unor por
turi pentru ape adinei. 
Traducerea în viață a 
acestor proiecte va 
contribui, în mod ne
mijlocit, la dezvolta
rea armonioasă a ță
rilor membre ale tra
tatului, la multiplica
rea căilor de contact 
dintre ele. De altfel, 
trebuie menționat că 
reprezentanții unor 
organisme internațio
nale, ca P.N.U.D. 
(Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvol
tare), și-au exprimat

a hotărit ca cea de-a 9-a Adunare 
Generală să aibă loc la Varna, în 
perioada 10—17 noiembrie 1974. La 
reuniune au participat reprezentanții 
a 60 de organizații de tineret din 54 
de țări. Din partea U.T.C. a fost 
prezentă o delegație condusă de Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C. Participanții la reuniune au 
fost primiți de Henryk Jablonski, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone.

Guvernul belgian a pri
mit votul do încredere. Ca- 
mera Deputaților a acordat, joi 
noaptea, votul de încredere guvernu
lui belgian prezidat de Leo Tinde- 
mans.

E XI-a sesiune a grupu
lui ds lucru al F.fi.0. (Ort!a- 
nizatia Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură) pentru ame
najarea bazinelor hidrografice mon
tane și-a încheiat lucrările la An
kara. Cu această ocazie, șeful dele
gației române, prof. dr. ing. Stelian 
Munteanu, a fost reales in funcția 
de președinte al grupului.

Vineri s-a închis la Bruxelles 
cel de-al XII-lea Salon inter
național de material didactic, la 
care au luat parte 28 de țări, 
printre care și România. Joi, 
standul românesc a fost vizitat 
de regele Belgiei, Baudouin.

Ministrul de externe al 
Guvernului Regal de Uniu
ne Națională al CamM- 
țJiOÎ, Sarin Chhak, care întreprin
de o vizită în Somalia, a declarat — 
Intr-un interviu acordat ziarului 

in urma ciclonului care s-a abâtut recent asupra orașului Forrest City 
(S.U.A.), zece persoane și-au pierdut viața ; 350 de locuințe au fost distruse, 

iar peste 100 avariate

System1', cea mat mare societate 
particulară de televiziune din Ja
ponia, a încheiat, vineri, difuzarea 
unui ciclu de 15 emisiuni filmate in 
România. Filmările au fost reali
zate de o echipă a acestei societăți, 
condusă de regizorul Takashi Ni
shimura, cu concursul comentatoa
rei Mleko Kenjo, care a vizitat, re
cent, țara noastră.

Emisiunile au prezentat aspec
te privihd viața sl preocupările co
tidiene ale bucureștenilor, ima
gini din Brașov șl din alte locali
tăți ale țârii. Presa niponă o con
semnat evenimentul, inserlnd a- 
proape zilnic la rubrica „Recoman
dăm telespectatorilor", scurte pre
zentări și aprecieri.

în orașul Nagoya s-a deschis. In 
cadrul centrului cultural „Asahi", 
o expoziție de fotografii și artă 
populara românească, dedicată ce
lei de-a XXX-a aniversări a elibe
rării României de sub dominația 
fascistă.

interesul pentru spri
jinirea unor asemenea 
obiective.

Punind încă o dată 
în evidentă că dez
voltarea, în toate do
meniile, este in pri
mul rind rodul efor
tului național propriu, 
dar si al cooperării 
internaționale, pe ba
za egalității in drep
turi și avantajului re
ciproc, conferința a 
marcat un nou pas 
înainte pe calea con
lucrării țărilor din 
bazinul fluviului .La 
Plata, în interesul 
prosperității fiecăruia 
din ele, al cauzei ge
nerale a înțelegerii 
dintre toate statele 
continentului latino- 
american — in plin 
proces de transfor
mări înnoitoare.

Euqen POP
Buenos Aires

„October Star" — că guvernul pe 
care il reprezintă a fost recunoscut, 
pină în prezent, ca singuryl guvern 
legal al Cambodgiei, de 61 de țări 
de pe diferite continente.

Guvernul peruan ’ adoptat 
un program de investiții in valoare 
de mai multe sute de milioane de 
soles în vederea realizării unor pro
iecte de dezvoltare.

Noi acte teroriste au tost 
semnalate, joi noaptea, in localita
tea cipriotă Famagusta. Zece ex
plozii — care s-au produs in inter
val de numai 20 minute — au pro
vocat distrugerea a zeci de clădiri șt 
magazine aparținind unor persoane 
cunoscute pentru atitudinea lor de 
sprijinire a guvernului de la Nico
sia. Agenția France Presse mențio
nează, citind surse din Nicosia, că 
aceste atentate sint puse pe seama 
membrilor organizației teroriste 
„Eoka-2“.

Parlamentul european - 
organ consultativ al Pieței comune 
— întrunit într-o sesiune de o săp-, 
tămină la Luxemburg, a încheiat 
dezbaterile extraordinare asupra’ si
tuației economice a comunității „ce
lor nouă". Parlamentul a invitat 
Italia să revină integral asupra mă
surilor sale restrictive instituite la 
7 mai în domeniul importurilor.

P3Î1UH6, Dacă cererea de hirtie 
continuă să crească in ritmul actual, 
in doi ani se va ajunge la o situa
ție de gravă penurie : aceasta este 
concluzia după două zile de dezbateri 
din cadrul Comitetului consultativ 
pentru problemele pastei de hirtie 
și hirtiei, creat sub egida Organi
zației Națiunilor Unite pentru Ali
mentație și Agricultură.

DI PRETUTINDENI
• MOLECULE ORGA

NICE IN SPAJIUL COS
Pe lista moleculelor orMIC.

ganice existente In spațiul cos
mic s-n adăugat melllnmina. 
Descoperirea aparține unul as
tronom australian. Substanța 
prezintă particularitatea că 
se combină cu acidul for
mic pentru a da glicina, 
cel mai simplu dintre amino- 
acizi — unități constitutive ale 
proteinelor, veritabile „cărămizi 
ale vieții". Or, acidul formic 
există, de asemenea. In spațiul 
extraterestru. Moleculele do 
melilamină de.«coperito de as
tronomul australian provin de 
la un nor molecular foarte dens 
aflat in galaxia noastră, la o 
distanță de 30 000 de ani lumi
nă. Fără a constitui o probă a 
existenței vieții șl In alte re
giuni ale Universului, descope
ririle de acest tel demonstrea
ză că, in orice caz, condițiile 
favorabile apariției compușilor 
organici nu constituie exclusiv 
un apanaj al planetei noastre.

• „FABRICI DE DI
PLOME”. Comerțul cu diplo
me, care conferă unor persoane 
ce n-au urmat niciodată cursuri 
superioare titluri academice, a 
căpătat în Occident o asemenea 
amploare incit Consiliul Euro
pei a găsit dc cuviință să se o- 
cupe de acest fenomen. Orga
nismul de la Strasbourg situea
ză S.U.A. și Italia în fruntea 
listei „universltăților-fantomă", 
care furnizează amatorilor „di
plome ă la minut" ce pot fi 
chiar echivalate in diferite țări 
occidentale. Atrăgind atenția n- 
supra daunelor pe care le aduce 
această practică, consiliul reco
mandă adoptarea unor măsuri 
ferme pentru lichidarea neintir- 
ziată a „fabricilor de diplome".

• CAPACITATEA DE 
REACȚIE A NOULUI 
NĂSCUT. Doctorii William 
S. Condon și Louis W. Sander 
de la Universitatea din Boston 
au demonstrat, printr-o expe
riență foarte simplă, că noul 
născut se adaptează Încă din 
prima zi la mediu și că se in
teresează și răspunde, în felul 
său. stimulărilor pe care le pri
mește. S-a constatat o sincroni
zare in organizarea mișcărilor 
copilului în raport cu limbajul 
adulților, incă din prima zi de 
viață. S-au putut pune în rela
ție mișcările copilului și cuvin
tele pronunțate de adult : în 
timp ce un magnetofon înre
gistrează aceste cuvinte, o ca
meră filmează fiecare din ges
turile noului născut, permițind 
imediat să se analizeze poziția 
sprincenelor, a gurii, a brațelor 
și genunchilor. Tn urma a- 
cestor experimente s-a dovedit 
că organizarea motrice și com- 

.portamentul noului născut sint 
mult mai dezvoltate decit s-a 
crezut vreme îndelungată.

• REÎNVIE UN STRĂ
VECHI MEȘTEȘUG. Plr- 
tâloare ale culturii scrise antice 
egiptene, grecești și apoi ro
mane, sulurile de papirus au 
cedat mai tîrziu locul hirtiei. 
Dar iată că acum, după 2000 de 
ani, pe malurile Nilului a re
născut vechea îndeletnicire a 
producerii papirusului. Trei 
plantații, dintre care cea mai 
mare are o întindere de 4 hec
tare, asigură materia primă — 
măduva plantei papirus — care 
este apoi transformată în ma
terial de scris tntr-o fabrică 
instalată pe Nil, pe un vas. 
Producția nu depășește 8—12 coli 
pe zi, cu dimensiuni de cite 
30—40 cm, metoda utilizată lm- 
.binind un străvechi meșteșug 
cu tehnica modernă.

• CREȘTERE ACCE
LERATĂ A BLĂNII.
preparat pe bază de siliciu care 
stimulează țesuturile a fost re
alizat în U.R.S.S. Experimentat 
pe cobai, el a dat rezultate ex
trem de promițătoare. Pe ani
malele de laborator astfel tra
tate a crescut o blană... ca de 
oaie : In loc de 2—3 cm, firul 
blănii are 10—12 cm. In momen
tul de față acest preparat, de
numit „mival", este supus la 
probe clinice în șase centre din 
Uniunea Sovietică. El urmează 
să fie verificat In curînd șl în 
condiții naturale, la fermele de 
animale sălbatice cu blană lun
gă și la colhozurile de creștere 
a oilor din Buriatia. Fără îndo
ială, „mivalul" va contribui la 
îmbunătățirea calității blănuri
lor și a linii.

• IN 15 MINUTE - 
65 KM. O companie niponă 
proiectează construirea unei căi 
ferate ultrarapide care să lege 
centrul capitalei Japoniei cu 
noul aeroport internațional de 
la Narita. Expresul va străbate 
distanța de 65 kilometri in nu
mai 15 minute. O singură gar
nitură de tren va putea îmbar
ca 6 000 de pasageri, astfel că 
zilnic pe această arteră fero
viară vor putea fi transportate 
pină la 100 000 de persoane.

• 1973 - ANUL CU 
NUMĂRUL CEL MAI 
MIC DE VICTIME IN AC
CIDENTE DE AVION. 
Potrivit unei statistici publicate 
de Organizația aviației civile 
internaționale, în 1973 ș-au în
registrat 33 accidente, în care 
și-au pierdut viața 922 de per
soane. Este cel mai mic număr 
de cazuri mortale semnalate 
pină acum. Bilanțul cel mai ri
dicat de victime s-a înregistrat 
in 1966 : 1 001 morți.
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