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MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România, 
adresat participanților la ședința jubiliară 
consacrată celei de-a XXV-a aniversări 
a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT

Tn ziua de 18 iunie 1974 a avut loc, 
la Palatul Republicii, ședința Consi
liului de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

L-a ședință au participat ca invitați 
miniștri și alți conducători ai orga
nelor centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat următoarele decrete : decretul 
privind instituirea medaliei .„30 de 
ani de la eliberarea României de sub 
dominația fascistă**  : decretul pri
vind regimul licitațiilor la importul 
de mașini, utilaje, instalații complexe 
și construirea de obiective economi
ce : decretul privind reglementarea 
activității didactice a personalului 
didactic titular din invățămintul su
perior care îndeplinește funcții in 
aparatul de partid, de stat sau al 
unor organizații obștești ; decretul 
pentru modificarea Decretului nr. 
179/1962 privind impozitul pe venitu
rile cooperativelor și ale celorlalte 
organizații cooperatiste, de consum și 
meșteșugărești, precum și ale între
prinderilor și organizațiilor economi
ce ale organizațiilor obștești.

în continuare, ministrul afacerilor 
externe, George Macovescu, a pre
zentat spre ratificare Consiliului de 
Stat : Tratatul de prietenie și 
rare intre Republica Socialistă 
nia și Republica Costa Rica, 
tul de prietenie și cooperare 
Republica Socialistă România 
publica Argentina, Tratatul de prie
tenie și cooperare Intre Republica 
Socialistă România și Republica Gui
neea, Acordul general de colaborare 
Intre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Libiană și Acor
dul general de colaborare între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Africa Centrală.
* Consiliul de Stat, In unanimitate, 
a ratificat tratatele și acordurile ge
nerala menționate.

A luat cuvintul președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Consiliul de Stat a ratificat, de 
asemenea. Convenția de cooperare 
științifică și tehnologică intre Guver
nul Republicii Socialiste România.și 
Guvernul Republicii Argentina ; A- 
cordul de colaborare culturală, știin
țifică și în domeniul informațiilor 
Intre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii

Arabe Libiene ; Convenția privind 
înființarea Uniunii economice inter
naționale pentru producerea utilaje
lor tehnologice pentru industria tex
tilă „Intertextilmaș**  ; Convenția 
consulară intre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia; Convenția consu
lară dintre Republica Socialistă 
România șl Republica Populară 
Ungară.

Toate decretele adoptate au fost 
In prealabil examinate șl avizate

favorabil de comisiile permanente 
de specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, precum și de Consiliul 
Legislativ.

Consiliul de Stat a aprobat progra
mul privind controlul ce va fi efec
tuat, prin comisiile permanente de 
specialitate ale Marii Adunări Na
ționale, In semestrul 11/1974.

In continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

îm! esto 
Central al_____ __  _______  _____ , __ _______  .
Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
să adresez participanților ia ședința jubiliară a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 'un cald salut tovără
șesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul Împlinirii 
unui sfert de veac de activitate a consiliului.

Acționind cu consecvență pentru înfăptuirea politicii 
sale de dezvoltare complexă și in ritm inalt a economiei, 
România acordă o importanță de prim ordin dezvoltării 
colaborării .$1 cooperării pe multiple planuri cu țările so
cialiste. Pornim de la faptul că cooperarea economică șl 
telinico-științifică, schimbul de valori materiale și de teh
nologii constituie un factor deosebit de important al acce
lerării progresului multilateral al fiecărei țări socialisto 
In parte, al punerii plenare în valoare a resurselor șl po
sibilităților lor și, Implicit, al Întăririi forței socialismu
lui in ansamblu. Intr-o lume In care se mai fac simțite 
consecințele vechii politici imperialiste, colaborarea țări
lor socialiste este menită să afirme cu putere forța prin
cipiilor noi, marxist-leniniste de cooperare Intre state, să 
promoveze un tip nou de raporturi internaționale, fără 
precedent In Istorie, bazate pe deplina egalitate in drep
turi a tuturor statelor, pe respectul independenței și su
veranității naționale, pe peamestec in treburile interne, 
nvantaj reciproc și întrajutorare. O asemenea colaboram 
trebuie să ducă la Înflorirea fiecărei economii naționale, 
la propășirea fiecărei națiuni, la egalizarea nivelurilor de 
dezvoltare a tuturor țărilor, la dezvoltarea generală a 
progresului șl civilizației. Prin aceste relații de colabo
rare de tip nou, țările socialiste vor demonstra superio
ritatea incontestabilă a socialismului ca mod de organi
zare a societății și a raporturilor internaționale, vor face 
să sporească prestigiul și autoritatea socialismului in 
lume, oferind un model nou de conviețuire a statelor, 
prefigurind imaginea zilei de miine, cînd noi șl noi po
poare vor trece pe calea edificării orinduiril socialiste.

Pornind de la aceste considerente principiale, funda
mentale, România, care se numără printre țările fonda
toare ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, a par
ticipat și participă activ la activitatea acestei organizații, 
la colaborarea cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate 
țările socialiste. In cei 25 de ani care au trecut de la în
ființare, consiliul a desfășurat o activitate rodnică, reu
șind să rezolve numeroase probleme apărute in procesul 
perfecționării colaborării și cooperării economice și teh- 
nico-științifice dintre statele membre. El a acumulat în 
această perioadă o experiență bogată — care constituie 
o chezășie că și în viitor va reuși să soluționeze cu succes 
problemele noi pe care viața le ridică permanent In pro
cesul dezvoltării colaborării intre țările membre.

România este hotărită să participe și in viitor, în mod 
activ, la dezvoltarea colaborării în cadrul C.A.E.R., să-și 
aducă contribuția la Înfăptuirea prevederilor înscrise in 
„Programul complex**,  la promovarea unor forme noi, mo
derne, mai complexe și eficiente de cooperare, inclusiv 
în producție, in spiritul egalității în drepturi, al respec
tului liberului consimțămint al statelor membre, al con
ducerii suverane a fiecărei economii naționale, al în
trajutorării tovărășești in scopul propășirii generale ■ 
țărilor socialiste.

Un obiectiv de importanță primordială al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, înscris și in documentele sale

deosebit de plăcut ca, In numele Comitetului 
Partidului Comunist. Român, al Consiliului de

de bază, este realizarea de măsuri șl acțiuni concrete care 
sA contribuie la sprijinirea eforturilor statelor membie 
mai puțin dezvoltate Industrial, In vederea accelerării 
progresului lor economic și tehnic. într-o epocă in care 
decalajele economice, tehnologice și științifice se adincesc 
pe plan mondial, ridicind noi obstacole in calea cooperării 
și provocind neîncredere ți tensiune, apropierea ți egali
zarea nivelurilor economice dintre țările membre ale 
C A.E.R. sint de natură să releve in modul cel mal con
cludent că socialismul este singura orindulre capabila sa 
lichideze urmările politicii de inegalitate din trecut, să 
asigure progresul multilateral și armonios al tuturor na
țiunilor, să pună bazele unei vieți economice internațio
nale cu adevărat echitabile.

Organizație internațională deschisă, Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc are menirea de a acționa In același 
timp pentru dezvoltarea colaborării economice și tehnico- 
științifice intre toate statele care edifică noua orinduire 
socială, intre toate țările socialiste, in scopul întăririi for
ței lor materiale și ridicării bunăstării popoarelor, al 
consolidării unității și coeziunii întregului sistem socia
list mondial. întărind colaborarea ți cooperarea in cadrul 
C.A.E.R., România va acționa, in acest spirit, pentru am
plificarea și diversificarea in viitor a relațiilor sale de 
colaborare cu toate țările socialiste, pe baza egalității in 
drepturi, a principiilor marxism-leninismulul și interna
ționalismului proletar, apreciind că aceasta servește pro
gresului fiecărei țări in parte, precum șl cauzei generale 
a socialismului, întăririi forței, unității și coeziunii «ale, 
a influenței lui pe plan mondial.

Viața internațională contemporană pune, de asemenea, 
în fața C.A.E.R., a țărilor membre, a tuturor țărilor so
cialiste, obiectivul promovării largi a relațiilor de colabo
rare economică și tehnico-științifică cu țările in curs de 
dezvoltare, cu toate statele care au pășit pe calea dez
voltării .economico-sociale independente, hotărîte să-și ia 
bogățiile naționale in propriile miini, să facă totul pen
tru lichidarea decalajului ce le desparte de țările Înain
tate economic și care este efectul îndelungatei politici im
perialiste, coloniale și neocoloniale. Colaborarea cu aceste 
țări se Înscrie in principiile generale ale politicii externe 
a țărilor socialiste ca o expresie a solidarității cu lupta lor 
pentru emancipare economică, socială și națională, a spri
jinirii dezvoltării lor pe calea progresului, ca o contribu
ție internaționalistă la cauza luptei antiimperialiste pe 
plan mondial. Colaborarea strinsă cu aceste țări capătă 
astăzi o covirșitoare însemnătate pentru progresul general 
al umanității, pentru cauza destinderii și păcii in lume. 
Intensificarea eforturilor generale pentru lichidarea feno
menului subdezvoltării are o importanță cardinală In lu
mea contemporană, de acestea depinzînd însuși progresul 
țărilor avansate, evoluția armonioasă a întregii societăți 
omenești, crearea condițiilor pentru Înlăturarea cauzelor 
de încordare și animozitate internațională, pentru destin
dere, securitate și pace. Tocmai de aceea România pro
movează neabătut o politică consecventă de colaborare 
prietenească și solidaritate cu toate statele care se dez
voltă independent, îșl aduce contribuția activă la cauza 
propășirii lor într-un climat de raporturi internaționale 
cu adevărat echitabile.
(Continuare in pag. a Vl-a)
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Româ- 
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între 
și Re-

Doresc să subliniez In fața Con
siliului de Stat importanța ratifi
cării tratatelor de prietenie și coo
perare dintre România și Costa 
Rica, dintre România și Argentina, 
dintre România și Republica Gui
neea, precum și a acordurilor gene
rale de colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Libiană, pFecum și dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Africa Centrală.

Tratatele de prietenie și coope
rare marchează, fără îndoială, un 
pas important in activitatea in
ternațională a României, de dez
voltare a colaborării cu țările care 
se pronunță pentru o politică de 
așezare a relațiilor dintre state pe 
principii noi, de egalitate, respect 
al independenței și suveranității 
naționale, de neamestec in trebu
rile interne și colaborare reclproo 
avantajoasă. Aceste tratate dintre 
România și țările enumerate — 
țări care acționează pentru dez
voltarea lor economico-socială

Independentă — se încadrează atit 
în contextul extinderii colaborării 
dintre România și țările respective, 
cit și in politica generală de luptă 
împotriva imperialismului, a colo
nialismului, neocolonialismului, 
pentru afirmarea în lume a unei 
politici noi, ca o contribuție activă 
Ia cauza destinderii, păcii și cola
borării internaționale.

Ratificarea acestor acorduri de 
către Consiliul de Stat demonstrea
ză voința unanimă a poporului ro
mân de a acționa pentru înfăp
tuirea neabătută a prevederilor a- 
cestor acorduri, pentru lărgirea 
prieteniei și cooperării cu aceste 
state.

De asemenea, acordurile genera
le de colaborare, pe care le-am ra
tificat, cu Republica Arabă Libia
nă și Republica Africa Centrală se 
înscriu in spiritul aceleiași politici 
de extindere a colaborării multila
terale pe baza acelorași principii ; 
ele se înscriu, totodată, ca un mo
ment important al întăririi colabo-

rării In lupta împotriva politicii 
Imperialiste, colonialiste și neoco- 
ionialiste. pentru relații bazate pe 
noile principii care se afirmă cu 
putere pe plan internațional.

Ratificarea acordurilor generale 
de colaborare cu țările respective 
demonstrează, de asemenea, voința 
unanimă a poporului român de a 
înfăptui prevederile acestor acor
duri, care corespund Intereselor po
poarelor respective și constituie un 
aport Ia Înfăptuirea politicii de 
colaborare și de pace In lume.

Aș dori ca și do aci, de Ia șe
dința Consiliului de Stat, să adre
sez popoarelor prietene din țările 
cu care am încheiat tratatele de 
prietenie și acordurile generale de 
cooperare pe care le-am ratificat 
astăzi salutul nostru, al poporului 
român, cele mal bune urări de 
prosperitate și bunăstare, de soli
daritate cu lupta pentru dezvol
tarea economico-socială indepen
dentă, pentru o politică de colabo
rare in întreaga lume. (Aplauze).

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, astăzi sosește ia

București, pentru a (ace o vizită 
în țara noastră, dr. Alfonso Ldpez 
Michelsen, președintele ales al Re-

publicii Columbia, împreună cu 
doamna Cecilia Caballero de Lă-
pez.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Partidului Socialist Italian

Astăzi, tn Jurul ore! 
15,00, posturile noastre 
de radio și 
vor transmite 
la aeroportul 
nai București
ceremonia sosirii in Ca
pitală a președintelui 
ales al Columbiei, dr. 
Alfonso L6pez Michelsen,

Bun venit
televizlune 

direct de 
Intematio- 
— Otopeni

Raidul nostru privind starea spațiilor de depozitare 
in județele Brăila, Argeș și Timiș

distinsului oaspete

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, marți di
mineața, delegația Partidului Socia
list Italian, formată din 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 C.C. 
al P.C.R., face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere a participat tovară
șul Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor as
pecte ale activității și preocupărilor 
actuale ale celor două partide și cu 
privire Ia crearea unui climat trainic 
de pace, securitate și colaborare in 
Europa și in lume. în cursul convor-

birii s-a relevat importanța intensi
ficării eforturilor tuturor forțelor re
voluționare, democratice, ale maselor 
largi populare pentru adîncirea pro
cesului de destindere și securitate 
internațională, pentru așezarea rela
țiilor dintre state pe baze noi, pentru 
respectarea neabătută a dreptului 
fiecărui popor de a se dezvolta po
trivit voinței și aspirațiilor sale, 
fârâ amestec din afară. In acest con
text a fost subliniată însemnătatea 
încheierii cit mai grabnice și cu re
zultate fructuoase a Conferinței gene- 
ral-europene pentru securitate $1 
cooperare.

în cadrul întrevederii au fost re
levate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare statornicite intre Parti
dul Comunist Român și Partidul So
cialist Italian, precum și relațiile de

cooperare care se dezvoltă pe multi
ple planuri intre România și Italia. 
Apreciindu-se pozitiv evoluția legă
turilor tradiționale de prietenie și 
conlucrare româno-italiene, s-a sub
liniat interesul comun pentru con
tinua lor amplificare pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cultural, 
spre binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința comună de a extinde legă
turile dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Italian, in 
interesul întăririi și consolidării tu
turor forțelor muncitorești, democra
tice, antiimperialiste.

Convorbirea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Pesto puține zile va începe recoltarea cerealelor păioase. Pentru 
executarea acestei lucrări Intr-un timp cit mai scurt și depozitarea in 
bune condiții a produselor obținute, este necesar ca toate pregătirile 
să fie încheiate la vreme. în cadrul acestor pregătiri, important este 
ca toate spațiile de depozitare existente — magazii, silozuri — să fie 
reparate, curățite și dezinfectate, iar cele aflate In construcție să fie 
terminate cit mai repede. De buna pregătire a spațiilor de depozitare 
depinde ca preluarea cerealelor să se facă in același ritm cu secerișul, 
evitindu-se șl pe această calc orice pierderi de recoltă. Iată stadiul 
acestor pregătiri, așa cum rezultă din raidul nostru întreprins în jude
țele Brăila, Argeș și Timiș.

Primul ministru al statului Trengganu
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți la amiază, pe Da
tuk Nik Hassan, primul ministru al 
statului Trengganu — Federația Ma
lay eziei — care întreprinde o vizită 
în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Va- 
sîle Patilineț, 
forestiere și 
strucție.

Exprimind 
onoarea de a

ministrul economiei 
materialelor de con

gratitudinea pentru 
______ _ fi primit, oaspetele a 
relevat aprecierea de care se bucură 
in Malayezia politica externă a 
României, activitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pusă in slujba 
nobilelor idealuri ale păcii, cooperă
rii și Înțelegerii intre popoare.

Mulțumind pentru aceste aprecieri, 
președintele României a transmis sa-

lutul său populației din statul 
Trengganu și cele mai bune urări 
de prosperitate și bunăstare între
gului popor malayezian.

în timpul convorbirii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele 
relații existente intre cele două țări, 
precum și dorința ca ele să se dez
volte continuu, in interesul ambe
lor popoare, al cauzei colaborării și 
Înțelegerii in lume. In acest context 
au fost evocate vizitele care au avut 
loc intre reprezentanți ai guverne
lor român și malayezian. acordurile 
intervenite Intre cele două țâri, care 
creează condiții pentru consolidarea 
și extinderea legăturilor de priete
nie și colaborare reciproc avan
tajoasă.

Primul ministru al statului Treng
ganu, evocind experiența dobindită 
de România Intr-o serie de domenii

de activitate, a relevat interesul ță
rii sale de a identifica și pune in 
valoare modalități concrete de coo
perare. inclusiv crearea de societăți 
mixte.

în acest cadru «-a subliniat im
portanța primordială a eforturilor 
pe care fiecare popor trebuie să le 
depună in condițiile de astăzi pen
tru asigurarea unei dezvoltări eco
nomice șl sociale de-sine-stătâtoare, 
subliniindu-se, in același timp, ne
cesitatea lichidării vechilor practici 
de dominație ale imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui, precum și rolul pe care trebuie 
să-l aibă, in acest sens, stabilirea 
unor relații interstatale noi, echita
bile, bazate pe deplina egalitate In 
drepturi și avantaj reciproc.

întrevederea s-a desfășurat lntr-0 
atmosferă cordială.

Comitetul județean de partid 
BRAlLA a stabilit un program de 
măsuri detaliat, cuprinzlnd sarcinile 
ce revin organelor agricole ludețene 
și conducerilor unităților agricole 
pentru buna desfășurare a campaniei 
de recoltare a cerealelor. Pregătirile 
sint avansate. Astfel, toate stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii 
au terminat lucrările de reparare a 
combinelor, preselor de balotat paie 
și a mijloacelor de transport în 
rindurile care urmează ne vom re
feri insă la modul In care a fost tn- 
dcplinită sarcina trasată de comite
tul județean de partid întreprinderii 
de valorificare a cerealelor ca pină 
la data de 20 Iunie să se Încheie 
acțiunea de curățire, reparare și 
dezinfectare a spațiilor de depozi
tare a cerealelor.

De la Început trebuie spus că ba
zele de recepție a cerealelor din ju
dețul Brăila au asigurate spații de 
depozitare chiar mal mari decît 
cantitatea de produse de vară pla
nificată a se primi anul acesta de 
la unitățile agricole din județ. Cum 
slnt pregătite bazele de recepție să 
primească noua recoltă ?

— Din punctul nostru de vedere 
— ne răspunde tov. Teodor lurieț,

directorul întreprinderii județene de 
valorificare a cerealelor — chiar de 
miine putem primi cerealele. în linii 
mari, toate pregătirile au fost înche
iate.

Ce acoperire tn fapte are această 
afirmație ? în primul rind trebuie 
relevat faptul că, datorită măsurilor 
luate pentru mecanizarea lucrărilor 
de primire și manipulare a produ
selor la bazele de recepție, decala
jul mare, existent In anii precedenți. 
Intre ritmul de recoltare și cel de 
preluare a produselor de la baze 
«e va reduce substanțial. Toate 
utilajele tehnologice din dotarea ba
zelor de recepție au fost reparate și 
sint In stare de funcțiune. în plus, 
acestea au fost echipate cu 10 benzi 
transportoare, 15 șnecuri și 10 ridică
toare hidraulice pentru descărcarea 
produselor aduse in vrac. Datorită 
mecanizării lucrărilor, bazele de re
cepție au posibilitatea să preia 
direct, In vrac, peste 70 la sută din 
produsele aduse. Aceasta reduce, a- 
proape in totalitate, pierderile de 
timp prin staționarea mijloacelor de 
transport.

De felul cum sint pregătite spa
țiile de depozitare ne-am făcut o 
imagine vizitind citeva baze de re-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Personalitate mar
cantă a vieții politice 
columbiene, Alfonso 
Lopez Michelsen s-a 
născut la 30 iunie 
1913, la Bogota. După 
terminarea școlii se
cundare, Iși continuă 
studiile la Paris, Lon
dra, Georgetown, Wa
shington, u rm Ind 
Dreptul la Institutul 
Nuestra Senora de 
Rosario din Bogota și 
la Facultatea de 
Drept din Santiago 
de Chile. S-a dedicat, 
apoi, activității uni
versitare, predînd la 
Universitatea Națio
nală a Columbiei, la 
„Colegio-Mayor" din 
Rosario și Ia Univer
sitatea din Bogota. 
Practică, totodată, a- 
vucatura.

Alfonso L<5pez Mi
chelsen se consacră, 
ulterior, nemijlocit 
activității politice. Din 
1958 și pină in 1967 
conduce aripa mode
rată a Mișcării Libe
rale Revoluționare, 
pronunțîndu-se pentru 
legalizarea tuturor 
partidelor politice, in
clusiv a Partidului 
Comunist din Columbia, ______
ționalizarea unor ramuri-cheie ‘ ale 
economiei, diversificarea relațiilor 
economice externe ale țării. în 1960 
este ales membru al Camerei Depu- 
taților, iar in 1962, senator. în 1967, 
L6pez Michelsen se alătură Parti
dului Liberal. In timpul mandatului 
președintelui Lleras Restrepo este 
desemnat ministru al relațiilor ex
terne al Columbiei, portofoliu pe 
care II deține pină în 1970. Alfonso 
Ldpez Michelsen pune la baza în
tregii sale activități in fruntea aces
tui minister promovarea, pe plan 
extern, a unei politici de normali
zare și extindere a relațiilor Colum
biei cu toate statele lumii, indiferent 
de sistemul * .............. '
bazate pe 
egalității și 
rile interne.

în cursul 
vederea ____.....
columbian pentru _______  ____
ani, Alfonso Lopez Michelsen, can
didat al Partidului Liberal, a pre
zentat un amplu program de refor
me social-economice și măsuri me
nite să ducă la continuarea și con
solidarea procesului de trecere in 
patrimoniul național a tuturor bogă
țiilor solului și subsolului, de dez
voltare economică a țării conform 
intereselor și aspirațiilor de progres 
și prosperitate ale poporului colum
bian. Totodată, Alfonso Ldpez Mi
chelsen s-a pronunțat pentru înfăp
tuirea mai rapidă a reformei agrare 
și dezvoltarea acestui sector impor
tant al economiei naționale, pentru

"■ "1

pentru na-

tor social-politic, relații 
respectarea principiilor 

neamestecului in trebu-

campaniei electorale In 
desemnării președintelui 

următorii patru

adoptarea de măsuri care să asigure 
ridicarea nivelului de viață al tutu
ror păturilor sociale din Columbia, 
în domeniul relațiilor externe, pro
gramul său electoral susținea nece
sitatea promovării și diversificării 
raporturilor Columbiei, in toate sfe
rele de activitate, cu statele lumii, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic.

Ales la 21 aprilie 1974 președinte 
al Columbiei, el a relevat principa
lele obiective ale politicii externe 
pe perioada mandatului său, subli
niind hotărîrea Columbiei de a par
ticipa activ la procesul de normali
zare, dezvoltare $i diversificare a 
relațiilor dintre statele latino-ame- 
ricane, in scopul consolidării inde
pendenței economice și politice fci 
asigurării procesului dezvoltării eco
nomice independente. Ei a subliniat, 
totodată, necesitatea extinderii rela
țiilor Columbiei cu țările socialiste. 
Președintele ales al Columbiei ur
mează a fi Investit oficial cu func
ția supremă în stat la data de 7 au
gust 1974, cînd va prelua, mandatul 
pentru următorii patru ani.

între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Columbia s-au sta
bilit și se dezvoltă relații de prie
tenie și colaborare pe multiple 
planuri, bazate pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității In drepturi, neamestecului 
In treburile Interne și avantajului 
reciproc.

(Continuare în pag. a V-a)
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rFAPTUL;
DIVERS

| Cartierul că- | 
| lător pe mare |

nimic cnwroii. in nrcar- •
I portul cont!Antean vin $i ple» a ■ 
I numeroase vapoare sub pavilion I 
I românesc și al altor ț-ări. Deosc- | 
Ibitâ r«.te Încărcătura cargoului

„Inși" : utilaje și materiale de I 
construcție, cu ajutorul cărora I 
firma românească ARCOM va 1 

I ridica, la Tripoli, un nou și mo- | 
I dem cartier cu blocuri do locu- I 
’ int? insumind peste 4 000 de | 
I apartamente. Bineînțeles că n-a .

Încăput tot cartierul intr-un I 
singur cargou. Dar. ambarcat I 

I astfel, tot cartierul va călători *
pe mare. j

I Izvoare
de sănătate '

I Se părea că numărul celor I 
TCI dc izvoare din stațiunea I

I, SI in ic-Moldova nu va mai putea ■ 
fi depășit. Cercetătorii in ma- I 
feric nu s-au dat bătuți : scor- |

■ monind cu atenție in zona de-
I numită „30 de scări", ei au scos I 
I la iveală noi izvoare cu apă I 

tămăduitoare. Unul din ele, cu ■ 
Iapă alcalină, este recomandabil ■ 

1 fn afecțiuni renale. Cel de-al I 
doilea — cu un debit mai ma- |

I rc — arc o apă bogată in hidro
gen sulfurat si clorură de so- I 

I diu, fiind indicat pentru trata- I 
mente reumatismale. Așadar, * 

| două descoperiri, două noi... tz- I 
voare de sănătate I |

Micul
acrobat 
de la etajul 4

A. T. din comuna Bucovăț a ! 
mers in vizită la o soră a ei 1 
din Craiova (strada 6 Martie). I 
Lăsindu-și copilul, de doi ani și I 
jumătate, in grija surorii, A. T. I 
a plecat la cumpărături. După ■ 
ce copilul a adormit, a plecat de I 
acasă și sora ei. Trezindu-se, I 
micuțul s-a urcat, copăcel, pe ’ 
un scaun, a deschis fereastra I 
și — de la etajul 4 ! — și-a dat I 
drumul in gol. Aflat intiniplă- I 
tor in curtea interioară a blocu- • 
lui, tehnicianul Florea Golescu I 
de Ia ..Electroputere" s-a rope- I 
zit. cu brațele intinse, sâ-1 prin
dă. Dar. impiedicindu-se de o I 
sirmă, tehnicianul a căzut la I 
pâmint. Cădere salvatoare : bos- • 
chetul din jur și trupul său au ■ 
..amortizat" izbitura. Imediat, I 
F. G. a alergat cu copilul la | 
spitalul nr. 1. de unde ni s-a 
comunicat, ieri, că micuțul „a- ! 
crobat" e In afara oricărui pe- I 
ricoL •

Invadatorii... I 
motorizați |

duminică. 16 iunie, frumoa- I 
sa Vale a Prahovei a cunoscut I 
animația specifica sezonului es- I 
tival. Circulație in flux conți- • 
nuu. Cu atit mai mult a surprins I 
parcarea a zeci de autoturisme i 
intr-un punct de pe șoseaua 
Ploiești-Cimpina. Pasagerii a- I 
cestora invadaseră, pur și sim- I 
piu, lanurile de griu ale C.A.P. • 
Bănești și I.A.S. Movila Vulpii, ■ 
călcind brutal in picioare spicele I 
grele de rod și croindu-și pirtii | 
spre macii care îmbujorau la- 
nurlie. Cine sint ? Lista „inva- I 
datorilor" e prea mare. Ca și I 
indignarea celor care au asistat 1 
la această scenă.

Tot își dorea 
un trofeu...
Șofer la Ocolul Silvic din o- I 

rașul Sebeș, Ioan Molnar era | 
cunoscut și ca vinător pasionat, . 
deși nu-i „picase" incă nici un I 
trofeu mai acătării. Poate toc- | 
mai de aceea, de cite ori pleca 
la drum, iși lua cu el arma de I 
vinăteare, „pentru orice even- I 
tualitate". Zilele trecute, cu toa- I 
te că se cam Intrecuse cu bău- ■ 
tura, a urcat totuși Ia volanul I 
autoturismului unității și a por- | 
nit spre comuna Daia Română. 
In apropierea unei stini. a luat I 
pușca și a tras două focuri de I 
armă, chipurile să se distreze I 
speriind oile și. mai ales, pe ■ 
ciobani. Cum ciobanilor nu le I 
plac asemenea „distracții" pe | 
pielea... oilor, s-au dus glonț la 
miliție. Deocamdată. I. M. a ră- I 
mas fără armă, fără permis I 
port-armă. fără permis de con- • 
ducere auto. $i ..trage" in con- i 
tinuare : consecințele. I

L-a dat de gol j 
guițatul

Vâzind cotețul cu ușa deschi- I 
sa, ca trei purcei ai lui Naște ■ 
Popa. din comuna Timova I 
(Arad), au ieșit in ogradă și, | 
dornici de o promenadă, au 
luat-o pe uliță la vale. Om I 
„inimos", văzindu-i singuri ți I 
neajutorați, vecinul lui N. P.. I 
Ch-eorghe Grada, i-a ademenit. ■ 
i-a băgat in cotețul din ograda I 
lui, a pus citeva lacăte la ușă, | 
plus un ciine de pază. Stăpinul 
rimătorilor s-a văicărit in drgap- I 
ta. ți-n stingă, dar vecinul s-a I 
făcut ci n-aude, nu vede. Spre ■ 
ghinionul lui insă, tocmai cind i 
organele de anchetă stabileau I 
itinerarul probabil al purceilor, | 
din cotețul vecinului cei trei 
s-au pornit pe guițat, dindu-l | 
de gol. Așa se face că purceii I 
f.-au recăpătat libertatea, iar I 
„inimosul" vecin și-a pierdut-o i 
pe timp de 6 luni.

Rubricâ redoctatâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții „Scinteir I

CE-1 MAI TREBUIE UNEI FIRME NOI 
CA SĂ FIE „FIRMĂ SERIOASĂ"

Anallrfnd. chiar șl «umăr, datclo 
statistice privitoare la activitatea 
cooperației meșteșugărești. Industriei 
locale și Direcției comerciale județe
ne din Ploiești, înțelegi cu ușurință 
cit de puternice sint aceste compar
timente ale servirii publice. Institu
țiile respective nu, fiecare In parte, 
sute dc unități — atelier? si maga
zine — care stau la dispoziția cetă
țenilor. Numai in sectorul coopera
tist. valoarea serviciilor oferite popu
lației. a mărfurilor vindutc se ridi
că la peste 500 
milioane de lei 
anual.

Din multitudi
nea de aspecte ce 
Iți rețin atenția 
la tot pasul am
urmărit modul tn
care răspund serviciile publice cere
rilor actuale ale publicului. Am por
nit do la ideca că serviciile au evo
luat și ele corespunzător evoluției 
conerii. că prestațiile, fie ele mește
șugărești sau comerciale, au fost di
versificate, organizate In așa fel In
cit să fie economice, accesibile pen
tru solicitant.

Raidul-anchetă pe care l-am Între
prins a debutat extrem de promiță
tor. Unul dintre directorii direcției 
comerciale județene ne-a informat 
(aproape in treacăt) că la Ploiești — 
de la 4 900 litri de lapte serviți 
la domiciliu (in 1970) s-a ajuns, in
1973. la 14 000 1. Extinderea acestei 
forme de servire este un lucru cit 
se poate de bun. pentru că in acest 
fel se economisește timpul cetățea
nului.

Tot cu intenția de a-1 ajuta pe soli
citant. ploieștenii au înființat în 
centrul orașului o casierie publică. 
Toți cei care cumpără combustibil au 
fost scutiți de drumuri obositoare, de 
pierdere de timp pe la depozite. A- 
cum, omul n-are de făcut decit un 
singur lucru : cu ocazia unei plim
bări obișnuite prin oraș, trece și pe 
la casieria amintită. Achită costul 
combustibilului, iar responsabilul de 
acolo ii comunică precis ziua și chiar 
ora cind i se va trimite la domi
ciliu marfa cerută. Un serviciu prac
tic. comod pentru cetățean, civilizat.

Atit la direcția comercială, cit și 
Ia cooperația meșteșugărească ni s-a 
vorbit de multe alte forme noi de 
servire a publicului, de unități orga
nizate special pentru confortul ce
tățeanului, pentru a-1 ajuta să eco
nomisească din bugetul lui de timp. 
Intr-adevăr, analizind mai atent or
ganizarea multora dintre unitățile de 
interes public, calitatea serviciilor pe 
care acestea le oferă, luind în calcul 
și intențiile celor care conduc acum 
sectorul respectiv, ai sentimentul că 
la Ploiești există mult interes, do
rință pentru perfecționarea activită
ții pe toate planurile. Dar intențiile 
bune, grija de a structura in mod 
corespunzător serviciile trebuie du
blare cu preocuparea de a asigura 
fiecărei unități nou create cadrul 
organizatoric potrivit, mijloacele ma
teriale necesare, mărfurile cerute de 
cumpărători. Insistăm asupra acestui 
aspect, pentru că buna funcționare a 
noilor unități de interes public de
pinde în mare măsură tocmai de a- 
ceste elemente, care uneori scapă de 
sub controlul celor ce trebuie să 
ofere direct serviciile respective.

Revenind la elementele concrete 
ale anchetei noastre, ne vom referi 
la citeva situații care probează con
vingător această observație. De pil
dă. chiar tovarășul Ion l\imea. pre
ședintele uniunii județene a coope
rației meșteșugărești, ne-a vorbit 
despre un centru organizat pentru 
transportul obiectelor grele. O inten
ție foarte bună. Cetățeanul telefo
nează la centrul respectiv și. cit ai 
bate clin palme, a și făcut rost de 
un mijloc de transport, de încărcă
tori și descârcători. Numai că pre
ședintele, fiind in funcția respec
tivă doar de citeva zile, nu cu
noștea in amănunt activitatea cen
trului respectiv. Aflindu-mă in bi
roul său, l-am rugat :

— Telefonați dv. la centrul res
pectiv, să vedem cum e, practic, ser
vit cetățeanul.

UN NOU COMPLEX
SANATORIAL

In stațiunea Olânești a fost 
deschis un nou șantier. Con
structorii. repartizați la acest 
punct de lucru, au de executat 
unul dintre cele mai mari com
plexe sanatoriale de pe Valea 
Oltului, a cârui capacitate va fi 
de 500 de locuri. Urmi nd să fie 
dotat cu o bază proprie de tra
tament, noul complex va utiliza 
in tratamentele balneare o se
rie de izvoare minerale noi, la 
a căror captare se lucrează in 
prezent.

La . /W ' 1 ilMi

Amabil, tovarășul prc.ședinl? ne 
ajută la documentare. Telefonează, 
se dă drept Iun solicitant oarecare, 
șl dialogul Începe. Pcsto trei minute 
ne Informează :

- - Zice că nzl nu se poate. Tn 
schimb, dacă milne mă duc dis-dc- 
dimlneațft, mă servește sigur. I^ar 
numai cu oameni. Dc mijloc pentru 
transport trebuie să-mi fac singur 
rost. Dacă n-nm (do undo să aibă 
omul „căruță" ? — n.n.), să mă a- 
dresez la I.T.P....

CALITATE A în serviciile publice

Raid-anchetă la Ploiești
Practic, lucrurile se petrec cam 

pș<: solicitantul trebuie să meargă 
la unitatea cooperației, să angajeze 
oameni. Al doilea drum trebuie să-I 
facă la I.T.P. Dar acolo constată că 
întreprinderea de transport n-are în 
ziua aceea camioane. Cind are insă 
l.T.P.-ul camioane, n-are cooperația 
oameni. Parcă tot mai sigur ar fi cu 
căruța ta personală!

Ne-am retras intr-o cameră ală
turată șl am continuat investigațiile. 
Formăm pentru început 2 38 09.

— Alo, casa de comenzi pentru 
produse alimentare ? Aș dori...

— Cind ?
— Azi.
— Nu se poate azi. Miine.
Miine ! In general, nici casele de 

comenzi nu te pot servi cu prompti
tudinea necesară.

— Alo, 1 18 62 ? Aveți o spălători» 
expres. Doresc să fac o comandă.

Noi construcții de locuințe In zono gârii Craiova

Retribuția wă iu unitățile economice
In cadrul ciclului de articole pe marginea proiectului Legii remu

nerării după cantitatea și calitatea muncii, abordăm astăzi unele pro
bleme legate de condițiile in care se acordă retribuția lucrătorilor din 
unitățile economice. Pe această temă am avut o convorbire cu tovarășul 
Nicolae MITROFAN, specialist in Ministerul Muncii.

— Dubla calitate a oamenilor mun
cii, de proprietari ai mijloacelor de 
producție și de producători ai bunu
rilor materiale, conferă acestora răs
punderea majoră pentru dezvoltarea 
și perfecționarea proprietății socia
liste și, totodată, dreptul de a bene
ficia din plin de roadele muncii lor
— a precizat interlocutorul. Avind in 
vedere acest principiu fundamental 
al societății noastre socialiste, proiec
tul legii asigură legarea directă a 
cuantumului retribuției tarifare de 
îndeplinirea tuturor sarcinilor încre
dințate, atit a celor ce decurg din 
planul unității sau al compartimen
tului in care lucrează, cit și a sarci
nilor proprii ce revin fiecăruia Ia 
locul său de muncă.

— Din cele spuse pină acum 
înțelegem că proiectul de lege, 
in actuala sa formă, promovează 
o mai strinsă dependență a re
tribuției de îndeplinirea sarcini
lor de creștere a producției și 
productivității muncii, de spo
rirea eficienței economice. Cum 
se realizează, concret, acest o- 
biectiv ?

— Afirmarea cointeresării materia
le, in înțelesul deplin al cuvintului
— prin reflectarea in retribuție atit 
a eforturilor rodnice in îndeplinirea 
sarcinilor, cit și a activității inefici
ente — se realizează prin intermediul 
unui sistem de indicatori ce sint di-

O voce catifelată răspunde cu o 
ușoară notă de reproș :

— Ce comandă ? Cum comandă ? 
Ce, noi lucrăm la comandă !? Impa- 
chetați-vă dv. lucrurile intr-un 
cearșaf și venițl cu ele Ia noi.

— Undo, adică ?
— Po Kogălniccanu 42. Dar să nu 

veniți azi (luni, 17 Iunie, ora 15), nici 
mllnc, nici polmllno... Uite, veniți 
(la expres —n.n.) peste vreo 7 zile.

„.Rotim mereu discul telefonului 

și solicităm diverse servicii. La 
cooperativa care trimite femei la 
domiciliu pentru Îngrijirea copiilor 
6au pentru diverse treburi gospodă
rești nu e nici un om disponibil ; la 
unitatea pentru montat geamuri și 
la cooperativa pentru reparat insta
lații de apă nu răspunde nimeni.

Notlnd incă o dată preocuparea fac
torilor responsabili din sectorul ser
viciilor de a crea noi tipuri de uni
tăți, de a perfecționa activitatea ce
lor existente, revenim la ceea ce sub
liniam mai înainte. O unitate nouă, 
cu greutățile inerente Începutului, 
trebuie ajutată zi de zi. cu mijloace 
materiale, cu măsuri organizatorice, 
pină cind reușește să se rodeze, să 
trăiască pe propriile Dicioare. Prac
tica a demonstrat că acolo unde uni
tățile publice lucrează exact, ca un 
mecanism de metronom, organizato
rii lor le-au experimentat îndelung.

ferențiați, de la caz Ia caz, potrivit 
specificului unității economice. Indi
catorii și sarcinile ln funcție de care 
se acordă retribuția se stabilesc (i- 
nind seama de aportul diferitelor 

Pe marginea proiectului Legii remunerării
după cantitatea si calitatea muncii

grupe de personal din cadrul fiecă
rei unități la realizarea principale
lor obiective ce revin unității din 
planul unic de dezvoltare economi
că și socială.

— Cum anume ?
— Pentru muncitorii care lucrează 

în acord, retribuțiile tarifare se 
plătesc direct proporțional cu reali
zarea normelor de muncă ; la mun
citorii retribuiți in regie, din activi
tatea de bază sau auxiliară, retri
buțiile se acordă in raport de reali
zarea sarcinilor de muncă stabilite 
individual, pe echipă, pe linie de fa
bricații, pe sector, atelier sau secție 
de producție, ținindu-se seama atit 
de cantitatea și calitatea produselor 
ce trebuie executate, cit șl de consu-

Ce promite „RIFIL" pentru
industria tricotajelor

Pe platforma chimică Săvi- 
nești, lucrările pentru construi
rea primului obiectiv industrial 
destinat valorificării superioare 
a fibrei de melană românească 
se desfășoară cu succes. Este 
vorba de fabrica „RIFIL", cu o 
capacitate anuală de 3 000 tone 
fire acrilice de calitate superi
oară destinate industriei de 
tricotaje. Tovarășul inginer Lau- 
rcnțlu Amăllnel, directorul fa
bricii, ne spune : „Prin con
struirea și punerea in funcțiune 
a acestui obiectiv, valoarea me- 
lanei românești prelucrată in 
„RIFIL" va crește de 2,5 ori. De 
asemenea, datorită gradului 
Înalt de organizare și al dotării 
la nivelul tehnicii actuale, pro
ductivitatea muncii în această 
fabrică va fi de aproape 4 ori 
mai mare față de-pite unități 
similare. Fabrica „RIFIL" este 
prevăzută cu dotări care vor 
asigura un flux tehnologic com
plet. incepind de la prepararea 
melanei, continuind cu filarea și 
vopsirea acesteia și pină la 
ambalarea firelor finite. între
gul proces de producție este 
automatizat. Spre exemplu, la

le-au tinut sub observație, le-au în
cercat de sute de ori potențialul. 
Foarte bine, pentru că organizarea 
unei unități dc interes general nu 
presupune numai o clădire, o firmă 
si un telefon la care să ți se răs
pundă „azi nu se poate".

Ar mai fi do notat șl citeva lucruri 
de alt gen. Restructurarea serviciilor 
publice, deschiderea unor noi unități 
de acest gen, amplasarea lor sint, 
la Ploiești, o preocupare inten

să a noii condu
ceri a uniunii ju
dețene a coope
rativelor mește
șugărești. Printre 
primele inițiative 
am aflat că se
află și organi

zarea unor consfătuiri cu cetățenii, 
fapt omis in bună parte de vechiul 
colectiv de conducere, ceea ce a 
condus la actuala situație : din 
valoarea activității de ansamblu 
a cooperativelor, doar 27 la sulă 
revine prestațiilor la domiciliu ; 
unitățile de servire nu sint bine am
plasate — 80 la sută in centru șl 
doar 20 la sută in cartierele cele mai 
mari ale orașului (de nord șl de 
vest) ; uniunea județeană nu are 
nici o casă de comenzi ; In tot 
județul există doar o unitate profi
lată pentru munci gospodărești 
ș.a.m.d.

Pe parcursul acestor rlnduri am 
insistat mai mult asupra activității 
cooperației meșteșugărești. Dar ace
leași cerințe — de a diversifica ser
viciile publice și de a ajuta conti
nuu noile unități pină reușesc să 
răspundă prompt solicitărilor publi
cului — se pun și in fața celorlalte 
sectoare la care apelează frecvent 
cetățeanul : industria locală, Între
prinderile comerciale, de transport 
I-a.

Gheorghe GRAURE

murile normate de materii prime șl 
materiale.

La personalul 
economic și de __  __________
și la personalul de conducere a cărui 
muncă este legată de rezultatele ac
tivității întregului colectiv, indi
catorii in raport de care se acordă re
tribuțiile tarifare se stabilesc potrivit 
specificului unității, al secției sau 
compartimentului in care acesta iu- 

de execuție, tehnic, 
altă specialitate, cit

crează, astfel : în cazul personalului 
încadrat pe funcții de conducere a 
unităților, potrivit răspunderilor ce 
îi revin, indicatorii trebuie să reflecte 
cit mai sintetic posibil laturile esen
țiale ale activității întreprinderii. 
Ținind seama de cerințele etapei ac
tuale de dezvoltare a economiei na
ționale, prin lege au fost nominali
zați — pe ramuri și activități — cei 
mai Importanți indicatori in funcție 
de care se vor acorda retribuțiile 
pentru acest personal. De asemenea, 
dată fiind importanța intensificării 
schimburilor economice externe, 
unul dintre indicatorii in raport de 
care se acordă retribuțiile pentru 
această categorie de personal trebuie 
să fie in mod obligatoriu și' planul 

o bandă mecanizată pentru îm
pachetarea produselor vor lucra 
numai 4 oameni, față de 25—30 
ciți lucrează la benzile clasice. 
Lucrările de construcție se des
fășoară in ritm susținut, ceea 
ce ne dă garanția câ angaja
mentul ca noul obiectiv să intre 
in funcțiune cu trei luni mai 
devreme față de prevederile 
planului va fi îndeplinit".

Acest fapt ne-a fost confirmat 
și de către tovarășul inginer 
Vasile Boțu, directorul șantie
rului nr. 2 Săvlnești, căruia i s-a 
încredințat misiunea de a înălța 
noua fabrică „RIFIL".

Concomitent cu lucrările de 
construcție, beneficiarul a luat 
măsuri și pentru pregătirea fa
bricației și asigurarea ca
drelor necesare. Astfel, prin 
construirea fabricii „RIFIL", 
la Săvinești va apărea o nouă 
profesie, aceea de filator fire 
sintetice. De pe acum. „RIFIL" 
se anunță ca o unitate de presti
giu, o marcă de viitor, care 
conferi melanei românești 
valențe calitative.

Ion MANEA 
corespondentul „Scintell

• FAPTE
• OPINII
o PROPUNERI

® Mereu tineri.In comuna județul vaslui, o «chips 
de oameni in vlrstă de 60 pini Ia 80 ani a contribuit — alături de 
uiți consăteni — prin muncă patriotică, la realizarea unor lucrări de 
marc utilitate publică : canalizarea străzilor localității pe o lungime 
de 5 000 m, betonarea trotuarelor pe 1 km, pietruirea șoselei de-a 
lungul a 14 km etc. S-au economisit astfel sute de mii de lei. (Stan 
Munteanu, comuna Ivești, județul Vaslui).

0 Omisiune. De mai blnc dc două 1yn|» noul magazln con* 
Ktruit prin contribuția cetățenilor In comuna Pctriș. județul Arad, nu 
poate fi dat in folosință deoarece conducerea cooperativei zonale Sâ- 
virșin și IJCOOP-Arad au omis să procure din vreme mobilierul 
necesar. (Vasile Hotăriș, comuna Petriș, județul Arad).

• Un calcul simplu. pentru a lnlra a din cursă, 
cele 30—35 autobuze de pc linia 35 parcurg zilnic, in gol, aproximativ 
150 km. Dacă s-ar prelungi actualul traseu, pe o rută deviată — Calea 
Floreasca, șoseaua Pipera, capătul liniei 72 (C.F.R. Constanța) — s-ar 
putea gara autobuzele In noul garaj Pipera și s-ar economisi, anual, 
mii de kg de motorină. (Constantin Cărbunaru, București).

® Cind flora era în roi, ln c°muna Bcric5ti-corj ,-»u 
stropit pomii cu substanțe toxice. In felul acesta. In Ioc de dăunători, 
6-au „combătut" 300 colonii de albine, provocindu-se pagube in valoare 
de circa 100 000 lei. Bine ar fi dacă s-ar găsi cineva cate să-i combată 
fi pe vinovați ! (D. Al. Popescu, comuna Berlești, județul Gorj).

® Așteptâm din Partea celor răspunzători de cooperația 
meșteșugărească din municipiul Sibiu să la măsuri pentru amenajarea 
mai multor ateliere de reparat-modificat îmbrăcăminte. Singurul ate
lier existent in prezent este insuficient față de cerințele cetățenilor. 
(Florin Nistorescu, cartier Hipodrom II, Sibiu).

• 0 expoziție filatelică, °r8anlzota ™ °“zla împlinim 
a o sută de ani de la înființarea Uniunii poștale universale, s-a 
deschis recent în sălile Tehnic-clubului din Pitești. Vizitatorii pot ad
mira aici o serie de exponate valoroase, printre care „UPU 1874—1974“, 
„Cartea poștală românească", „Ștampile poștale de-a lungul anilor" ș.a. 
(Ion Cruccană, Pitești).

® Modernizarea străzii Silozului din craiov., car. 
a început în 1973, continuă șl azi. Ba Intre timp s-a Înfundat un canal, 
au fost demolate mai multe puțuri de absorbție, s-au distrus capacele 
gurilor de scurgere etc. Comitetul executiv al consiliului popular mu
nicipal ne asigură că stricăciunile semnalate vor fi remediate. Dar 
modernizarea cind se va încheia ? (Un grup de cetățeni).

O Pe Valea Citețului, in comuna Ob°sa din județul oit, 
s-a terminat, cu o lună înainte de termen, construcția unei unități de 
prelucrat ceramică (microcomplex), prevăzută cu săli de preparat, 
uscat și finisat, cu ateliere dotate cu cuptoare de ardere a produse
lor etc. Aici iși vor desfășura activitatea ceramiștli cooperativei „Uni
rea" din Balș (Titus Ciortescu, Balș).

© Ana potabilă va p°p°s1 Pes|- p“tin *> mp ?> |n casei, 
și curțile cetățenilor din satul Mărășeștî, județul Mehedinți. Prin 
muncă patriotică, la inițiativa consiliului popular, ei au executat o 
mare parte din lucrările necesare montării unei conducte de aducțiune 
lungă de 2 km, realizind economii in valoare de peste 80 000 de lei. 
(Haralambie Cușma, Baia de Aramă).

© 10-43 tone metale vechi a colectat și expediat oțelăriilor,
luna trecută, colectivul de la Întreprinderea mecanică „Nicolina“-Iașl. 
(Constantin Petrovici, tehnician).

0 SuCîGrâîTI ce^or in drept să ia măsuri pentru ca elevilor să 
nu li se mai solicite, la policlinici, spitale, întreprinderi de transporturi, 
C.F.R. etc., adeverințe care le atestă calitatea. Acest lucru să fie con
firmat doar de carnetul de elev, prevăzut cu fotografie. In afară de 
faptul că s-ar elimina o serie de operații birocratice, s-ar realiza 
astfel și importante economii de hirtie. (Prof. Ion Ceaușu, Slatina).

® 03 aproape 4 ani, *n centru^ cartierului Hipodrom din 
Brăila se tot lucrează la construcția unui bloc. Din această cauză nu 
se pot amenaja nici trotuarele și nici spațiile verzi din preajma sa. 
Cit vor mai dura oare lucrările la acest imobil ? (Voicu Tănase, Brăila).

de export sau de încasări din presta
ții de servicii internaționale, acolo 
unde pentru unitatea în cauză sint 
stabilite astfel de sarcini. Cit privește 
personalul tehnic, economic și de altă 
specialitate, precum și personalul 
de conducere din secții, ateliere, la
boratoare sau alte subunități de pro
ducție de bază sau auxiliare, se are 
în vedere legarea cit mai directă a 
nivelului retribuției de sarcinile ce 

revin acestora din planul întreprin
derii ; ca urmare, indicatorii în 
funcție de care se acordă retribuțiile 
vor fi stabiliți, in acest caz, de re
gulă, la nivelul subunității de pro
ducție respective.

— Aceste prevederi se referă 
și la personalul din comparti
mentele funcționale ale între
prinderilor ?

— In cazul acestei 
personal, retribuțiile 
acorda in funcție de 
indicatori dintre cei _____ _ ...
velul unității sau alți indicatori de 
plan asupra cărora personalul în 
cauză are posibilitatea să acționeze 
cit mai direct.

— Reglementarea cu priviră 
la modul de acordare a retri
buțiilor tarifare are in vedere 
și acele situații deosebite ce 
survin intr-o ramură sau alta a 
economiei, cind este necesar ca 
unele cadre cu experiență sd 
fie transferate in interesul ser
viciului sau detașate pentru 
punerea in funcțiune a unor noi 
obiective productive, pentru 
asigurarea funcționării normale 
a noilor capacități de producție 
la nivelul proiectat, ori pentru 
recuperarea unor rămineri ln 
urmă la întreprinderi de impor
tanță deosebită pentru economia 
națională ?
Evident, noile reglementări au 

In vedere faptul că, in situațiile enu
merate, este posibil ca — din motive 
independente de activitatea cadrelor 
respective — să nu se realizeze in
dicatorii in funcție de care se acordă 
retribuțiile. Or, ar fi total inechita-

categorii de 
tarifare se vor 
realizarea unor 
stabiliți la ni-

Depuneri pe libretele de economii in vederea 
participării la tragerile la sorți 

111/1974pentru trim,
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut celor in
teresați că unitățile sale din 
întreaga țară primesc pină la 
data de 29 Iunie a.c., inclusiv, 
depuneri pe libretele de eco
nomii cu dobindă și ciștiguri in 
autoturisme și pe librete de e- 
conomii pentru turism în ve
derea participării la- tragerile 

bil ca personalul respectiv să pri
mească retribuții diminuate tocmai 
Intr-o perioadă cind depune eforturi 
susținute pentru rezolvarea unor si
tuații cu totul deosebite. Tocmai de 
aceea, in proiectul noii legi s-a pre
văzut ca, pentru nerealizarea indi
catorilor de plan, atunci cind aceas
ta nu s-a produs ca urmare a unei 
activități necorespunzătoare, cadrele 
respective să poată fi exceptate pe o 
perioadă de pină la 1 an de la dimi
nuarea retribuției tarifare și, cind 
este cazul, și a indemnizației de 
conducere. Cadrele care urmează să 
beneficieze de această prevedere 
precum și durata de exceptare in ca
drul limitei de 1 an prevăzute de 
lege se aprobă nominal de Consiliul 
de Miniștri, ținind seama de situa
țiile concrete existente.

— Mai mulți cititori au solici
tat redacției precizări in legă
tură cu modul in care reglemen
tează actualul proiect al legii 
regimul unor sporuri și adausuri 
la retribuție. Ce ne puteți 
spune in acest sens ?

— In proiectul legii remunerării 
este menținut principiul diferențierii 
retribuțiilor după vechimea neîn
treruptă in aceeași unitate. în acest 
scop, este prevăzut să se acorde, la 
fel ca și pină acum, sporuri la re
tribuție în raport cu vechimea neîn
treruptă în aceeași unitate. Sporu
rile sint stabilite în aceleași procente 
din retribuția tarifară ca și cele care 
se acordă potrivit reglementărilor 
actuale ; aplicindu-se în viitor la o 
retribuție tarifară majorată, cuan
tumul sporului in sumă absolută va 
fi, ln mod corespunzător, mai mare.

La fel ca in prezent, personalul 
din industria minieră, care lucrează 
In subteran, muncitorii, mecanicii de 
locomotivă și personalul operativ din 
unitățile de exploatare a căilor fe
rate subordonate Ministerului Trans
portului și Telecomunicațiilor, a că- 
ror activitate este direct legată de 
siguranța circulației, precum și do
cherii, conducătorii de utilaje por
tuare și operatorii de dană vor bene
ficia de un spor de vechime mai ri
dicat. De asemenea, proiectul legii 
remunerării păstrează principiul di
ferențierii retribuției muncii perso
nalului care lucrează in condiții 
deosebite, față de cele obișnuite, prin 
acordarea unor retribuții tarifare 
majorate sau a unor sporuri la re
tribuție.

Convorbire realizata de 
Ioan ERHAN

la sorți pentru trimestrul III
1974.

De asemenea, tot pină la 29 
Iunie a.c. se emit librete de e- 
conomli pentru construirea de 
locuințe și librete de economii 
cu ciștiguri In 
construcție, care 
rilor dreptul de 
tragerile la sorți 
lea trimestru al

materiale de 
asigură titula- 
a participa la 
pentru al trel- 
acestui an.



SCINTEIA — miercuri 19 iunie 1974 PAGINA 3

ru ultimei

I deține, 
>c materie r 
dalte trei 

,,inima** fabricii

sR facem „probele Albe'*. iar 
dacă totul decurge normal, pe 20 iu
nie vom începe probele tehnologice, 
care, de fapt, echivalează cu reali
zarea primelor tone de acid azotic.

de realizare 
? - il ir.t 

Ga vrii Țiru, șeful

. urmind ca în următoarele 
parcurgem etapele prevăzute 

iologie ; purificarea de bioxid 
bon, punerea In funcțiune a 

atorului. reducerea efectivă a 
atorului de sinteză si. în final, 
rea amoniacului. Timpul este 

«■urn la noi foarte prețios. Si mun
cim de-a lungul întregii zile-luminâ 
pentru » respecta întocmai termenul 
prevăzut.

într-o fază la fel de avansată se 
prezintă lucrările și la celelalte o- 
biective d“ la ..Azot 5'* *.  La fabrica de 
acid azotic, bunăoară, l-am găsit

cepție. Primul popas l-am 
baza Brăila-Triaj. De cum 
interiorul bazei, peste tot 
observa mina gospodarului. ____
magaziile poartă haina varului — 
albul imaculat. în interiorul lor 
este o curățenie exemplară. Uti
lajele de cintărire și determinare 
a umidității boabelor au fost veri
ficate și aprobate. Acum se accele
rează construcția unei noi platforme 
pe 5 000 mp pentru uscarea produ
selor prin expunerea la soare. La 
fel stau lucrurile și la bazele de re
cepție Bărăganu, Brăila-Port etc.

Totuși, in cadrul pregătirilor car® 
se fac pentru depozitarea recoltei, 
și care in multe locuri sint înche
iate, există unele aspecte care fac 
notă discordantă față de tabloul ge
neral. La baza de recepție de ' 
Stâncuța, bunăoară, o magazie 
2 000 tone are acoperișul găurit 
o felie de șvaițer. La alta, nu 
fost înlocuite geamurile sparte 
la ferestre. Spațiile de depozitare 
de aici nu au fost curățate și 
nici dezinfectate. De fapt, neglijența 
se poate vedea chiar de la intrarea 
in bază.

Nu este singurul neajuns care tre
buie înlăturat In raidul nostru am 
putut constata că, in generat acțiu
nea de dezinfectare a spațiilor de 
depozitare este întirziată, pînă acum 
realizindu-se In jur de 30 la sută 
din prevederi. Și, în al doilea rind.

MEMORIA PROPUNERILOR FOTOCRONICA „SCÎNTEII"

slăbește odată cu slăbirea
controlului pentru aplicarea lor

întreprinderea mecanică de utilaj 
Chimic din București se află intr-un 
accelerat proces de creștere a pro
ducției. Fată de nivelul anului 1971, 
producția globală va fi de 8 ori mai 
mare in 1975. Un teren de activitate 
deosebit de fertil pe care se poate 
studia ..pe viu**  procesul devenirii 
unei întreprinderi de talie mijlocie 
— cum era aceea din vechiul sediu 
de pe strada Viilor — intr-o mare în
treprindere de tehnicitate deosebită, 
străduința unui colectiv tinăr de a 
răspunde prompt și competent sar
cinilor ce-i stau in față. Ln acest 
proces complex, care presupune ri
dicarea calificării forței de muncă. 
Îmbunătățirea activității in sectoa
rele de producție și concepție ale 
Întreprinderii, sporirea eficienței 
economice, participarea și angajarea 
plenară a comuniștilor, a întregului 
colectiv este principala condiție pen
tru ca perfecționările dorite să-și a- 
raie rapid roadele. Mai ales cind 
aceste perfecționări sint mult aștep
tate...

Aid, la I.M.U.C..*  proiectantul — 
Institutul de proiectări pentru con
strucția de mașini (I.P.C.M.) din 
București — nu a ales cele mai fe
ricite rezolvări pentru organizarea 
fluxurilor de producție, spațiile au 
fost nerațional folosite, sistemul de 
iluminat și ventilație este necores
punzător, iar, pe de altă parte, com
plexitatea producției, faptul că ma
joritatea utilajelor fabricate sint 
unicate, care presupun de fiecare 
dată aiegerea unor soluții tehnolo
gice noi, îmbunătățite, lasă larg 
deschisă, pentru fiecare muncitor, 
maistru și inginer poarta perfecțio
nării tehnice. Pe un asemenea teren, 
propunerile de îmbunătățire au o 
mare valoare. Dar de la vorbă pina 
la faptă drumul nu este totdeauna 
ușor, uneori propuneri acceptate și 
salutate, propuneri concrete care vi
zau rezolvarea unor probleme ma
jore pentru producție s-au uitat pe 
parcurs.

...In adunarea generală a oameni
lor muncii din luna februarie, tină- 
rul muncitor Dima Alexandru, din 
secția debitare, arăta câ din cauza 
nefuncționării mașinii de planat 
tablă se pierde mult timp cu în
dreptarea manuală a tablelor și pro
punea compartimentului mecano- 
energetlc punerea rapidă In funcți
une a acesteia. Care a fost soarta a- 
cestei propuneri ? După aproape pa
tru luni de la amintita adunare, 
mașina tot nu funcționează. Șeful 
secției, Spiridon Conțescu, de fapt 
primul interesat in rezolvarea aces
tei probleme, nu cunoaște prea 
multe lucruri despre starea mașinii. 
„Nu are nici carte tehnică, se pare-*,  
conchide el. La rindul său, ing. Do
rin Racoceanu, șeful secției mecano- 
energetice, iși aduce aminte de pro
punerea făcută in adunarea generală 
a oamenilor muncii :

— De fapt mașina chiar a și mers 
puțin. Dar ra nu era extrem de ne
cesara secției și am lăsat-o. O pu
nem la punct luna viitoare.

Deci g-a propus, s-a încercat să 
ie rezolve, s-a mișcat ceva. dar... tot 
..luna viitoare ne vom ocupa serios 
de această treabă* 4. Iată treptele... 
uitării unei propuneri judicioase, 
care aplicată ar aduce o dublare a 
productivității muncii ir.tr-un sec
tor important al întreprinderii.

Această situație trădează, de fapt, 
ti atitudine de neacceptat din partea 
unui cadru de conducere față de o 
propunere judicioasă, de incontesta
bilă valoare economică.

Finalizarea propunerilor necesare, 
utile făcute de oamenii muncii con
stituie o sarcină nu numai eco- 
Bomică, cL intr-un anumit sens, ți 

pn «rful arcțiel. ing. Alexandru 
( oman. împreună cu opc 
rriș i Augustin Câtană, 
Theil. Eugen Marvaros sl

Pe șantierele noilor instalații de la Combinatul

chimic din Tg. Mureș

TIMPUL DE LUCRU AL
CONSTRUCTORILOR, ZIUA-LUMINĂ

lingă turbina de abur a agregatului 
turbocompresor.

— Efectuăm proba in gol a turbi
nci și a compresorului de aer — ne 
lămurește șeful secției — urmind 
ca in cursul zilei de miine să facem 
proba întregului agregat.

— Și pe cind primele cantități de 
acid azotic ?

— După actualul ritm de desfășu
rare a lucrărilor, sperăm ca în curind

politică, de primă Importanță pen
tru dezvoltarea spiritului de iniția
tivă al oamenilor muncii. Văzind că 
ideile se transpun in viață, fiecare 
om, întregul colectiv capătă un im
puls pentru a căuta noi și noi so
luții novatoare. Iată de ce, in cazul 
adus in discuție, comitetul de partid 
din întreprindere trebuie să aibă un 
cuvi.nt greu de spus, organizația co
muniștilor de la I.M.U.C. fiind da
toare să vegheze la menținerea unul 
climat de lucru favorabil promovării

însemnări de la
|. M.uc-BUCUREȘTI

noului. Mai ales fiindcă se constată 
că. pe lingă finalizarea rapidă a 
unor propuneri și idei valoroase, 
care au adus substanțiale imbunătă- 
t ri in secțiile de producție, in ca
drul fluxurilor tehnologice, cazurile 
asemănătoare celui mai sus mențio
nat nu sint singulare.

— Am atras atenția cu cîteva luni 
In urmă asupra lucrărilor de slabă 
calitate executate la strungărie — 
re relata lăcătușul Valeriu Gomboș, 
jdin atelierul de mecanisme — „unul 
din cei mai buni muncitori ai între
prinderii*,  cum avea să-l caracteri
zeze directorul unității. S-a mai îm
bunătățit ceva din calitatea pieselor, 
dar se pare câ acolo nu se iau cele 
mai hotărite măsuri.

Și măsurile stau la indemina con
ducerii secției de prelucrări mecani
ce. Căci o supraveghere mai atentă 
a lucrului de către șefii de echipă, 
de maiștri, de ingineri, precum și 
Întărirea controlului de calitate ar 
duce la scăderea simțitoare a rebu- Dan CONSTANTIN

Pregătirile in vederea recoltâril cerealelor pâioase cunosc un ritm intens și în unitâțile agricole din Ju
dețul Buzâu. La secția nr. 1 a S.M.A. Mihâileștl, ceie 10 combine au fosl reparate in întregime.

Deși pină la data intrării !n func
țiune n instalației de Îngrășăminte 
complexe N.P.K. mai sint aproape 
patru luni și jumătate, problema in
tensificării ritmului de execuție 
a lucrărilor de construcțli-montaj 
deține un loc prioritar. Aici, cu toate 
câ la c seric de obiective stadiul lu
crărilor este destul de avansat, mai 
sint încă unele obiective la care atit 
constructorii, cit și montorii au rămas 

turilor, la utilizareă corectă a ma
șinilor si utilajelor, la folosirea do
tării existente in ceea ce privește 
aparatura de măsură și control, pen
tru care întreprinderea a făcut se
rioase eforturi financiare.

Din discuțiile purtate cu numeroși 
muncitori și cadre de conducere din 
întreprindere rezultă clar că dorința 
de perfecționare se manifestă in 
toate sectoarele. Dar, recunoștea 
directorul întreprinderii, ing. Petre 
Fluture, chiar dacă multe din pro
puneri sint in curs de finalizare, 
altele se pierd la diverse niveluri de 
decizie ; luate de virtejul sarcinilor 
,.la zi“, multe cadre de concepție se 
pierd in amănunte, neperseverind 
pentru materializarea unor idei va
loroase.

Că la I.M.U.C. promovarea ideilor 
novatoare, finalizarea propunerilor 
valoroase sînt nu numai oportune, 
dar și absolut necesare o atestă fap
tul că aici o serie de indicatori — 
producția-marfă, cheltuielile mate
riale de producție — nu au fosl rea
lizați conform prevederilor, in pri
mele cinci luni ale anului. Este o 
situație necorespunzătoare, ce nu va 
putea fi depășită decit prin angaja
rea întregii capacități novatoare a 
colectivului, prin participarea fiecă
rui lucrător la procesul continuu de 
perfecționare a producției și a mun
cii. Este vorba de o participare con
știentă, activă, care trebuie să fie 
supusă unor rigori organizatorice, in 
care rolul principal revine organi
zației de partid, CARE ARE DA
TORI.! DE A NU UITA CA 
ORICE PROPUNERE, ORICE HO- 
TARÎRE, ORICE INIȚIATIVA, 
CÎT AR FI DE VALOROASE, 
RAMIN FARA REZULTATE DACA 
SE PIERDE DIN VEDERE ESEN
ȚIALUL : URMĂRIREA APLICĂ
RII, CONTROLUL ÎNDEPLINIRII. 

dntori. F. vorba, în specia!, de insta
lațiile de depozitare a fosforltei, in
stalația de răcire sola, montajul corn- 
prcsoarelor de amoniac șl bioxid dn 
carbon și execuția iazului batal 

destinat depozitării unei părți a de
șeurilor și răcirii npci.

— plus, la acestea se mai a- 
daugă — ne spunea ing. Mihai Stan- 
ciu, șef de secție pe schimb la N.P.K. 
— și lipsa unor utilaje tehnologice 
însumind aproape 150 de tone. Con
cret, mă refer la părțile de rezervoa
re ce mai trebuie livrate de I.M.U.C. 
din București, la ventilatoarele des
tinate turnurilor de granulare, fur- 

TRADIȚIE ȘI PRESTIGIU
Colectivul întreprinderii de stofe fine din Brașov — cu îndelungată 

tradiție în producție — obține importante succese în întrecerea so
cialistă, ciștigind pină acum un substanțial avans in realizarea cinci
nalului. Fotografiile prezintă — de la stingă la dreapta — citeva din 
realizatoarele celor peste 30 de articole, in circa 623 de poziții coloris- 
tice. caie se fabrică aici : Maria Csutka și Maria Croitoru — țesătoare, 
repansatoarea G. Georgiana, țesătoarea Zenovia Tudorache și 
textilLsta Emilia Trufin — toata fruntașe In întrecerea socialistă.

Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)
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ni zor Fabrica de ventilatoare din 
Capitală ș.h., utilaje pentru care e- 
xlstă in prezent condiții de montaj.

Intr-adevăr, ceea ce se cere acum 
este ca neinlirziat furnizorii men
ționați sh examineze de urgență, îm
preună cu beneficiarul, situația de 
fapt și graficele de livrare și, pe 
baza lor, sft la loatc măsurile impuse 
do lichidarea restanțelor șl de ce
rințele unui montaj ritmic șl rapid, 
în ceea ce privește activitatea con
structorilor și mentorilor, se ridică 
cu cen mai mare acuitate necesita
tea luării unor măsuri energice pen
tru întărirea ordinii, disciplinei șl 
răspunderii la fiecare loc de muncă, 
pentru înlăturarea deficiențelor 
semnalate in organizarea muncii pe 
șantier. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit — așa după cum ne informa to
varășul iullu Moldovan, președinte
le comitetului sindical de pe plat
forma de construcție a combinatu
lui chimic — acte de indisci
plină continuă să se manifeste 
păcate tocmai in acele puncte 
lucru unde lucrările sint rămase 
urmă. Nu mai departe, la iazul ba
la! au fost semnalate situații cind u- 
tilajele stației de betoane inccp să 
funcționeze cu mult peste ora do În
cepere o programului, cind specialiș
tii desemnați să acorcic asistența teh
nică Iși fac simțită prezența cu mare 
Intirzierc. Sint situații ce impun o 
intervenție hotftrită din partea con
ducerilor de șantiere, a organizații
lor de partid, cărora le revine înda
torirea de a interveni operativ, 
cu țoală fermitatea pentru întărirea 
disciplinei la fiecare loc do muncă, 
pentru folosirea deplină a timpului 
de lucru și a utilajelor, in scopul 
accelerării ritmului de execuție a 
lucrărilor.

din 
de 
în

Constantin DUMITRU

pregătite să adăpostească recolta
bazele de recepție nu au stabilit 
cu unitățile agricole din raza lor 
g.aficele de preluare a produselor. 
Acestea sint probleme care se cer 
rezolvate fără intirziere, pentru ca 
Intr-adevăr să se poată spune că 
pregătirile pentru depozitarea noii 
recolte sint încheiate.

Aurel PAPADIUC
Ă-

în județul ARGEȘ, pînă acum, 
din cele 30 de magazii și si
lozuri. 20 sint gata pentru a primi 
noua recoltă. De asemenea, au fost 
reparate utilajele destinate trans
portului, cintăririi și depozitării etc. 
O comisie de recepție de la județ se 
va deplasa. în aceste zile, pe teren 
pentru a verifica modul cum au fost 
pregătite spațiile de» depozitare. Ce
lelalte 10 magazii sint ocupate încă 
cu diferite produse șl, pe măsură, 
ce vor fi golite, se va trece la re- 
parat, curățit și dezinfectat La di
recția agricolă județeană am primit 
asigurări că pină la 25 iunie și a- 
ceste magazii vor fi pregătite pentru 
a putea să preia, in condiții cores
punzătoare, recolta de cereale.

In cele mai multe locuri s-a mun
cit cu răspundere la pregătirea ma
gaziilor. La baza de recepție din 
Costești totul a fost pus la punct. 
Cornel Pirvu, șeful bazei, ne face 
dovada că spațiile de depozitare 
au fost reparate și curățate în 
întregime. După verificarea lor de 
către comisia de recepție se va 
trece imediat la dezinfectare. Sint 
puse în stare de funcționare cele 13 
transportoare cu racleți, elevatoarele, 
cintarele, toate celelalte utilaje. Pen
tru mărirea spațiului de depozitare, 
4 pătule de porumb au fost căptușite 
cu plăci fibro-lemnoase și carton as
faltat. Aici vor fi depozitate orzul și 
ovăzul. A fost alcătuit și graficul de

ILFOV ÎNAINTE DE A INTRA UTILAJELE ÎN LANURI

Controlul exigent al comisiilor de recepție
în județul Ilfov sint de recoltat 

in această vară 167 409 ha cu griu, 
orz, secară și mazăre. Pentru ca 
întreaga producție de cereale păioa- 
se să ajungă in hambare la timp și 
fără pierderi, organele județene au 
luat din vreme o seamă de măsuri, 
încă din iarnă s-a trecut la repa
rarea tractoarelor și a mașinilor 
care vor lucra la recoltat. La 10 iu
nie, stațiunile de mecanizare d'n 
județ au anunțat că toate cele 6 651 
tractoare, 1 769 combine C 1 și C 3, 
712 combine C 12, 1085 prese de ba
lotat sint gata să intre in lanuri, 
între 5 și 15 iunie a avut loc acțiu
nea de verificare a combinelor. Ce 
s-a constatat cu acest prilej ?

în general, se poate aprecia că 
tractoarele, combinele și celelalte 
utilaje au fost bine reparate. Sta
țiunile Călugăreni, Chiselet, Glrbovi,

AGENDA ECONOMICEI
TURNAREA CONTINUA A OȚELULUI - UN PROCE 

DEU DE MARE EFICIENȚA

• tn curind vor Intrn In funcțiune o «cric de noi instalații da 
turnore continua n oțelului, premiero notabile In proce.ul do dez- 
voltare și modernizare a industriei metalurgice a țării. I rim le 
două instalații de acest fel ee află !n construcție la Combinatul 
siderurgic din Galați și In întreprinderea „Oțelul roșu . Procedeul 
de turnare continuă a oțelului prezintă avantaje spectaculoase : 
oțelul lichid elaborat in cuptoarele electrice «au convertlzoare este 
turnat, cu ajutorul noilor agregate, direct in semifabricate, la di
mensiunile solicitate de beneficiari, eliminindu-se o serie de faze 
din fluxul tehnologic al turnării discontinue — turnarea !n 
tiere, laminarea, preincălzlrea lingourilor. Eficiența turnăm 
nue : economii de combustibil de 30 mc gaz metan pe tona de oțel 
elaborat — un preț de cost cu peste 100 de lei mai mic, în raport 
cu procedeul clasic.

CERCETĂRI APLICATE CU REZULTATE DEOSEBITE 

IN PRODUCȚIE
O serie de cercetări realizate la Institutul de cercetări șl proiec*  

țări rafinării și petrochimie din Ploiești au fost materializate în 
tehnologii șl procedee originale, care permit aditivarea întregii 
cantități a uleiurilor lubrlflante fabricate in țară, precum și rezol
varea unor probleme legate de omologarea unor aditivi și pro
duse petroliere, competitive pe piața mondială. Cercetări care, apli
cate in producție, au dus în acest cincinal la realizarea unei efi
ciente economice de circa un sfert de miliard lei.

METIȘI PRODUCTIVI
Din Inițiativa direcției agricole județene Prahova s-a organizat 

metisarca unor efective de vaci din cooperativele agricole in scopul 
obținerii de viței cu însușiri superioare pentru producția de carne. 
Această acțiune bine dirijată a avut ca efect obținerea de animale 
Ia care sporul în greutate a depășit toate așteptările. Vițeii prove
ni ți din metisarea rasei locale cu tauri din rasele de carne specia
lizate realizează sporul în greutate cu un consum specific de fu
raje mai redus. La complexul intercooperatist pentru îngrășarea 
taurinelor de la Bărcănești, metișii au crescut zilnic In greutate cu 
peste 1,2-1,4 kg. Unele exemplare de tăurași au înregistrat sporuri 
zilnice de peste 2 kg, ceea ce reprezintă o performanță mai rar 
intilnită. După cum se vede, inițiativa amintită s-a soldat cu re
zultate care îndeamnă la un studiu atent asupra eficienței extin
derii ei și in alte unități agricole.

CRISTAL DE „PĂDUREA NEAGRĂ"

Specialiștii de la Fabrica de sticlă din Pădurea Neagră-Bihor, 
cunoscuți in întreaga lume pentru arta lor in prelucrarea sticlei, 
au realizat, in premieră pe țară, cristal de culori pastel. Această 
realizare se materializează, după îndelungate experiențe, care au 
solicitat din plin spiritul inventiv și întreaga competență, profe
sională a specialiștilor de aici. Trecind prin filiera omologării, un 
număr de peste 30 de produse din cristal vor fi introduse in pro
cesul de fabricație, urmind ca, din trimestrul III a.c., Fabrica 
de sticlă din Pădurea Neagră să se profileze in cea mai mare 
parte pe producția de obiecte din cristal.

MOMENT STATISTIC
• Prin scăderea consumului 

tehnologic la transportul și dis
tribuția energiei electrice s-au 
economisit in cinci luni din 
acest an. de către energcticienii 
din județele Mureș și Harghita, 
2,4 milioane kWh, energie echi
valentă pentru asigurarea ilu
minatului public în localitățile 
celor două județe timp de 100 
zile... și nopți.

<• Colectivul șantierului d® 
construcții căi ferate din Petro
șani a executat in acest an Iu- . 
crări suplimentare in valoare de 
8,6 milioane lei.

• La fabricile de cherestea 
„Dorna Foresta" și „Vama*,

preluare pe unități agricole și s-au 
stabilit măsuri speciale menite să 
impulsioneze operațiile de cintărire, 
de analiză a umidității șl depozi
tare a cerealelor.

Așa cum arătam, mai sînt 10 ma
gazii care, dintr-un motiv sau altul, 
nu au putut fi reparate șl curățate, 
întrucit ne mai despart puține zile 
de momentul începerii recoltatului, 
se cere ca organele de specialitate 
din județ 6ă întreprindă măsuri ur
gente ca și aceste spații să fie pre- 

a primi in bune con-gătite pentru 
diții recolta.

Ch. C1RSTEA
★

sporirii capacităților 
întreprinderii pentru 
cerealelor din TIMIȘ

în vederea 
de depozitare, 
valorificarea ___ ___ ____ . ,
i s-a alocat, pentru acest an, un vo
lum de investiții de peste 31 mili
oane lei. Majoritatea fondurilor au 
fost destinate construirii de noi spa
ții care, impreunâ cu cele începute 
anul trecut, totalizează circa 60 000 
tone. încă la sfirșitul lunii aprilie 
au fost date în funcțiune două mari 
magazii, precum și cei 10 000 mp de 
platforme de beton de la Făget, Alioș 
și Timișoara.

Sporirea substanțială a capaci
tății de depozitare ar da, la pri
ma vedere, impresia că in județul 
Timiș problema inmagazinării recol
tei acestui an ar fi rezolvată. La o 
analiză mai amănunțită rezultă că 
spațiile existente nu ajung nici mă
car pentru 60 la sută din cantitatea 
de produse prevăzută a fi recepțio
nată in această vară. întreprinderea 
de specialitate caută noi spații de 
depozitare, în primul rind, pe calea 
mutațiilor spre alte silozuri și maga
zii din țară, măsură care s-a dovedit 
atit de neeconomicoasă. Și aceasta

Condeești, Vedea, Izvoarele, Frăsi- 
net. Sărulești și Tărtășești au primit 
calificativul de bine și foarte bine. 
Din păcate, comisiile au constatat că 
unele secții de mecanizare nu s-au 
pregătit cu toată seriozitatea pentru 
campania de recoltat. Așa sint cele • 
din Crețești, Grădiștea, Stupinele, 
Hodivoaia, Stănești, Petrichioaia, 
Tunari, Bâlăceanca, Fundeni, Naipu, 
unde aparatele de tjjiat de la com
bine nu erau reglate corespunzător, 
grupurile conice aveau jocuri, lan
țurile erau neintinse. De asemenea, 
la probele cu boabe, unele combine 
aveau pierderi mari, neadmise. C 
mare parte din defecțiunile amin
tite au fost Înlăturate pe loc, îm
preună cu membrii comisiilor de su- 
prarevizie, iar pentru celelalte au 
fost stabilite termene exacte de în
lăturare.

prin Introducerea unu! nou 
procedeu de debitare a lemnu
lui, s-au economisit pină acum 
13 mii metri cubl de bușteni.

• în exploatările carbonifere 
ale țării a fost extrasă peste 
plan de la începutul anului o 
cantitate de cărbune echivalentă 
cu producția ramurii pe timp de 
trei zile.

• înti-eprinderea 
minte „Ardeleana**  
Iulia — unitate care și-a înde
plinit sarcinile pe primii patru 
ani ai cincinalului — va livra 
In avansul de timp ciștigat, 
pină la sfirșitul anului, 450 000 
perechi de încălțăminte.

de încălță- 
din Alba

In condițiile !n care chiar la 
marginea Timișoarei, de aproa
pe trei ani se află în construc
ție imul dintre cele mai mari depo
zite din județ, dar a cărui finali
zare se amină de la un an la altul. 
Așa cum rezultă și din graficele de 
execuție întocmite cu 90 de zile îna
inte, termenul de punere in func
țiune a fost prelungit din nou — 
pentru nu se știe a cita oară — cu 
încă o lună. Insă, după cum est® 
organizată munca — mai ales in 
condițiile unor deficiențe serioase 
apărute pe șantier — există puține 
garanții ca Trustul de construcții in
dustriale Timișoara să-și respecte. 
măcar acest angajament. Neajunsu
rile in organizarea muncii sint 
determinate, intre altele, de fap
tul că cei 160 de oameni care 
lucrează în cel puțin 30 de punc
te ale șantierului sint conduși 
și supravegheați doar de un sin
gur șef de lot. Lipsa de îndru
mare și control a contribuit la exe
cutarea unor lucrări de slabă cali
tate. în ultimul timp au fost desco
perite multe nereguli : infiltrații de 
apă în spațiile de preluare a pro
duselor, puncte de cintărire și re
cepție concepute greșit, care acum 
sint demolate, relee de la tabloul de 
comandă degradate încă înainte de 
Începerea probelor tehnologice etc.

Se cere ca tovarășii din conduce
rea trustului de construcții indus
triale să acționeze cu toată răspun-' 
derea pentru respectarea ultimului 
termen de punere în funcțiune a de
pozitului. Pentru aceasta, in locul 
informărilor și disputelor, cadrele 
tehnice au datoria să coordoneze e- 
fectiv lucrările, să înlăture deficien
țele apărute, astfel încit în cel mal 
scurt timp să treacă la efectuarea 
probelor tehnologice.

IoslI POP

în ultima vreme au fost Între
prinse și alte acțiuni pentru buna 
desfășurare a campaniei de recol
tare. Astfel, a fost instruit întregul 
personal care va servi combinele, 
incit fiecare om să cunoască 
sarcinile ce-i revin. O atenție deo
sebită s-a acordat instruirii celor 
336 mecanizatori pare vor lucra pen
tru prima dată pe combinele C 12. 
în ziua de 17 iunie au fost stabilite. 
In amănunt, ultimele măsuri in ve
derea pregătirii și desfășurării in 
cele mai bune condiții a campaniei 
de recoltare. Se poate aprecia câ 
sint asigurate toate condițiile nece
sare pentru ca întreaga producție de 
cereale pâioase din acest an să fie 
strinsă intr-un timp scurt și fără 
pierderi.

FIore« CEAUSESCU
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In u . .. _ ht o mul-
e controale ți inspecții... Si 
In cauza reclamagiilor care, 
să-ni vadă de treburi, nun 

i pe drumuri. Acum v-au 
pus și pe dumneavoastră.

Cu acecte cuvinte ne-a întlmpi- 
nat ins. Comellu Mrrran, șeful Au
tobazei pjr- 2 marfa din Cimpulung 

nu venisem pe

Di1

Mutrei. De fant.
urmele unei re-
ciamatli, ci pe
urmele unul mu-
(nrifil publicat de
ziarul nostru (le
rubrica „Din 1 --
«tânțâ în fața o-

publice")
Itulat Epilorul 

curselor fanto
mă- Relatam cu 
acel prilej cazul 
unor șoferi de la 
aus-iisa autobază 
c»re. profitlnd de 
slabul control din 
partea celor 
drept, au 
avutului 
prejudicii 
nate prin 
gUtrarea 
curse fictive. Con- 
semnind mărturia

in 
adus 

obștesc 
insem- 

inre- 
unor

OMUL - MUNCA- ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
— Așa, niște măsuri administra

tive. n-am luat.
Cu alte cuvinte lucrurile „au fneț 

puse la punct" de alții ; dc miliție, 
de justiție, dar măsuri ..adminls- 
trative" concrete, de gospodărire 
judicioasă a avutului obștesc, n-au 
fost luate. Si cine era dator s-o 
facă dacă nu factorii dc răspundere 
din unitate, tocmai cei care, prin 
natura atribuțiilor lor, sint chemați 
să veghere la întărirea climatului

suită dc nereguli — că dispar 
documente cu caracter dc secret 
dc serviciu ; că din fața a trei 
funcționari se „evaporă" pur și 
simplu un teanc dc foi dc parcurs 
(numărul lor este incă In dispută : 
48 sau 150...), pe care organele de 
miliție le solicitaseră spre cerce
tare In vederea descoperirii unor 
fraude ; că un Întreg cortegiu de 
funcționari, in frunte cu contabilul 
șef, nu observă un fals evident in

Se aruncă vina de la unul la altul. 
Sâplămina trecută am făcut un 
control pe autobază asupra felului 
cum sint gestionate o scrie do do
cumente. Ce să vă spun, am 
o debandadă : foi do parcurs 
taie" prin sortare, care de 
trebuiau arhivate, documente 
portante împrăștiate pe unde 
nu te glndoai, imprimate (cu 
gim strict do circulație) la I 
mina oricui...

găsit 
i „Ul- 
mult 
im- 
nicl 
re- 

inde-

„Marțieniiîa

au fost identificați

Dialog 
cu cititorii

Totul e în ordine,
în afara de... dezordine

ClND RECEPTIONAREA SEMNALELOR CRITICE ÎNTEMEIATE 
E ÎNLOCUITĂ CU DESCOPERIREA „RECLAMAGIILOR"

___  .... plină d? ci
nism a unuia dm inculpați (..Ben
zina ? On o dădeam altora, ori ii 
dam drumul să curgă, ca să nu bată 
la ochi că n-am consumat-o..."), a- 
dresam celor vizați întrebarea : de 
re a fost fictiv șl controlul ? Dar tim
pul a trecut, iar din partea condu
cerii Autobazei n-a sosit nici un răs
puns la această Întrebare. In schimb 
am primit o sesizare („reclamagii" ! 
— ar exclama șeful unității) din 
partea unui lucrător al autobazei, 
prin caro, fapt îngrijorător, eram 
informați că lucrurile continuă să 
meargă la fel ca înainte.

— Adevărul e că, de un an, pe 
seama autobazei au curs o serie de 
reclamații in toate părțile — ține 
să precizeze inspectorul șef 
Centrala transporturi auto, " 
Constantlncscu, prezent in 
directorului.

— Reclamații întemeiate ?
— Nu prea... E drept, in 

verificărilor s-au găsit și niște a- 
bateri disciplinare, unele nepotri
viri in raportarea realizărilor... Mă 
rog. s-au luat măsuri, cei vinovați 
au fost sancționați : pe scurt, lucru
rile s-au pus la punct. Dar după 
cum se vede, reclamațiile pe ace
leași probleme continuă...

Desigur, dacă măsurile pentru 
preintimpinarea unor noi prejudicii 
de genul celor produse de șoferii 
„curselor-fantomă" au fost luate 
cu promptitudine, iar cei vinovați 
au fost sancționați, lucrurile nu pot 
fi decit salutare. Dar — pentru că, 
din păcate, există și un dar — in- 
trebindu-1 pe tovarășul director ce 
măsuri concrete s-au luat in cazul 
respectiv pentru bararea pe viitor 
a căilor de frustrare a avutului ob
ștesc, am primit următorul răs
puns :

— Păi au fost judecați și pedep
siți. am prelucrat cazul la coloane, 
a fost dat ca exemplu negativ in 
ședințe...

— S-au luat și măsuri concrete 
de întărire a controlului, de sanc
ționare a celor care n-au deschis 
ochii la timp ?

din 
Cornel 
biroul

urma

de ordine și disciplină 1 Urmarea ? 
O nouă fraudă, de același gen. Cu 
deosebirea că autorul ei. retro Ju- 
gânaru, nu este un simplu șofer, ci 
ș f de coloană. Atmosfera de in
dulgent, de tratare cu duhul blin- 
cieții a celor vinovați de indolență 
in primul caz. iși arăta astfel „roa
dele". Iată insă că și pentru aceas
tă nouă știrbire a avutului obștesc, 
datorată slabului control al celor 
puși $â-l exercite, se găsesc... ex
plicații :

— In cazul lui Jugănaru noi 
n-aveam practic cum să ne dăm 
seama, deoarece el a profitat de 
neglijența beneficiarului și a înre
gistrat curse fictive.

— Numai de-a beneficiarului ?
— Ei, și de neglijența unor an

gajați ai noștri, admite in ultimă 
instanță directorul autobazei.

Prejudiciul ? Circa 3 500 litri de 
benzină sustrași din avutul obștesc, 
in condițiile in care se cunoaște 
importanța acestui prețios carbu
rant pentru economia națională. Ca 
să nu mai vorbim de cifrele fictive 
care au fost raportate ca realizate, 
de sumele ce trebuie înapoiate be
neficiarului, de retribuția dată fără 
drept..

— La drept vorbind, modul cum 
tu circulat o scrie de imprimate 
cu regim strict, neglijența unor lu
crători ai noștri in minuirea aces
tor documente, au creat posibilita
tea ca ele să fie sustrase de infrac
tori și folosite in interes propriu 
— este de părere tovarășul Nicolae 
Angelescu, noul secretar al organi
zației de partid din autobază.

In sfirșit, un om din unitate 
și-a luat inima in dinți și a tras 
vălul justificărilor. Astfel, in mi
nutele următoare, am avut prile
jul să aflăm de la interlocutorii 
noștri lucruri surprinzătoare, aproa
pe de necrezut, dar care expli
că, limpede, adevărata cauză care 
a favorizat și care incă mai poate 
favoriza prejudicierea avutului ob
ștesc : o anumită stare de indisci
plină existentă în unitate. Numai 
așa se explica — dintr-o

baza căruia un infractor încasează 
ilegal mii de lei ; că trec ani de 
zile pină să se recupereze niște 
prejudicii aduse unității, din cauză 
că documentele de impulații... au 
dispărut fără urmă între două bi
rouri din aceeași încăpere etc.

Iată cit de temeinic au fost 
„puse la punct" lucrurile și cit de 
„neîntemeiate" sint reclamațlile pe 
aceleași teme ! Departe de noi 
gindul de a da apă la moară re
clamagiilor de profesie, celor care 
caută nod in papură cu orice preț, 
dar nu putem să nu observăm că 
— in ciuda și a unor aspecte ne
întemeiate — sesizările conțin și 
mult adevăr. Supără pe cineva că 
ele reiau aceleași probleme arhicu
noscute ? Desigur, ii deranjează in 
primul rind pe cei ce trebuiau să 
la încă de atunci măsuri pentru 
eliminarea neajunsurilor $i nu le-au 
luat (sau nu le-au luat pe cele mai 
eficiente). Altfel, obiectul acestor 
reclamați! n-ar mai fi existat. Dar 
după cum se observă, lipsa de or
dine și disciplină proliferează — 
așa duoă cum reiese din însăși 
mărturisirea directorului unității :

— Am dat niște sancțiuni, dar 
n-am putut afla cine-i vinovatul.

Altfel spus, to
tul este In ordi
ne, în afară de... 
dezordine. O sta
re de lucruri care 
pleacă de la to
leranța manifes
tată față dc o se
rie de abateri șl 
care nu face de
cit jocul unor e- 
lemente necinsti
te. Să ne mai mi
răm că s-au fu
rat foi de par
curs. că s-au fal
sificat și că au 
dispărut acte ? 
L-am întrebat 
pe director, alt
fel un om inimos 
și cu merite re
cunoscute. ce mă

suri a hotărit conducerea autobazei 
pentru curmarea acestei „debanda- 
de" — cum 6ingur a calificat-o. 
N-au fost luate... Am primit in 
schimb asigurarea directorului și a 
secretarului de partid că. pe viitor, 
aceste aspecte vor fi discutate și 
analizate. Deocamdată insă, princi
pala preocupare — pe acest plan 
— a conducerii o constituie... „co
lectivul de reclamanți". Ceea ce 
echivalează cu o confuzie intre 
cauză și efect. De aceea, pornind 
de la cauză, se cer In primul rind 
eliminate aspectele de indisciplină 
și dezordine care influențează ne
gativ rezultatele oamenilor muncii 
de aici, care prejudiciază interese
le colectivității și favorizează știr
birea avutului obștesc. Acțiune la 
care, sub conducerea organizației 
de partid, trebuie antrenat între
gul colectiv al unității și in pri
mul rind cadrele de conducere de 
la flecare loc de muncă, direct 
răspunzătoare de Întronarea clima
tului sănătos de muncă, bazat pe 
spiritul de ordine șl disciplină mun
citorească.

șoseaua 
Giurgiu, 
preajma 
20 de 

s-a aflat 
fuseseră 

Coboriserft

o enigmă. Cert este 
insă că le-au ciuruit 
pe toate cu niște 
arme necunoscute se- 
mănlnd, după spărtu
rile lăsate, cu niște 
banale pietre din acel 
colț al Terrel, aflate 
din abundență pe 
marginea drumului.

S-au adunat încă 
din zori sătenii să 
constate, crucindu-se,

Emil MARINACHE

S-au făcut toate In
vestigațiile necesare 
pentru lămurirea ace
lei nocturne descin
deri a unor „extra- 
tereștrl" In satul tra
versat de 
București — 
cam prin 
kilometrului 
Capitală, și 
esențialul : 
marțienii.
tiptil dintr-o farfurie 
zburătoare, ca să se 
răfuiască, așa cum i-a 
tăiat capul lor de 
omuleți verzi cu ure
chile in radar, cu unul 
dintre Însemnele civi
lizației noastre teres
tre, o biată cabină de 
așteptare in stația de 
autobuz a satului. 
Este drept, cabina era 
nou-nouță, dai nu se 
deosebea prin nimic 
esențial de celelalte 
semene ale ei existen
te astăzi pe atitea ar
tere rutiere ale țării : 
o solidă și arătoasă 
încăpere de vreo 12 
metri pătrați, cu fața
da smălțuită și cu pe
reții din vreo opt fol 
de geam gros, colorat 
In vernil și albastru, 
pentru a-i proteja pe 
cei veniți să aștepte 
autobuzul de ploi, de 
vlnt și de soare.

Ce-or fi avut mar
țienii cu geamurile a- 
celea groase, semi- 
opace, din sticlă ca 
gheața creață, rămîne

urmele trecerii pe me
leagurile lor a unor 
făpturi atlt de nărăva
șe pentru orice civili
zație terestră și extra
terestră. S-au bătut cu 
palmele peste frunți, 
au căutat în jur, au 
făcut supoziții, au 
comentat, au cerut 
ajutorul unor specia
liști in domeniul o- 
biectelor zburătoare 
neidentificate care, 
neputind identifica ni
mic, i-au lăsat pe paș
nicii localnici să-și 
aștepte In continuare 
autobuzele în acea ră
mășiță de cabină făcu
tă țăndări. Plnă la 
urmă, misterul a fost 
lămurit și falșii mar- 
țieni identificați. Nu

fuseseră decit niște 
cheflii cu excedent de 
carburant de prună in 
nas și cu o evidentă 
deficiență de bun simț 
și comportament civic 
care, spre a-și umple 
cu ceva timpul in aș
teptarea autobuzului, 
s-au pus să ia la tir, cu 
pietre din drum, gea
murile cabinei.

Apoi, odată isprava 
făcută, au dispărut pe 
la casele lor, fiind cu
prinși, după trezire, 
de o stranie amnezie 
dublată de o curiozita
te exagerată față de 
tot ce se spune și se 
scrie despre farfuriile 
zburătoare și posibile
le contacte cu civiliza
țiile extraterestre.

Nu atit paguba, nici 
măcar anecdotica in- 
timplării sau pitores
cul investigațiilor în
treprinse pe plan local 
stimesc indignarea, cit 
existența unor astfel 
de consăteni, spiritul 
de gașcă al citorva 
cheflii care au lăsat 
pe fața satului, chiar 
la drumul mare, am
prenta huliganismului. 
Nedovedindu-se extra- 
tereștri, nărăvașii ră- 
fultorl cu bunul public 
și-au primit verdictul 
in cea mai aspră Ju
decată cetățenească : 
blamarea publică in 
obștea satului. Restul 
U așteaptă.

loan 
GRIGORESCU

Bacalaureații cu „brățară de aur“

Desen de Adrian ANDRONIC

— E un salt de-a dreptul spec
taculos — constata zimbind tină
rul director adjunct .................
nr. 1 din Timișoara, 
Ștefan Bărbulescu. In 
anul trecut, din peste 
solvenți, numai 78 au 
nul de atestare, anul 
propria lor voință, 
absolvenți ai liceului _____ .v.
iau atestatul de muncitor calificat 
in felurite meserii specifice indus
triei timișorene.

Ne-au confirmat această reali
tate și cei doi maiștri instructori 
de lucrări practice, Nicolae Stoc- 
kel și Constantin Ioncscu. precum 
și profesoara Maria Frățilă, consi
lieră pentru orientarea școlară și 
profesională.

Privim cu atenție o foaie de hir- 
tie pe care scrie simplu și proto
colar : „Proces-verbal încheiat cu 
ocazia examenului susținut de ele
vii anului IV-R 2 de la liceul nr. 
1 din Timișoara in fața 
tehnice de încadrare de la _ 
trobanat«“. O clasă întreagă a 
examenul de calificare pentru 
ținerea atestatului de muncitor 
tegoria a Il-a. Din cei 35 de 
solvenți prezenți la examen — __ 
solut tot efectivul clasei — numai 
doi au luat media 7 ; restul, in co- 
virșitoarea lor majoritate. 9 și 10. 
Remarcăm un alt amănunt semni
ficativ : in vreme ce pentru reali
zarea lucrării practice — care con
sta in asamblarea completă a unei 
dulii E 27 tip B — timpul normat 
este de 36 da secunde, cea mai 
mare parte dintre elevi au obținut 
autentice performanțe, unii reușind 
asamblarea in numai 20 sau chiar 
19 secunde.

Dincolo de performanțele teh
nice, există insă un substrat moral

al liceului 
profesorul 
vreme ce 

300 de ab- 
dat exame- 
acesta, din 
toți cei 301 
nostru iși

comisiei 
rElec- 

dat 
ob- 
ca- 
a'o- 
ab-

ce ni s-a relevat în discuțiile pe 
care le-am purtat cu posesorii 
„atestatelor de muncitori".

Mai intii. un detaliu grăitor : toți 
interlocutorii noștri ne-au vorbit 
cu un fel de entuziasm ușor nostal
gic despre „microintreprinderea 
lor", despre rolul pe care l-a jucat, 
in deprinderea meseriei și in 'în
rădăcinarea responsabilității față 
de muncă, această formă originală 
de organizare a practicii productive 
a elevilor de la liceul nr. 1. Intrea-

hărniciei, dar și a disciplinei, a in
toleranței față de lipsuri și greșeli 
(controlorul de calitate care lăsa 
să treacă o piesă cu defecte era 
obligat să-i remedieze neajunsu
rile în orele lui libere) și de în
trajutorare in muncă, de adevărat 
aimț colectivist...

L-am intrebat pe tinărul „fost 
director" dacă se pregătește pen
tru vreo facultate. Mi-a răspuns că 
pentru Academia de științe econo
mice. Prin urmare, lecția de spi

căt fie spus, microintreprinderea 
a încheiat anul 1973 cu un benefi
ciu net de peste 100 000 de lei, 
avind și in prezent in cont la bancă 
peste 60 000 de lei (după ce au „in
vestit" anumite sume de bani, 
precum și propria lor hărnicie și 
ingeniozitate, in autoutilarea labo
ratorului fonic al liceului).

— Fără îndoială că microintre
prinderea noastră a fost o expe
riența de muncă hotăritoare pentru 
cei mai mulți dintre noi — r.e 
spunea, cu maturitatea omului tre
cut prin „școala răspunderilor",
absolventul Adrian Pirjol, fostul 
director al microintreprinderii,
care, in cadrul unei emoționante 
„adunări generale a oamenilor
muncii", iși predase funcția „cu de
legație" unui nou director. Toți am 
muncit nemijlocit in producție — 
adaugă interlocutorul — șl, totodată, 
am indeplinit diferite munci ob
ștești. A fost nu numai o școală a

rit gospodăresc a microintreprin
derii n-a fost in zadar, a lăsat 
urme și in aspirațiile profesionale 
de viitor.

Că aceste urme sint adinei și 
trainice a reieșit și din convorbi
rea cu Cornel Popa — notat in 
amintitul proces-verbal de atestare 
cu media 10 — care s-a și înscris 
de pe acum la cursul de opt luni 
organizat de întreprinderea de 
aparate electrice de măsurat in ve
derea pregătirii muncitorilor de 
înaltă calificare, specializați in 
minuirea mașinilor ultramoderne 
de prelucrare.

— Nu știu cum aș putea să ex
prim mai bine ceea ce simt — Îmi 
spunea Cornel Popa — dar cred că, 
in colectivul acesta utecist de mun
că și viață, care a fost și este 
microintreprinderea noastră, am 
deprins mal ales mindria de mun
citor, de om care cunoaște rostul 
lucrului ieșit din miinile sale, care

își știe locul și răspunderea in so
cietate, in mijlocul semenilor săi. 
Asta m-a și hotărît să fiu munci
tor, un muncitor cit mai destoinic, 
care să nu-și facă de ris școala și 
colegii...

O stare de spirit comună tuturor 
absolvenților cu care am stat de 
vorbă.

— Mă pregătesc acum pentru 
examenul de admitere la facultate 
— ni se mărturisea Violeta Vintilă 
care, pe lingă faptul că a căpătat 
media 10 la examenul de atestare, 
se mindrește șl cu funcția de „șefă 
a serviciului producție" In cadrul 
microintreprinderii. Atestatul de 
muncitor a fost pentru noi toți — 
adaugă ea — o primă verificare 
prin muncă pentru toate celelalte 
examene ale vieții. Spre deosebire 
de promoțiile anterioare, pentru 
noi eventuala nereușită la. facul
tate va avea o soluționare practică 
imediată. Avem o calificare, vom 
munci in fabrică, ne vom ciștiga 
existența cinstit, nu vom fi o po
vară pentru părinți. Trebuie să 
muncești ca să fii om ! La drept 
vorbind, atestatul de muncitor 
înseamnă pentru noi nu numai o 
adeverință că știm să executăm 
niște operații de producție, ci mult 
mai mult — un adevărat atestat al 
maturității, de membri ai unei co
lectivități întemeiate pe muncă.

Spuse cu acel patos romantic 
care șade atit de bine acestei virs- 
te, cuvintele fetei de 19 ani se fă
ceau ecoul unui principiu funda
mental din codul etic al societății 
noastre. Și răsunau ca un angaja
ment ferm la startul unei generații.

Victor BIRLADEANU 
Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteli"

Corespondenți de toata 
viratele ni se adresează cu 
scrisori care tratează despre 
diversele laturi ale educării 
tinerel generații. Unele rin- 
durl cuprind instantanee 
nedorite, altele. cele mal 
multe, edută să împărtășească 
satisfacția cunoașterii unor 
tineri merituoși.

• FORMALISM. Oprlndu-se asu
pra cazurilor de puștani fără căpă- 
tii și mai ales fără un rost produc
tiv, Ion Mierlescu din Craiova a- 
duce implicit o critică acelor fac
tori educativi care șe opresc la 
constatări și la simple afirmații cu 
caracter general. De acord ! Nor
mele de conduită se cer dublate de 
realizări concrete, întărite de e- 
xcmple stimulatoare, promovate pe 
căi atente de convingere. Mai ales 
că tinerii delăsați, care se mulțu
mesc să afle doar că societatea nu 
li dorește In ipostaza lor de para- 
zlți, profită de orice aspect formal, 
pur declarativ al muncii dc educa
ție pentru a se aciui in umbra lui...

• CULTURA. Unul din factorii 
cu influență deosebită asupra edu
cației este cultura — remarcă ci
titorul F. Rădulescu din județul 
Dîmbovița care pledează, printre al
tele, pentru selectarea operelor cu 
mesaj, a creațiilor de valoare indis
cutabilă („educația nu se face cu 
surogate"). Ideea clară a acestei co
respondențe este că formarea cul
turală a tinărului 6e cere subordo
nată educării lui. Altfel, indiferen
ța merge mină in mină cu incul
tura, frivolitatea cu semidoctismuL 
Concretizind, semnatarul ne rela
tează discuțiile fără substanță, dar 
pline de prețiozitate, intr-un grup 
din care nu lipsea o demoazelă cu 
ifose intelectuale ; se vorbea des
pre festivalul Wagner de la 
Bayreuth, veste la auzul căreia tî- 
nâra a tresărit exaltată : „Cum, și 
acolo este un festival de muzică 
ușoară ? !“

• INTOLERANȚA. Tlnăr el In- 
șuși, Dan Stanciu, din București, 
preia și motivează punctul de ve
dere moral al intoleranței față de 
abateri. Corespondentul se referă 
la ancheta recent publicată de noi, 
„Espectativa — fotoliul celui fără 
opinie", susțlnind punctul de ve
dere că, oricit de incomod ar fi, 
cetățeanul obișnuit, cetățeanul de 
pe stradă, nu poate ignora fantul 
negativ pe lingă care trece, îndeo
sebi cînd autorii sint tineri ; 
in asemenea ocazii, manifes
tarea „complicității morale" dă 
naștere unor concluzii deforma
te . și pe plan educativ. D. St 
a trăit recent o asemenea ex
periență. Traversînd Cișmigiul, a 
dat peste un grup de adolescenți 
Incăierați. Spre deosebire de alți 
cititori care au ocolit asemenea in
cidente, uitindu-se in altă parte și 
ne-au scris apoi, cuprinși de re- 
mușcări, tinărul corespondent n-a 
ezitat să intervină cu hotărire pen
tru curmarea faptei, ba chiar fă- 
cindu-i pe „beligeranți" să se sim
tă rușinați. Deci ; o lecție de edu
cație pe viu.

• MUNCĂ. Inginerul agronom 
Ionel Trandafir ne scrie că a par
ticipat la o consfătuire a cultivato
rilor de sfeclă de zahăr, ținută la 
Slobozia. Intr-o pauză se comenta 
cu aprindere cuvintul Eroului Mun
cii Socialiste Ion Spătărelu, din co
muna Gheorghe Doja, județul Ia
lomița, care informase că in anul 
1973 valoarea normei la cooperati
va al cărei președinte este a atins 
75 de lei. Cu înțeles exclusiv me
taforic, mai mult pentru a incita 
și mai tare discuțiile, coresponden
tul nostru a afirmat : „Cred că 
sint ca intr-o patimă". La care, un 
confrate vecin cu satul frunteș a 
răspuns pe un ton grav, conclusiv : 
„Nu ! Ei au șimțit gustul traiului 
prin muncă".
• O SECUNDA ! Ioan D. Pop, 

București : Sigur că da, competen
ța profesională se verifică prin 
practică. Iar destoinicia — am a- 
dăuga noi — prin fapte. Dumitru 
Diaconu — Starchiojd, județul Pra
hova : Vă mulțumim pentru opinia 
exprimată ; disprețuim in aceeași 
măsură lașitatea. Eugeniu Bricman- 
București : Deși nu epuizează no
țiunea, am reținut pentru laturile 
ei exacte definiția pe care ați în
cercat s-o dați omeniei.

TEATRUL PENTRU COPII Șl TINERET - 
TEATRUL MARILOR RĂSPUNDERI EDUCATIVE

— 25 de ani — 2 000 000 spectatori 
— 5 000 spectacole — 127 premiere. 
Cifrele notate la jubileul Teatrului 
pentru copii și tineret din Iași sint 
semnificative nu numai prin ele in
sele. ci. mai ales, prin tot ce a exis
tat dincolo de ele : o susținută și 
generoasă activitate de modelare a 
conștiinței, a inteligenței, a imagina
ției și a gustului estetic al copiilor, 
O activitate încununată de participa
rea mai multor generații de copii, 
«upuși unui multilateral proces edu
cativ, formativ — prin intermediul 
poveștilor care au fost scrise de
mult. pentru totdeauna, și mai ales 
al celor scrise special pentru ei, 
vlăstarele României socialiste ; prin 
fascinația poeziei ți cintecului, a 
mișcării, a culorilor vii.
Teatrul și-a schimbat, acum mai bine 
de un an si Jumătate, odată cu de
numirea — si obiectivele, urmind să 
se adreseze nu numai preșcolarilor și 
școlarilor mici, ci și elevilor mai 
mari, adolescenților ajunși in pra
gul maturității. El reprezintă azi 
una dintre cele mai importante in
stituții de cultură ale lașului, iar ex
periența sa actuală in privința cu
noașterii si influențării publicului, a 
căutărilor repertoriale și spectacu
lare este revelatoare pentru toate 
scenele de acest fel din țară.

Teatrul iși primește oaspeții la se
diu, dar iese adesea In aer .liber, in 
piețe sau in grădina Copoului.

Repertoriul său — așa cum am pu
tut constata recent din numeroasele 
spectacole prezentate in cadrul 
..Zilelor teatrului pentru copil" —se 
remarcă prin varietate. Un grup 
îl formează basmele. Copiilor din 
Țiglina, Tatârași, Țicău li se repo

vestesc in limbaj scenic : „Punguța 
cu doi bani", „Capra cu trei iezi", 
„Dănilă Prepeleac" de Ion Creangă. 
„Albă ca zăpada", adaptare după 
Frații Grimm de Ion Agachi etc. 
Copiii sint, de asemenea, fa
miliarizați cu basmele unor au
tori contemporani scrise nu o 
dată în spiritul unei interpretări 
ironice, a miraculosului și fantasticu
lui : „Butoiul cu miere" de Lev Us
tinov sau „Bing, Bang, Bing" de 
autorul ieșean D. Văcăriu, basm cu 
plăcute inflexiuni moldovenești.

Trebuie insă să arătăm (cu atit 
mai mult cu cit este vorba de o si
tuație mai generală a dramaturgiei 
pentru copii, cu care, din păcate, se 
confruntă mai toate teatrele avind a- 
cest profil) că, nu o dată, ofertele de 
scenarii nu sint satisfăcătoare. Este 
cazul acelor piese care-și propun 
atingerea scopului educativ intr-un 
mod rudimentar, străin de adevă
rata transfigurare artistică, străin de 
valorile formative ale teatrului. Chiar 
unul dintre scenariile adoptate de 
teatrul ieșean (cu notabile rezultate 
de ordinul transpunerii scenice) iși 
propunea, in esență, prin interme
diul unui fir epic subțirel și necap
tivant, deprinderea copiilor cu trei, 
patru noțiuni de bună cuviință. Cre
dem că o intenție didactică — chiar 
mai generoasă — nesusținută de 
fantezie, netransfigurată in metafore 
dramatice convingătoare este depar
te de a putea forma un adevărat sce
nariu.

în planul montării basmelor, tea
trul a reușit să-și cristalizeze un 
concept relativ original, care — În
țeles in chip creator, dinamic, ostil 
repetării și autopastișării — va fi 
de natură să asigure și pe viitor du

rabile succese artistice. Se folosesc, 
in sinteze rafinat concepute, aproape 
toate artele care pot contribui la 
realizarea unui spectacol. Colectivu
lui artistic ieșean i-a reușit și ex
periența unor frumoase muzicaluri 
pentru copii. La grădinițe, in 
parcuri, pe străzi se intimpla nu o 
dată sâ-i auzi pe „spectatorii" de 
ieri fredonind melodii sau rostind 
versuri din „Bing, Bang, Bing" sau 
„Albă ca zăpada".

In majoritatea cazurilor, îndemnul 
adresat micilor spectatori de a se 
lăsa duși — in ritmurile poeziilor, 
cintecelor si dansurilor — pe aripile 
fanteziei, este dublat de cel de „a 
face" ei inș și teatru. Convențiile 
teatrale sint — cum se spune — uti
lizate „la vedere", copiii fiind im
plicați fie prin contact direct, fie 
prin dialog in acțiunea scenică, in 
jocul actorilor — un excelent exem
plu de acest fel constituindu-1 și 
„Patria" de Krystyna Milobedzka in 
regia Cătălinei Buzoianu.

Conform mai noii sale meniri, 
teatrul se arată preocupat de un re
pertoriu destinat copiilor de virste 
mai mari. Continuind o serie 
de dramatizări după lucrări cla
sice, care a început cu „Her
cule in căutarea merelor de 
aur", montarea unor „Farse medie
vale" de Hans Sachs (in adaptarea 
lui Valentin Silvestru) răspunde pe 
deplin acestei dorințe. Opțiunea re
pertorială s-a intilnit in chip feri
cit cu viziunea plastică a scenogra
fului G. Doroșenco și cu fantezia 
regizorală a Ancăi Ovanez care a 
imaginat un interesant cadru carna
valesc.

O altă experiență dintre cele mal 
interesante, chiar dacă numai in 
parte reușită, a fost aceea a conce

perii unui spectacol care să urmă
rească, in chip agitatoric, implicarea 
adolescenților intr-o problematică po
litică și filozofică de actualitate — 
indemnjpcT la dezbatere, la meditație. 
„Cronica faptului divers" este un 
colaj (realizat de N. Dănăilă care e 
și regizoarea spectacolului) de „fap
te diverse" și fragmente de reportaj, 
dialoguri poetice, invitind la auto- 
perfecționare, la integrare in viața 
socială si in efortul constructiv al 
tării, precum și din scheciuri-dlalo- 
guri sau pantomime care conturează 
cu intenții satirice diverse situații 
și tipuri comice din actualitate. De
sigur, dificultățile Începutului in 
acest gen de spectacol și-au pus vi
zibil amprenta. Articularea scenariu
lui în jurul citorva idei majore nu 
e prea clară. Dar, „Cronica faptului 
divers" este un Început de drum 
care trebuie luat In considerație și 
continuat.

Urmărind spectacolele In ordinea 
creării lor, am putut constata un 
progres vizibil de la unul la celă
lalt. Secretul ? Teatrul din Iași be
neficiază de un grup de realizatori 
de talent din care am releva, alături 
de regizorii C. Brehnescu, N. Dă
năilă, de scenografii Lică Nicolae și 
P. Petrariu, contribuția — In pri
vința muzicii de scenă — a lui 
V. Spătărelu și îndeosebi a tinăru
lui compozitor ieșean Sabin Păutza 
Pe de altă parte, supuși unor solici
tări noi, membrii colectivului artistic 
ieșean impresionează prin talentul, 
dăruirea și disponibilitatea lor față de 
inedite modalități de expresie, prin 
spiritul de echipă care-i Însuflețește. 
Teatrul ieșean merită din plin un 
cuvint de laudă.

Natalia STANCU

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Curs do limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11,00 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
11,35 Birult-au gindul — „Acest 

pămlnt al Moldovil...".
11,55 Legile țârii — legile noastre. 
12,05 Pagini din „Albumul dumi

nical".
în Jurul orei 15,00 transmisiune 

directă de Ja aeroportul in
ternațional Otopenl : sosirea 
!n Capitală a președintelui 
ales ai Columbiei, doctor 
Alfonso Lopez Michelson, 
care, la Invitația tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, președin
tele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, va face o vizită 
in țara noastră, împreună 
cu soția, Cecilia Caballero de 
Lopez.

18.00 Curs de limba germană.
16.30 — 17,00 Curs de limba fran

ceză.
17.30 Fotbal : Ultima etapă a cam

pionatului național — divizia 
A. Politehnica Iași — Rapid 
București. Transmisiune di
rectă de la lași. In pauză : 
• Tragerea Pronoexpres.

19,20 1001 de seri : „Noi Intlmplărl 
cu Plk șl Tlk".

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Teleobiectiv.
20.15 Telecinemateca : Ciclul „Do

sarele istoriei". „Bătălie pen
tru Alger". Premieră TV. Re
gia : Gillo Pontercorvo. Film 
distins la Bienala de la Ve
neția — 1966 cu : „Leul de 
aur" de San Marco. Premiul 
criticii Fiprescl, Premiul ora
șului Veneția, Premiul OCIC.

22.15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Pagini de umor : Aventuri in 
epoca de piatră.

20,25 Universitatea TV. 
21,00 Telex.
21,05 Orchestre simfonice din țară. 

Filarmonica din Ploiești.
21.30 Meridiane literare.
21,50 „Orice asemănare... nu-1 !n- 

tlmDlâtoare". Telespectacol de 
satiră, umor și muzică (par
tea a Il-a).

formații artistice de amatori 
Girbova de Sebeș, Cilnic și orașul 
Sebeș. (Ștefan Dinică).

„OMAGIU ANULUI XXX”
La Piatra Neamț au Început ma

nifestările prilejuite de cea de-a 
3-a ediție a Festivalului de artă 
plastică „Lascăr Vorel“. Debutul il 
constituie vernisajul unei expoziții 
de pictură, grafică și sculptură in
titulată sugestiv „Omagiu anului 
XXX" — peste 100 de lucrări a- 
parținind unor artiști de renume 
din București, Iași, Brașov și din 
orașul gazdă. Pe parcursul celor 11 
zile, cit va dura festivalul, această 
expoziție va poposi și in sălile co
lecției de artă din orașul Roman.

Tot cu acest prilej, la căminele 
culturale din comune și la clubu
rile unităților economice din jude
țul Neamț vor fi deschise expoziții 
de grafică militantă pe tema : „23 
August 1944 — piatră de hotar in 
istoria patriei noastre", se vor orga
niza intilniri ale artiștilor plastici 
cu publicul, colocvii și mese rotun
de privind rolul graficii, picturii șl 
sculpturii In procesul de educare 
socialistă a maselor. (Ion Manea).

PARADA PORTULUI 
POPULAR

in comuna Girbova de Sebeș, 
dețul Alba, localitate In care tră
iesc șl muncesc înfrățiți români șl 
germani, a avut loc duminică o pa
radă a portului popular. Pe străzile 
comunei au defilat șute de tineri 
și vlrstnici, Imbrăcați Jn costume 
populare specifice acestei zone et
nografice, care alegorice simbollzînd 
preocupările și îndeletnicirile tra
diționale ale localnicilor. Această 
manifestare culturală s-a încheiat 
cu un program artistic prezentat de

Ju-

VERNISAJ 
LA MINA

Sub genericul „Munca oglindită 
în creația artiștilor plastici băimă- 
reni contemporani", Muzeul jude
țean Maramureș a deschis o expo
ziție itinerantă, al cărei prim popas 
este sala de apel a exploatării mi
niere Săsar. Expoziția reunește 
scene de șantier din anii construc
ției socialiste pe aceste meleaguri, 
aspecte din activitatea minerilor, 
portrete de muncitori și luptători 
revoluționari. Cu prilejul vernisa
jului, artiștii amatori de la B.T.A. 
Baia Mare au prezentat un moment 
poetic intitulat „Odă închinată 
României". (Gh. Susa).

„BUCURIA MUNCII
...Este titlul sultei de dansuri cu 

temă prezentate de artiștii amatori 
din Slatina-Suceava pe scena Casei 
de cultură din Gura Humorului. La 
realizarea apreciatului moment co
regrafic iși aduc contribuția 
generații de dansatori. Copiii 
gerează culesul fructelor de pădure, 
tinerii — lucrările de refacere a 
patrimoniului forestier șl de valo
rificare a aurului verde, iar bătrinii 
— activități specifice muncii la pă
dure. Numeroase formații artistice 
de amatori din județ au inclus in 
repertoriile lor suite de dansuri te
matice care urmează să fie prezen
tate la manifestările Închinate ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei. (G. Parascan).

trei 
su
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Sosirea ministrului comerțului exterior
al Republicii Arabe Egipt

de Ion Pățnrt. 
guvernului, mi-

nistrul comerțului exterior șl coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fort de faț*  Osman 
basadorul R. A. Egipt la 
și membri ai ambasadei.

La Invitația generalului do armată 
Ion lonlță. ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, generalul de armată Martin 
Dzur, ministrul apărării naționale al

Republicii Socialiste Cehoslovace, 
împreună cu o delegație militară, va 
face o vizită oficial*  In țara noastră, 
în ultima decadă a lunii iunie.

A ««al. am- 
Bucurcșll,

(Agerpres) S-AU DESCHIS TABERELE
ȘCOLARILOR BUCUREȘTENI

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe a! Re

publicii Socialiste România, George 
Macoveecu, a trimis o telegramă de 
felicitare lui Gas ton Thorn, cu oca
zia numirii in funcția de ministru 
al afacerilor externe al Luxembur
gului.

Bun venit președintelui ales
al Republicii Columbia

(Urmare din pag. I)

Marți dupfi-amiaz*  a pârârit Ca- 
pitala delegația .Partidului Socialist 
Italian, formată din tovarășii Fictro 
Lera, membru al Direcțiunii P.S.I., 

șef de sec
ta invitația 
Partidului 

O vizită de

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

și Enzo Pagei, adjunct de 
tie la C.C, al P.S.I., care. 
Comitetului Central al 
Comunist Român, a făcut 
prietenie In țara noastră.

în timpul șederii In țara noastrfi, 
delegația P.S.I. a vizitat obiective 
economice și social-culturale din 
București și județul Suceava.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de în. 

Ti sl 22 Iunie a.c. In tarâ : Vreme In 
Iduroasfi. Cerul va fi varta- 

>r cădea averse Izolate de ploaie,
general 
bil. V

mai frecvent tn cursul dupâ-amlezilor. 
Vlnt potrivit. Temperatura In creștere 
la început, apoi in scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse Intre 7 $1 17 
grade, tar maximele vor oscila Intre 
20 șt 30 grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme In general frumoa
să. Cerul va fl variabil, favorabil ploii 
dupâ-amiazâ. Temperatura ușor varia
bilă.

Tncepind de ieri, taberele șco
lare bucureștcne și-au deschis 
din nou porțile voioșiei. Ampla
sate in zonele de agrement ale 
Capitalei — la Snagov Parc, 
Pustnicul, Mogoșoaia, Buda-Ar- 
gcș — precum și In incinta 
unor școli generale și licee din 
oraș, ele vor găzdui, pină la 
sfirșltul vacanței de vară, peste 
16 000 de elevi veniți din dife
rite județe ale țării. în urma 
unor importante lucrări de mo
dernizare și rcamenajare a lor, 
oaspeții vor avea la dispoziție 
aici condiții minunate pentru 
odihnă, joc și voie bună, pentru 
desfășurarea unor programe 
deosebit de bogate în activități 
instruct iv-cducative specifice 
perioadei de vacanță: concursuri 
cultural-artistice, focuri de ta-

bără, întreceri sportive, plim
bări în ner liber, vizionări de 
spectacole. Bineînțeles, zilele 
de tabără vor fi pentru ei și 
zile do cunoaștere a orașului 
București, de plimbări cu auto
carele. de vizite la expoziții și 
muzee, in întreprinderi, in dife
rite zone turistice.

De asemenea, in perioada ac
tualei vacanțe, in București vor 
funcționa 35 de baze turistice 
care vor găzdui pe timp do 1-7 
zile peste 60 000 de elevi din 
țară dornici să viziteze Capitala. 
In același timp, 38 000 de șco
lari bucureșteni vor fi găzduiți 
in taberele de la munte și dc 
la mare sau vor pleca in ex
cursii și expediții pionierești.

D. TÎRCOB

★
Mar» seara a sosit la București 

Fernando Urdanetn Laverdo, amba
sadorul extraordinar șl plenipotențiar 
al Republicii Columbia In Republica 
Socialist*  România.

★
La invitația Consiliului Național al 

Frontului Unității Socialiste, Mikko 
Immonen, secretarul general al Par
tidului de Centru din Finlanda, face 
o vizită in țara noastră, împreună 
cu soția.

La sosire, pe aeroportul Mihail 
Kogfilnlceanu, oaspetele a fost ln- 
timplnat de Ion Popa, prlm-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean Constanța, de activiști ai Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

ciclism! „Turul României? FOTBAL

• La Oradea, în etapa a 9-a, primul sosit — Ilie Valentin
• Mircea Ramașcanu își păstrează mai departe tricoul galben

ORADEA (prin telefon). Etapa a 
9-a (Cluj—Oradea) a măsurat 154 
km și a fost ciștigată la sprintul fi
nal de tinărul Ilie Valentin, cel ce 
a ratat victoria in prima etapă la 
Buzău cind. după cum se știe, a că
zut la numai 30 de metri de sosire... 
L-au urmat aci. la Oradea, in ordine, 
G. Negoescu. M. Ferfelea și aproa
pe întreg plutonul cronometrat de 
altfel in același timp cu învingăto
rul.

Pe prima parte a traseului a plouat 
cu intermitență, uneori torențial. S-a 
pedalat deci cu dificultate, in gene
ral plutonul rulind compact. Din 
filmul etauei reținem sprinturile de 
că,arare de la Izvorul Crișului și 
Piatra Craiului, ambele revenind lui 
Vasile Selejan la mare luptă cu ma
rocanul Nejjari. Plutonul compact, 
intr-o liniște aparentă, se îndreaptă 
spre stadion. Ceva mai abil și cu o 
poziție bine ciștigată la virajul spre

intrarea în incinta stadionului. Teo
dor Vasile intră primul pe pistă, ta- 
lonat „la roată" de Nicolae Voican. 
Virajul il iau bine, dar iată, pentru 
a doua oară. Teodor Vasile iși vede 
spulberate speranțele tocmai pe ul
timele sute de metri. Se produce o 
busculadă, favorizată și de starea 
moale a pistei, iar cei doi, împreună 
cu francezul Michaud, cad. Sprintul 
final, după ultima turnantă, și-1 vor 
disputa, clasindu-se in ordinea amin
tită mai înainte. Ilie Valentin, G. 
Negoescu și M. Ferfelea.

înaintea etapei de azi. Oradea— 
Arad—Timișoara (165 km), fruntașii 
clasamentului in general sint ace
iași : Mircea Ramașcanu, cehoslovacul 
Lubomil Zajac (la 3 minute) Teodor 
Vasile (la 3 minute și 31 secunde) 
etc. în cursă au rămas 54 de aler
gători, din cei 65 ciți au plecat din 
București.

I. DUM1TR1U

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

O R. F. Germania—Australia
• Iugoslavia—Zair 9—0 •

3—0 • Brazilia—Scofia 0—0
R. D. Germană—Chile 1—1

Azi se încheie campionatul
Meciul Politehnica lași—Rapid va fi televizat

Campionatul diviziei A de fotbal se 
încheie astăzi, odată cu desfășurarea 
jocurilor celei de-a XXXIV-a etape. 
In Capitală, de la ora 17.30 au loc, pe 
stadioane diferite, următoarele două 
partide : Dinamo—F. C. Argeș Pitești 
(stadion Dinamo) și Steaua — 
S. C. Bacău (stadion Steaua). Intil- 
nirile din țară : C.S.M. Reșița — 
A.S.A. ; F. C. Petrolul—Universita
tea Craiova ; Steagul roșu —Sportul 
studențesc ; Politehnica Iași — Ra-

pid : C.F.R. — Jiul ; Politehnica Ti
mișoara — U. T. Arad ; F. C. Con
stanța — Universitatea Cluj.

★
Stațiile noastre de radio vor trans

mite pe programul I, in cadrul emi
siunii „Fotbal — minut cu minut", 
aspecte de la mai multe intilniri. 
Transmisia va începe in jurul orei 
17,15. Pe micul ecran, de la ora 17,30 
va putea fi urmărit jocul Politehni
ca Iași — Rapid.

ȘTIRI DIN SPORTUL DE MASA

HAMBURG 13 (Agerpres). — Cam
pionatul mondial de fotbal a fost 
reluat după două zile de pauză cu 
partidele celei de-a doua manșe din 
grupele I si a II-a. La Hamburg, in 
cadrul grupei I. selecționata R. F. 
Germania a intilnit reprezentativa 
Australiei, pe care a învins-o cu 
scorul de 3—0 (2—0).

Deși partenerul de joc nu punea 
teoretic probleme, fotbaliștii vest- 
germani au abordat partida cu toată 
seriozitatea, atacind insistent incă 
din primele minute. Scorul este des
chis. in minutul 12. de Overath. care 
profită de o degajare imprecisă a 
apărării australiene. Jucătorii austra
lieni ies foarte rar la atac, astfel că 
presiunea echipei R. F. Germania se 
accentuează. In minutul 35. Vogts 
face o cursă pe partea dreaptă, cen- 
tr^’ză la Hoeness, acesta prelungeș
te oalonul lui Cullmann. care trimi
te mingea In plasă printr-o lovitură 
cu capul.

In repriza a doua, Gerd Miiller 
înscrie primul său gol in actualul 
campionat, reluind cu capul la un 
corner executat de Hoeness. Gazdele 
campionatelor par mulțumite cu a- 
cest rezultat, ceea ce permite aus
tralienilor să inițieze citeva atacuri, 
dintre care unul, in minutul 82, se 
t. rmină cu un șut fulgerător al lui 
Abony (introdus in locul lui Camp
bell). insă mingea lovește bara por
ții lui Maier.

Meciurile disputate marți seara in 
Campionatul mondial de fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
La Frankfurt pe Main : Brazilia — 
Scoția 0—0. Fotbaliștii brazilieni au 
dominat in prima repriză, cind au 
avut mai multe ocazii de a deschide 
Fcorul. dar in minutul 14 Levinha a 
șutat in bară, iar citeva minute mai 
tirziu fundașul scoțian Mac Grain a 
geos de pe linia porții balonul ex
pediat de Jairzinho. In repriza a 
doua, perioadele de dominare au al-

Lo- 
oca- 
par- 
care

temat. In minutul 67, scoțianul 
rimer a tras in bară. Cu toate 
ziile create de ambele formații, 
tida s-a incheiat cu un scor alb, 
complică situația in grupa a doua.

La Gelsenkirchen : Iugoslavia— 
Zair 9—0 (6—0). Au marcat Bajevici 
(3). Petcovici. Oblak, Surjak, Djaici, 
Katalinski, Bogicevici. Din minutul 
20 echipa Zairului a rămas in 10 ju
cători, în urma eliminării de pe te
ren a lui Indaya. In grupa a doua 
conduce Iugoslavia cu ,3 puncte, ur
mată de Scoția — 3 puncte. Brazi
lia — 2 puncte, Zair — 0 puncte.

Berlinul occidental : R. D. Ger
mană—Chile 1—1 (0—0). Formația
R. D. Germană a deschis scorul in 
minutul 55 datorită golului marcat 
de Hofmann, iar chilienii au egalat 
in minutul 68 prin Ahumada. In 
grupa intii conduce R. F. Germania 
cu 4 puncte, urmată de R. D. Ger
mană 3 puncte. Chile 1 punct, Aus
tralia zero puncte.

î
OLIMPIADA DE ȘAH

în turneul final al Olimpiadei de 
șah de la Nisa, echipa României a 
terminat la egalitate : 2—2 cu selec
ționata R. F. Germania (Gheorghiu— 
Schmid remiză ; Unzicker—Ciociltea 
remiză ; Partoș—Duebell 1—0 ; Pav
lov—Kestler 0—1). O mare surpriză 
a furnizat echipa Filipinelor care a în
vins cu 3—1 selecționata Ungariei. 
Cu același scor echipa U.R.S.S. a 
Întrecut formația Angliei.

După trei runde (sint incluse și 
rezultatele obținute în grupe intre 
echipele calificate), pe primul loc al 
clasamentului se află selecționata 
U.R.S.S. cu 10 puncte, urmată de 
Bulgaria — 9 puncte, Iugoslavia — 
7,5 puncte. Selecționata României a 
acumulat pină in prezent 6 puncte.

FINALELE 
„CUPEI TINERETULUI’ 

IN JUDEȚUL ARGEȘ
PITEȘTI (Corespondentul „Scin

teii", Gh. Clrstea). — Timp de trei 
zile, pe terenurile de sport din Pi
tești s-a desfășurat etapa județeană 
a „Cupei tineretului" la care au luat 
parte sportivi din categoriile de 
vîrstă 11—14 ani și 15—19 ani. Peste 
600 asemenea tineri concurenți din 
județul Argeș și-au măsurat forțele 
la atletism, handbal, fotbal, orienta
re turistică, tir și gimnastică. In fi
nalul întrecerilor au fost atribuite 28 
titluri de campioni județeni, 
mai multe titluri au fost 
sportivii din Pitești si 
precum și din comunele 
Corbi.

Cele 
obținute de 
Cimpulung, 
Stilpeni și

LA IAȘI, 
FINALELE LA HANDBAL 

ȘI ORIENTARE TURISTICA
TA$I (Corespondentul „Scinteii", 

Manole Corcaci). — La Iași s-a dis
putat etapa județeană a „Cupei ti
neretului" la handbal și orientare 
turistică. Au participat echipele de 
fete și de băieți care cîștigaseră în
trecerile la etapele comunale. S-au 
evidențiat prin pregătire și rezultate 
formațiile din comunele Răducăneni, 
Țigănași, Andrieșeni și Dagița. Au 
devenit campioane și urmează să re
prezinte județul Iași in etapa pe 
zonă echipa de fete de la grupul 
școlar al M.I.U. din Iași și cea de 
băieți de la întreprinderea mecanică 
Nicolina. Orientarea turistică a echi-

pelor ciștigătoare Ia fazele comuna
le s-a desfășurat in pădurea Bu- 
cium-Poeni.

★
La Iași a avut loc și festivalul 

cultural-sportiv al sindicatelor locale. 
Manifestarea a început printr-un 
marș prin oraș al celor peste 2 000 
de sportivi și formații artistice din 
întreprinderile participante la acest 
festival. Apoi s-au desfășurat de
monstrațiile și întrecerile sportive 
propriu-zise și programele artistice 
pe stadionul „23 August" din Dealul 
Copoului și la lacul de agrement Ci- 
ric. Sportivii s-au întrecut în 
concursul de atletism (alergări la 
100, 200, 400 și 800 metri și ștafeta 
4x100 metri), iar sportivii de per
formanță de la clubul sportiv „Ni- 
colina" și asociația sportivă „Terom" 
au făcut demonstrații de lupte, box, 
judo, precum și de canotaj pe lacul 
Ciric.

DOUA NOI SĂLI DESTINATE 
PREGĂTIRII SPORTIVE 

A TINERETULUI BRAILEAN
BRÂILA (Corespondentul „Scinteii", 

Mircea Bunea). — La Brăila s-au 
deschis porțile a două noi săli de 
pregătire a sportivilor, in special 
din ramura boxului. Ele aparțin Box 
Clubului Brăila și clubului sportiv 
„Progresul". Sălile sînt bine utilate 
cu material pentru antrenamente, 
ele permițind angrenarea viitoare a 
unui mare număr de tineri sportivi 
in această disciplină 
și tradiție in Brăila.CÎTEVA RÎNDURI

TENIS
în primul tur al concursului in

ternațional de tenis de la Nottin
gham s-au înregistrat rezultatele : 
Kodes — Ball 6-4, 6-4 ; Smith — 
Brown 4—6, 8—6, 6—1 ; Newcombe— 
Pasare» 9—7, 8—9, 8—6 ; Villas — 
Molina 6—1. 6—2 ; Ashe — Pohmann 
6—4, 7—5 : Fillol — Maud 6—4, 8-7. 
Ilie Năstase s-a calificat in turul 
doi, cișligind prin neprezentarea ju
cătorului american Cliff Richey.

In turul doi, Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—3, 6—4 pe Crealv,
in timp ce Borg (recentul ciști- 
gător de la Roland Garros) a 
fost eliminat cu 5—7, 6—3, 12—10 de 
Holecek. Alte rezultate : Orantes — 
Goven 3—6, 9—7, 6—3 ; Connors — 
Fassbender 6—3, 7—5 ; Mctreveli — 
Proisy 6—3. 3—6. 6—4.

La Eastbourne se 
turneu internațional 
nis. Iată primele

cu popularitate

desfășoară un 
feminin de te-

- ..... . rezultate înregis
trate : Sawamatsu (Japonia) — Gur- 
dal (Belgia) 6—2, 6—2 : Paish (Aus
tralia) — Burton (Anglia) 9—8, 8—6 ; 
Kroscina (U.R.S.S.) — Fayter (An
glia) 6—4, 6—3 : Fromholtz (Austra
lia) — Fuchs (Franța) 6—4, 6—3 ; 
Evert (S.U.A.) — Blatchford (Anglia) 
6—2, 4—6, 7—5.
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In județul olt

Extinderea serviciilor către populație
Meșteșugarii din rețeaua coo

perației județului Olt obțin im
portante succese in activitatea 
de producție și prestări servi
cii către populație. Pe primele 
4 luni ale anului, sporul reali
zărilor peste plan se cifrează la 
circa 1,5 milioane lei producție- 
marfă, peste un milion lei la 
desfacerea cu amănuntul etc. 
Realizările cele mai însemnate 
le-au obținut 
„Progresul" - 
„Unirea" Balș. ..Arta meșteșu
garilor" fi „Constructorul" Sla
tina.

— Concomitent cu realizarea 
ritmică a planului (care, in a- 
cest an. la prestări servicii este 
cu 22 la sută mai mare față de 
realizările anului trecut și cu 
13 la sută mai mare la produc- 
ția-marfă) n» preocupăm de o 
cit mai bună servire a popu
lației — ne spune tovarășul Ion 
Barbu, președintele U.J.C.M. In 
acest scop — pe lingă cele 204 
unități existente — înființăm 
altele noi. dezvoltăm și im-

cooperativele 
Drăgănești-Olt,

bunătățim activitatea celor exis
tente. Așa. de pildă, la Sla
tina am înființat noi unitătl de 
bobinaj și metalografie, frizerii 
și cizmării, reparații confecții, 
iar la Caracal — o unitate pen
tru reparat sifoane, o legătorie, 
o unitate pentru confecționat 
prefabricate din beton. Aseme
nea exemple pot fi date și 
pentru celelalte orașe ale jude
țului. De asemenea, am extins 
mult munca la domiciliu, pen
tru a putea cuprinde in sfera 
productivă cit mai multe femei. 
Tot pe această linie, a îmbună
tățirii servirii populației, se În
scrie și organizarea mai bună a 
spațiilor in unitățile existente, 
introducerea lucrului pe faze și 
operațiuni și altele. Pentru son
darea gustului și preferințelor 
cumpărătorilor, pe lingă maga
zinele de 
cere, am 
scrisori a 
țări", am 
consfătuiri.

prezentare si desfa- 
introdus „cutia de 

complexului de pres- 
organizat expoziții fi

— Ce alte secții se vor mai 
Înființa, avind in vedere con
cluziile rezultate din sondajele 
efectuate ?

— Pentru satisfacerea de
plină și cit mai promptă a so
licitărilor cumpărătorilor mai 
avem incă multe de făcut. 
Printre proiectele noastre figu
rează, intre altele, Înființarea 
unei unități pentru traduceri și 
meditații la limbi străine, a 
unor micro'grădinițe pentru 
copil, a unor microspălătorii 
de bloc, servirea pe bază de a- 
borrament la reparații televi
zoare, extinderea secției Auto- 
service, precum și darea în fo
losință la Balș și Drăgănești- 
Olt a unor modeme complexe 
pentru servirea populației, la 
Caracal a unui complex de ate
liere etc.

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scîntell'
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★
Academia Republicii Socialiste 

România și Academia de științe so
ciale și politice au omagiat, marți, 
in cadrul unei ședințe comemorative, 
personalitatea șl activitatea unuia 
dintre cei mai străluciți reprezentanți 
ai culturii române, George Călinescu, 
cu prilejul împlinirii a 75 de ani de 
la naștere.

După alocuțiunea de deschidere a 
academicianului Miron Nlcolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, prof. Alexandru 
Dima, membru corespondent al Aca
demiei, dr. Ovidiu Papadlma, Elena 
Piru, Eugen Barbu, membru cores
pondent al Academiei, au vorbit des
pre G. Călinescu-estetician. locul 
pe care îl ocupă in literatura româ
nă, marele cărturar și cercetarea ar
hivistică etc. La rindul său, prof. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga, membru co
respondent al Academiei, vicepre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice, a adus un cald oma
giu, in cuvintul de închidere, ilus
trului om de cultură.

★
Bibliotecile din Daneți, Mlrșani, 

Dăbuleni, Leu, Plenița, Celaru și 
PLscu Vechi, județul Dolj, au găz
duit marți medalioane literare con
sacrate aniversării a trei sferturi de 
veac de la nașterea Iui George Că
linescu. Profesori de limbă și litera
tură română, studenți și elevi au 
vorbit, cu acest prilej, despre viața 
și opera scriitorului, despre contri
buția acestuia la dezvoltarea culturii 
noastre și locul său in istoria litera
turii române.

★
Marți a început Festivalul orașelor 

dunărene. Timp de șase zile, forma
ții artistice de amatori din cele 11 
județe limitrofe vor prezenta variate 
programe folclorice. Actuala ediție a 
festivalului este găzduit*  de Casa de 
cultură din Orșova, așezare care va 
serba in curind 18 veacuri de ates
tare documentară.

Primele spectacole au fost pre
zentate de formația județului Ialo
mița și de ansamblul artistic „înfră
țirea" din Moldova Nouă, județul 
Caraș-Severin.

★
La Muzeul de artă al Republicii 

Socialiste România a avut loc, marți, 
o sesiune științifică — dedicată ani
versării a 30 de ani de Ia eliberarea 
patriei — in cadrul căreia specialiști 
ai muzeului au prezentat comunicări 
sintetizind rezultate ale cercetărilor 
întreprinse în ultimul timp. Cercetă
rile au vizat diferite aspecte privind 
arta românească veche și modernă, 
grafica, arta universală, restaurarea 
unor opere, relația muzeu-public.

(Agerpres)

Un moment istoric In cronica re
lațiilor româno-columbiene l-au con
stituit vizita efectuată de președin
tele Nicolae Ccaușescu in Columbia, 
in septembrie 1973, intilnirllc cu 
președintele Pastrana Borrero, cu 
alte personalități politice colum
biene, intre care și actualul pre
ședinte ales, Alfonso Ldpcz Michel
son. Intilniri desfășurate intr-o 
atmosferă de caldă cordialitate. To
varășul Nicolae Ccaușescu și-a ex
primat, cu acest prilej, satisfacția 
pentru modul cum a decurs vizita, 
subliniind că Declarația solemnă 
comună, acordurile șl Înțelegerile 
convenite vor deschide perspective 
largi intensificării colaborării intre 
cole două țări. Alfonso Ldpez Mi- 
chelsen a evidențiat, la rindul său, 
dorința de a contribui la amplifi
carea raporturilor dintre cele două 
țâri. El a subliniat faptul că po
porul columbian salută dezvoltarea 
relațiilor cu România. Totodată, in 
cursul convorbirii a fost manifestată

hotârlrea ambelor părți de a se ac
ționa pentru dezvoltarea in conti
nuare a relațiilor dintre România șl 
Columbia.

Sint temeiuri caro no Îndreptățesc 
apreciem că vizita președintelui 

alea al Columbiei, Alfonso L^ncz 
Mlchelsen, și a doamnei Cecilia 
Caballero de Ldpez, in România, con
vorbirile pe care le va avea cu pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ccaușescu, și 
cu tovarășa Elena Ccaușescu vor 
aduce o contribuție importantă a 
dezvoltarea relațiilor dintre cela 
două țări, la întărirea și diversifi
carea cooperării bilaterale, in inte
resul popoarelor român și colum
bian, al cauzei păcii și destinderii 
internaționale.

Animat de această convingere, în 
spiritul sentimentelor de stimă și 
cordialitate față de o țară lalino- 
amerioanfi prietenă, poporul nostru 
adresează Înaltului oaspete colum
bian tradiționala urare : „Bun venit 
pe pămintul României !"

COLUMBIA
Imagini

contemporane

LOTO

Despre Columbia, țară situată in 
nordul continentului latino-ameri- 
can, s-a vorbit adesea, in termeni 
sugestivi, ca de un veritabil „o- 
cean al cafelei". De la marile și 
cunoscutele plantații alcătuind, pe 
povirnișurile munților, la o altitu
dine de 2 000 de metri, așa-nu- 
mita „tierra templada**,  șl pină la 
minusculele loturi, cultivarea cafe
lei a reprezentat vreme îndelunga
tă cea mai răspîndită îndeletnicire 
a locuitorilor acestor meleaguri. 
Bogăția nr. 1 a țării și in zilele 
de azi, bobul de cafea plasează Co
lumbia, prin cele peste 500 000 de 
tone produse anual, pe locul se
cund in lume, după Brazilia, asi- 
gurindu-i 58 la sută din valoarea 
exporturilor. Pe ansamblul econo
miei, insă, scăderea ponderii cafe
lei este vizibilă, dacă se ține seama 
de faptul că in trecutul apropiat 
cafelei ii revenea peste 3/4 din în
casările provenite din export. A- 
cest „regres" al cafelei este conse
cința firească a dorinței columbie- 
nilor de a se desprinde tot mai 
mult din corsetul monoculturii, de 
a realiza imperativul diversificării 
economiei, cu alte cuvinte, de a a- 
sigura progresul multilateral al „ță
rii cafelei". Or, există toate pre
misele ca aceste năzuințe să se în
făptuiască.

Condițiile naturale prielnice și 
solul fertil au favorizat intensifi
carea ramificării agriculturii, ma
terializată in anii din urmă prin 
extinderea suprafețelor cultivate cu 
cereale, bumbac, banane, legume. 
Dar opțiunea fundamentală a Co
lumbiei de azi o reprezintă indus
trializarea. Țară a legendarului „El 
Dorado" — amăgitorul „oraș de 
aur" căutat cu atita patimă de 
conquistadorii spanioli — Columbia 
se numără printre statele cele mai 
bogate in resurse naturale de pe 
continentul latino-american, subso
lul său dispunind, pe lingă aurul cel 
mult rivnit de către cuceritorii spa
nioli de odinioară, de mari zăcă
minte de fier, cupru, petrol, gaze

naturale, uraniu, cărbune. „Premie
ra" In realizarea unei industrii mo
derne a avut loc cu numai 20 de 
ani in urmă, In 1954, odată cu con
struirea complexului siderurgic de 
la Paz del Rio. La un secol și ju
mătate de la proclamarea indepen
denței sale, in 1810, Columbia fă
cea, prin crearea primei unități 
industriale proprii, un pas hotăritor 
spre a doua independență, cea eco
nomică.

Printre acțiunile întreprinse în 
direcția amintită se înscriu adopta
rea, în 1967, a „legii naționalizării 
progresive", prin care numeroase 
perimetre petrolifere administrate 
de trustul „International Petroleum 
Company" au trecut sau sint pe cale 
să fie incluse in patrimoniul socie
tății columbiene de stat „Ecope
trol" ; înființarea, in 1970, a „Comi
tetului național pentru apărarea 
bogățiilor naturale" ; elaborarea de 
proiecte de legi vizind obținerea au
torizației de expropriere, fără nici 
un fel de indemnizații, a minelor 
de metale prețioase, achiziționarea 
a 25 la sută din acțiunile companiei 
nord-americane „Gulf Oii", care ex
ploatează zăcămintul de țiței Orito, 
cel mai important din țară, după 
cel de la Barranca-Bermeja, ~ 
deja in proprietatea statului. Con
tinuă, totodată, aplicarea de mă
suri vizind limitarea investițiilor 
străine, In conformitate cu progra
mul stabilit de „Pactul Andin", 
printre membrii căruia se numără 
și Columbia.

Deținind pirghii importante în 
gospodărirea propriilor avuții, sta
tul columbian a obținut in ultimul 
timp succese importante în dezvol
tarea economiei. Grăitor pentru a- 
ceste succese este recentul comu
nicat al Comisiei economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.), care menționează Co
lumbia la loc de frunte printre sta
tele continentului cu cele mai înal
te ritmuri de dezvoltare în 1973.

aflat

Dan OPREANU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA DIN 

18 IUNIE 1974
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :

1.289.467 lei

EXTRAGEREA 
81 58.

EXTRAGEREA 
76 9 30 8.

EXTRAGEREA 
85 41 63 33.

EXTRAGEREA 
24 41 67.

EXTRAGEREA 
49 73.

EXTRAGEREA 
21 59.

I : 70 43 53 26 1
a II-a : 52 32 15

a IV-a : 34 11
a V-a : 83 25 82

PRONOSPORT

35

11
29
36
87

54

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 
16 IUNIE 1974

CATEGORIA 1 (12 rezultate) 7 va
riante 10 % a 11.778 lei.

CATEGORIA 2 (11 rezultate) 33,60 
variante a 2.944 lei.

CATEGORIA 3 (10 rezultate) 392,55 
variante a 378 lei.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R
pentru industria carboniferă

VARȘOVIA 18 (Agerpres). — La 
Katowice a avut loc ședința a 43-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria carboniferă, la care au 
participat delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, Po
lonia, România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Au participat, în calitate 
de observatori, reprezentanți ai 
R. D. Vietnam, precum și reprezen
tanți ai Secretariatului Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa și ai 
Biroului Internațional al Muncii.

Lucrările ședinței comisiei au fost 
concentrate asupra problemelor le
gate de elaborarea prognozei dezvol
tării industriei carbonifere pe o per
spectivă îndelungată și de coordo
nare a planurilor dezvoltării indus
triei ' carbonifere a țărilor membre

ale C.A.E.R. Comisia a examinat, de 
asemenea, prognoza dezvoltării știin
ței și tehnicii in industria carboni
feră a țârilor membre ale C.A.E.R. 
Totodată, comisia a examinat pro
blema privind crearea sistemului in
ternațional de ramură pentru infor
marea științifică și tehnică în indus
tria carboniferă, precum și alte pro
bleme ale colaborării in această 
ramură.

în cursul ședinței a avut loc sem
narea Convenției și programului de 
colaborare privind elaborarea pe 
bază de contract de algoritmi și pro
grame matematice pentru calcule 
inginerești la proiectarea minelor.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă tovărășească, de 
lucru, în spiritul înțelegerii reciproce.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA
Zilele de după 23 aprilie nu pu

teau sâ nu provoace reacții de tea
mă susținătorilor regimului răstur
nat, puși in fața perspectivei unor 
prefaceri structurale, care să le li
chideze pozițiile privilegiate.

Curind s-a vădit că teama și 
dezorientarea nu au fost nici pe 
departe singurele reacții ale adep- 
ților fostului regim și că posibilită
țile lor de acțiune contra noului 
curs politic nu trebuie nicidecum 
subapreciate. Ei și-au făcut simțită 
existența prin provocarea la sfirși
tul lunii trecute a unui șir de „gre
ve" in sectoare sensibile (transpor
turi publice și brutării, in primul 
rind). în spatele actualei prolife
rări a organizațiilor politice (vreo 
70), cu titulaturi neapărat „de
mocratice" și „populare", stau, 
intr-o bună măsură, manevrele 
dreptei și chiar ale extremei 
drepte, ca parte a unei stra
tegii urmind subminarea noului re
gim. De exemplu, a fost constitui
tă recent „Mișcarea populară por
tugheză", care se autodefinește 
„asociație civică anticomunistă șl 
antifascistă", dar al cărei antifas
cism este, firește, o simplă adău
gire de circumstanță.

Deși reacțiunea caută cu abilita
te să-și creeze organizații poli
tice proprii sau să se infiltreze 
in altele, deocamdată marea ei 
miză rămine sfera economică. 
După ce guvernul a luat poziție 
fermă contra tentativelor marilor 
firme de a stimula mișcarea re
vendicativă prin oferte de salarii 
incompatibile cu actualele posibi
lități economice ale țării, contra
ofensiva marelui capital a inceput 
să recurgă la alte formule, la fel 
sau poate chiar mai amenințătoare

pentru stabilitatea politică fi fi
nanciară a Portugaliei.

Astfel, deținătorii de capitaluri 
încep să opereze „selecții" in ce 
privește acordarea de credite, pen
tru a priva de mijloace financiare 
întreprinderile mici și medii, im- 
pingindu-le spre faliment. Sub 
pretexte diverse, incepind cu „ne
siguranța socială" — pe care tot ei

supraprofituri de pe urma exploa
tării miinii de lucru ieftine, pre
tind acum că nu pot plăti salarii 
conform nivelurilor stabilite recent 
de guvern și procedează la conce
dieri masive, lăsind pe drumuri 
mii de muncitori. Unele din aceste 
Întreprinderi au anunțat că-și vor 
închide definitiv porțile. Același 
lucru se petrece și in anumite

Vigilența — 
cuvînt de ordine

o stimulează — bancherii caută să 
paralizeze investițiile. Pe de altă 
parte, unele din firmele „multi
naționale" amenință să transfere 
sau chiar se pregătesc să transfe
re spre alte țări anumite ramuri 
ale activității lor din Portugalia, 
In timp ce mari capitaliști portu
ghezi caută să investească in 
străinătate și să determine astfel 
fuga capitalurilor. Cu asemenea 
măsuri, reacțiunea urmărește să 
creeze nesiguranță și chiar panică 
economico-financiară, să prejudi
cieze grav capacitatea productivă a 
tării. Unele sectoare, cum sint 
textilele, confecțiile șl altele, în
treprinderi cu slabă structură in
dustrială, finanțate mai ales de 
capitalul străin și care s-au insta
lat in Portugalia pentru a obține

compartimente ale metalurgiei deși 
motivele invocate diferă. Și in 
transporturi se vădește intenția de 
a crea perturbări ale vieții econo
mice. Dar dacă manevrele reac- 
țiunii Îmbracă asemenea for
me noi, aceasta nu Înseamnă 
că au fost abandonate cu to
tul nici cele utilizate in urmă cu 
două-trei săptămini, adică stimula
rea de revendicări prin „greve**.  
Un camion plin cu muncitori al 
întreprinderii „Grao Para" s-a 
oprit un timp in centrul capitalei, 
arborind o pancartă pe care scria : 
„Patronii noștri ne incită la greve. 
Noi. muncitorii uniți, refuzăm 
greva*'.

în fine, reacțiunea încearcă, prin 
manevre insidioase, să creeze di
sensiuni Intre forțele care alcătu-

iesc coaliția guvernamentală. De- 
masclnd aceste manevre, „Avânte", 
organul C.C. al P.C. Portughez, a- 
firmă că, în ceea ce-1 privește, 
partidul comunist se pronunță 
ferm pentru menținerea actualei 
coaliții, chiar dacă unele măsuri 
adoptate de guvern sau de junta 
militară nu au întrunit asentimen
tul comuniștilor sau al altor forțe 
politice reprezentate in guvern.

Iată deci suficiente motive pen
tru ca problema vigilenței să se 
pună ca un imperativ al momentu
lui politic și tocmai astfel este ea 
privită atit de autoritățile militare 
și civile, cit și de partidele politi
ce democratice și progresiste. Ne
cesitatea vigilenței față de „mane
vrele celor ce vor să distrugă li
bertatea cucerită la 25 aprilie" a 
constituit laitmotivul discursurilor 
rostite de președintele Antonio de 
Spinola în cursul a patru vizite 
succesive efectuate la Porto, 
Coimbra, Tomar și Evora, sedii de 
comandamente ale regiunilor mili
tare. Tema vigilenței față de ten
tativele reacționare a dominat de 
asemenea toate mitingurile convo
cate In ultimul timp de partidul 
comunist, partidul socialist și 
mișcarea democratică, atit in capi
tală, cit și In diferite alte centre 
ale țării. La aceste mitinguri s-a 
subliniat insistent câ sarcina fun
damentală in actuala etapă a lup
tei este îndeplinirea programului 
Mișcării forțelor armate, adică 
programul guvernului provizoriu, 
care, deși limitat, poate asigura 
consolidarea libertății și continua
rea procesului de democratizare a 
Portugaliei.

V. OROS
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MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

Desfășurarea vieții internaționale, exigentele economici 
moderne cer m mod imperios dezvoltarea relațiilor dc co
laborare cu țoale statele lumii, fără deosebire de orinduire 
'-Kiald. in spiritul principiilor coexistenței pașnice, nl de
plinei egalități și avantajului mutual. în această ordine 
d? idei un l<x- central il ocupă colaborarea economică șl 
tehnlco-științificâintre toate țările continentului european. 
\ iața reclamă lichidarea tuturor impedimentelor care mai 
stinjenesc această colaborare, instaurarea unor relații de 
conlucrare liberă și fructuoasă in toate domeniile dc ac- 
’ viTafe. in scopul propășirii multilaterale a fiecărei țări, 
unirea eforturilor statelor europene pentru soluționarea, 
cu forțe comune, a unor probleme majore de interes ge
neral, de care depinde ridicarea gradului dc civilizație al 
vletn tuturor popoarelor de pe continent. Mili
tând consecvent pentru organizarea și tinerea 
Conferinței genernl-curopcne. nc exprimăm speranța 
ca aceasta va duce la ndoptarea unui sistem de 
relații noi intre state, bazate pe deplină egalitate și În
credere, care să favorizeze promovarea unei largi șl 
neîngrădite colaborări intercuropene, in scopul valorifi
cării mai Intense a posibilităților de progres de care 
dispun statele europene, asiguri nd fiecărui popor garan- 
ț'a că se va putea dezvolta in mod liber, la adăpost de 
orice amestec sau agresiune din afară.

Este o realitate incontestabilă faptul că dezvoltarea co
laborării dintre țările socialiste, succesele pe care aceste 
țări le obțin pe planul edificării economico-sociale,

precum si In politica lor externă, au constituit și con
stituie un factor de prim ordin al profundelor mutații 
pozitive ce se petrec In viața internațională, al schim
bărilor In raportul de forțe mondial, in determinarea 
cursului spre destindere și colaborare Intre națiuni. Fără 
îndoială că intensificarea colaborării dintre țările noas
tre, ca și a colaborării noastre cu tonte statele lumii, 
va contribui tot mai puternic la amplificarea acestor 
procese pozitive din viața internațională, la consolida
rea cursului destinderii, la afirmarea in lume a politi
cii noi de egalitate și respect intre națiuni, la edifi
carea pe plan mondial n unei ordini economico noi. mal 
democratice șl echitabile, la consolidarea securității și 
păcii generale. în ncest spirit va milita neabătut Repu
blica Socialistă România, împreună cu celelalte țări so
cialiste, cu toate statele iubitoare de pace, cu toate 
forțele progresiste democratice de pretutindeni.

Doresc să subliniez din nou hotărirea Partidului Co
munist Român și Guvernului Republicii Socialiste Româ
nia de a acorda in continuare o deosebită atenție lărgirii 
și perfecționării cooperării cu țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările so
cialiste. cu toate statele lumii in scopul propășirii pro
priului nostru popor, al întăririi forțelor socialismului in 
lume, al promovării colaborării și păcii internaționale.

încredințat că sesiunea jubiliară a Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc va da ui\ nou impuls conlucrării 
frățești dintre țările membre și îndeplinirii „Programu
lui complex", urez tuturor participanților succes deplin 
in atingerea acestor obiective, in realizarea aspirațiilor de 
progres fi prosperitate ale tuturor popoarelor.

Ședința jubiliară consacrată 
celei de-a XXV a aniversări a C.A.E. R.

SOFIA 18. (Corespondență de la 
C. Amariței). — La Sofia au inceput, 
marți, 18 iunie, lucrările celei de-a 
XXVIII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, la care 
participă delegații din R. P. Bulga
ria. R. S. Cehoslovacă, Republica 
Cuba, R. D. Germană. R. P. Mon
golă. R. P. Polonă. Republica Socia
listă România, U.R.S.S., R. P. Un
gară. precum și R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română este condusă de 
tovarășul Manea Mănescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în prima zi a lucrărilor a avut 
îoc o ședință festivă consacrată celei 
de-a XXV-a aniversări a Consiliului 
ce Ajutor Economic Reciproc. Cu 
acest prilej, tovarășul Todor Jivkov, 
prim-șecretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a adresat participan
ților la sesiune un cuvint de salut.

La ședința solemnă au fost trans
mise mesaje din partea conducători
lor de partid și de stat din țările 
membre ale C.A.E.R,

Mesajul transmis de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, participanților la ședința jubi
liară a fost citit de primul ministru 
al guvernului român.

De asemenea, in cadrul ședinței 
festive au luat cuvintul conducăto
rii delegațiilor.

în cuvintul său, conducătorul de
legației române a relevat că ii re
vine înalta cinste de a transmite 
tuturor participanților la ședința ju
biliară consacrată celei de-a XXV-a 
aniversări a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc un salut căl
duros și cordiale felicitări din 
partea Partidului Comunist Român, 
personal din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului nostru, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
cum și din partea guvernului român.

Doresc să exprim Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, 
personal tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al partidului 
și președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
guvernului bulgar cele mai calde 
mulțumiri pentru primirea priete
nească de care ne-am bucurat pe 
pămintul Bulgariei frățești, pentru 
condițiile create in vederea bunei 
desfășurări a ședinței jubiliare și a 
lucrărilor sesiunii a XXVIII-a a consi
liului.

După ce a arătat că aniversarea 
unui sfert de veac de la înființarea 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc are loc în condițiile unor mari 
succese pe care popoarele țărilor so

nHaaoHBEsaQBQs

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul României 

în Indonezia, Marin AIexie- 
a fost primit — cu ocazia plecării 
definitive de la post — in vizită de 
rămas bun de către sultanul Ha- 
mengku Buwono, vicepreședintele In
doneziei. A fost evocat cursul as
cendent al dezvoltării relațiilor din
tre România și Indonezia. Totodată, 
ambasadorul român a avut o între
vedere cu Adam Malik, ministrul in
donezian de externe.

Delegația de ziariști ro- 
mâni/ care intTePrin<^e 0 Vizită in 
R. A. Egipt, la invitația Uniunii So
cialiste Arabe (U.S.A.), a fost pri
mită de Mohamed Hafez Ghanem, 
prim-secretar al C.C. al U.S.A. Dele
gația a mai fost primită de Refat 
Mahgoub. secretar al C.C. al U.S.A, 
pentru probleme ideologice și de 
propagandă, Kamal Aboul Magd. 
ministrul informațiilor, Fathy el 
Matbouly, ministrul comerțului exte
rior, și Mohamed Choukri, ministru 
adjunct la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Partidul Comunist San- 
marinez • tlaboral un anill“ 
program vizind utilizarea cit mal 
deplină a forței de muncă, dezvolta
rea agriculturii, turismului, comer
țului, întreprinderilor industriale mici 
și mijlocii Documentul exprimă în
grijorarea față de actuala situație 
economică din țară, agravată de criza 
cu care este confruntată economia 
Italiei și a altor state din Europa 
occidentală. 

cialiste le obțin în opera uriașă de 
edificare a socialismului și comunis
mului, conducătorul delegației noas
tre a trecut in revistă activitatea 
C.A.E.R.. subliniind importanța prin
cipială a hotăririlor și recomandări
lor adoptate de sesiunea a XXIII-a 
(specială) a consiliului, organizată la 
cel mai înalt nivel, cu participarea 
conducătorilor partidelor comuniste și 
muncitorești din țările membre. Do
cumentele adoptate la sesiunea a- 
mintită au avut o însemnătate deo
sebită pentru elaborarea si adoptarea 
în unanimitate a Programului com
plex al adincirii șl perfecționării in 
continuare a colaborării și dezvoltă
rii integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale C.A.E.R., destinat 
să ridice pe o treaptă superioară co
laborarea acestor țări.

Putem aprecia că in cei trei ani 
care au trecut de la adoptarea „Pro
gramului complex1* s-a desfășurat o 
activitate rodnică pentru înfăptuirea 
prevederilor sale, a continuat vorbi
torul. adăugind că, în acest cadru 
de preocupări, accelerarea procesului 
de apropiere a nivelurilor de dez
voltare economică a statelor mem
bre este de natură să dea noi di
mensiuni conlucrării economice șl să 
pună, totodată, in lumină, in modul 
cel mai concludent, superioritatea 
socialismului ca singura orinduire 
capabilă să asigure o reală și depli
nă egalitate intre popoare.

Au fost promovate căi și metode 
variate de colaborare, forme com
plexe de cooperare economică și teh- 
nico-științifică. S-au încheiat o se
rie de acorduri importante pentru 
construirea, prin eforturi comune, a 
unor mari obiective industriale, au 
fost înființate o serie de organizații 
și uniuni economice internaționale, 
sint in curs de perfectare alte acțiuni 
de colaborare și cooperare economică.

Partidul Comunist Român și Guver
nul Republicii Socialiste România, a 
arătat conducătorul delegației noas
tre, consideră că folosirea cadrului 
principial și organizatoric stabilit prin 
„Programul complex", pe baza statu
tului și celorlalte documente norma
tive ale C.A.E.R., asigură posibilități 
largi de adincire și perfecționare a 
dezvoltării colaborării intre țările 
noastre in etapa actuală și în per
spectivă.

Referindu-se la perioada celor 
treizeci de ani care au trecut de la 
eliberarea tării, perioadă in care au 
fost înfăptuite in România transfor
mări revoluționare profunde, ce au 
făcut ca socialismul să învingă de
finitiv in toate sferele activității e- 
conomico-sociale, vorbitorul a subli
niat : Realizările de Însemnătate 
istorică obținute de poporul ro
mân se datoresc fermității și

Sesiunea de primăvară a 
Consiliului ministerial al 
N.A.T.O., la care sint reprezenta
te cele 15 țâri membre ale or
ganizației, s-a deschis marți la 
Ottawa. După cum a precizat, in 
cadrul unei conferințe de presă, se
cretarul general al N.A.T.O., Joseph 
Luns, actuala sesiune este menită 
să adopte o declarație care va fixa 
viitoarea politică a Alianței atlan
tice față de problemele ridicate de 
„o lume intr-un proces de transfor
mare rapidă**.

Conierința G.P.E.C. La «*•  
cheierea celei de-a 40-a conferințe a 
Organizației țărilor exportatoare de 
petrol, care s-a desfășurat la Quito, 
s-a anunțat că au fost create două 
comisii in vederea studierii eventua
lelor modificări in structura organi
zației și instituirea unui fond de 
dezvoltare al O.P.EC. Conferința a 
hotărit ca țările membre ale O.P.E.C. 
să se reunească in sesiune extraordi
nară la 12 septembrie la Viena.

Tîrqul internațional teh
nic de la Poznan ’>■“ln* 
chis marți porțile. La tirg au 
luat parte 30 de țări. România, pre
zentă și la această ediție, a expus 
utilaj minier și petrolier, elemente 
de automatizare și aparatură elec
trotehnică, automobile, produse ale 
industriei chimice.

Compania „Ford" • snun‘ 
țat majorarea, in medie cu 9,5 la 
sută, a prețurilor automobilelor șale 
produse In Marea Britanie. 

principialității cu care Partidul Co
munist Român iși exercită rolul său 
de conducător al întregii societăți, 
aplică in mod creator marxism-leni- 
nismul la condițiile concrete ale 
României șl mobilizează intens toate 
resursele materiale și umane, alo- 
cind, an de an, o parte însemnată 
din venitul național pentru dezvol
tarea economico-socială a țării, pen
tru creșterea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor 
muncii.

Ca urmare a succeselor obținute, 
România se află in prezent intr-o 
nouă etapă a dezvoltării sale econo
mico-sociale — etapa de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, obiectiv de însemnătate is
torică. stabilit de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională ale Parti
dului Comunist Român, care concen
trează toate energiile creatoare ale 
națiunii noastre socialiste. Devota
mentul cu care eroica noastră clasă 
muncitoare, întregul popor român în
făptuiesc programul partidului iși 
găsește una din expresiile sale cele 
mai grăitoare in munca plină de ab
negație care se desfășoară pentru 
realizarea actualului plan cincinal 
Înainte de termen.

Pentru a asigura continuitatea 
mersului ascendent al societății ro
mânești spre socialismul multilateral 
dezvoltat — a arătat conducătorul 
delegației noastre — Congresul al 
XI-Iea al Partidului Comunist Ro
mân va adopta anul acesta noul plan 
cincinal, strategia dezvoltării econo
mico-sociale a României pină in anul 
1990.

Conducătorul delegației române a 
arătat că sporirea potențialului eco
nomic lărgește permanent posibili
tățile României de a participa activ 
la extinderea colaborării și cooperă
rii economice și tehnico-științifice cu 
țările membre ale C.A.E.R., cu toate 
statele socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate țările lumii, 
de a contribui la edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

★
In ședința festivă de marți a 

fost adoptată hotărirea sesiunii a 
XXVIII-a a C.A.E.R. cu privire la 
cea de-a XXV-a aniversare a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

★
Participanții la sesiune au depus o 

coroană de flori la Mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov, marele fiu al 
poporului bulgar. In cursul după-a- 
miezii ei au asistat la deschiderea 
exoozifiei de fotografii „25 de ani ai 
C.A.E.R,", iar seara au vizionat un 
spectacol festiv.

Experți în probleme eco- 
nORliCO ^in Japonia și Statele 
Unite se întrunesc azi, la Kyoto, pen
tru a examina probleme ale crizei 
energetice mondiale și aspecte ale 
relațiilor economice bilaterale.

La Praga s-a deschis, marți, 
expoziția pictorului Brăduț Co- 
valiu. Au fost prezenți Josef 
Svagera, locțiitor al ministrului 
culturii al R.S. Cehe, ambasa
dorul României la Praga, Teo
dor Haj, și alte persoane ofi- ctaie.

„Cosmos-660". Mar” »fos‘ 
lansat in U.R.S.S. satelitul artificial 
al Pămintului „Cosmos-660“. avind 
la bord aparatură științifică destina
tă studierii in continuare a spațiului 
cosmic. Aparatele instalate pe sate
lit funcționează normal (T.A.S.S.).

India va furniza Bangla- 
dOShullli as^s^ent^ tehnică pen
tru construirea unui reactor nuclear, 
în conformitate cu acordul dintre 
cele două țări privind extinderea 
cooperării în domeniul utilizării e- 
nergiei atomice in scopuri pașnice.

Dolarul a continuat. marți, 
gă-și consolideze pozițiile la bursele 
din Europa occidentală, In timp ce 
prețul aurului s-a aflat in declin. 
O ușoară cădere a monedei ameri
cane a fost Înregistrată numai la 
Tokio.

IA CONFERINȚA general- 
EUROPEANA

Este posibilă găsirea 
de soluții pentru toate 

problemele in suspensie
— declară cancelarul R. F. 

Germania
BONN 18 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat postului dc radio, 
„Deutschlandfunk", cancelarul Re
publicii Federale Germania, Helmut 
Schmidt, referindu-se la evoluția lu
crărilor Conferinței general-europcna 
pentru securitate șl cooperare, a de
clarat că, după opinia sa. „este po
sibil sA se găsească o soluție la toa
te punctele care nu nu fost Încă elu
cidate complet. Consider — a epue 
H. Schmidt — că toate sint rezolva
bile șl apreciez că ele vor putea fl 
rezolvate încă in cursul acestui an".

Pentru o Cartă a drepturilor 
tuturor cetățenilor din Irlanda de Nord

Declarația comună a P.C. din Marea Britanie și P.C. din Irlanda

LONDRA 18 (Corespondență da 
la N. Plopeanu). — „Nu poate exista o 
normalizare a situației din Irlanda 
de Nord atît timp cit nu vor fi crea
te condiții in vederea democratizării 
vieții in Ulster**  — se spune in Decla
rația comună a Partidului Comunist 
din Marea Britanie și a Partidului 
Comunist din Irlanda, dată publici
tății in urma convorbirilor care au 
avut loc intre delegațiile celor două 
partide, conduse de John Gollan, se
cretar general al P.C. din Marea Bri
tanie, și Michael O’Riordan, secretar 
general al P.C. din Irlanda. In do
cument se arată că, In prezent, este 
necesar, mai mult decit oriclnd, să 
se adopte o Cartă a drepturilor tu
turor cetățenilor din Irlanda de Nord, 
să fie eliberați toți cei internați in

Cambodgla. Poliția regimului 
de la Pnom Penh baricadeazâ 
calea unei demonstrații a stu
denților și elevilor care cer 
eliberarea colegilor lor arestați 
cu prilejul recentelor manifes

tații antilonnoliste

Australia iși extinde 
relațiile cu țările 

in curs de dezvoltare
CANBERRA 18 (Agerpres). — Mi

nistrul australian al afacerilor ex
terne, Donald Willessee, a anunțat 
intenția țării sale de a extinde re
lațiile cu statele in curs de dezvol
tare. „Australia — a declarat Wille
ssee — nu a acordat in trecut a- 
tenția cuvenită amplificării raportu
rilor cu țările Africii și Americii 
Latine ; această politică a inceput 
Insă, In ultimii ani, 6^ fie corijată**.

Willessee a exprimat „speran
ța guvernului australian de a putea 
anunța in curind stabilirea de rela
ții diplomatice cu R P. D. Coreeană**,

El a afirmat, totodată, că Austra
lia va sprijini admiterea Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și a 
Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei în forurile 
internaționale.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediăne, a avut o con
vorbire cu comandantul Pedro Pires, 
șeful delegației Partidului African al 
Independenței din Gulneea-Bissau șl 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
la negocierile cu reprezentanții gu
vernului portughez.

Prima întîlnire ,ntre oflcla- 
litățile Ligii Arabe și delegația Pie
ței comune sosită la Cairo pentru a 
discuta condițiile de natură să favo
rizeze deschiderea preconizatului 
dialog dintre țările arabe și cele 
vest-europene asupra cooperării e- 
conomice, tehnice și financiare din
tre cele două părți a avut loc marți.

Ciclonul „Dolores" •-» *•  
bătut luni, cu 100 km la oră, asupra 
coastelor vestice ale Mexicului, uci- 
gind nouă persoane și distrugind 
200 de clădiri.

Poliția franceză 1 MP‘ura‘ 
—• pentru prima oară in Franța — un 
nou tip de drog, denumit „zahăr 
brun", care constă dintr-un amestec 
de heroină și cofeină. Două per
soane au fost arestate.

Avionul supersonic de 
pasugeri „Concorde" a e- 
fectuat un zbor demonstrativ pe ruta 
Boston—Paris—Boston, acoperind a- 
proximativ 11 000 km In aproximativ 
șase ore. Aparatul franco-britanic a 
decolat de pe aeroportul „Logan**  
din capitala statului Massachusetts 
In același moment in care un 
„Boeing 747" părăsea Parisul cu 
destinația Boston și a reușit in final 
6ă ajungă la destinație intr-un timp 
cu 10 minute mai scurt decit cel care 
i-a fost necesar avionului subsonic 
american pentru parcurgerea intr-un 
singur sens a distanței.

Prezentarea in presa libaneză a lucrării 

privind vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 

In unele țări arabe

„Sub auspiciile înțelegem 
si cooperării internaționale"

BEIRUT 18 (Corespondență dc la 
C. Ioncscu). — Buletinul Agenției 
Naționale dc Informații din Liban 
relatează despre lucrarea recent 
apărută la București, in Editura 
politică, „Sub auspiciile înțelegerii 
și cooperării Internaționale", consa
crată vizitei pe care a intreprins-o, 
In luna februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 

lagăre și să fie retrase trupele bri
tanice.

Declarația celor două partide co
muniste subliniază că „este imperios 
necesar ca guvernul britanic să ini
țieze largi discuții cu toate partidele 
politice, sindicatele, organizațiile re
prezentative ale populației asupra 
problemelor economice, democratice 
și sociale, ca și asupra celor privind 
viitorul Irlandei. Ca urmare a aces
tor convorbiri, vor trebui organizate 
alegeri generale pe baza sistemului 
reprezentării proporționale, pentru a 
fi alese organismele reprezentative, 
care să traducă in viață principiile 
cuprinse în Carta drepturilor".

In încheiere, declarația comună 
lansează un apel la încetarea campa
niei de violență și asasinate.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Guvern de centru-stînga 
în Luxemburg

După cum 6-a a- 
nunțat, ca urmare a 
acordului intervenit 
intre formațiile politi
ce Învingătoare in 
recentele alegeri par
lamentare, in Luxem
burg s-a constituit 
un nou guvern, a că
rui componență re
flectă situația rezul
tata din consultarea 
electorală de la 26 
mai, marcind o netă 
deplasare spre stingă. 
Alcătuit din socialiști 
și democrați, noul gu
vern, în fruntea că
ruia se află lide
rul democrat Gaston 
Thorn, poate fi apre
ciat in ceea ce pri
vește orientarea gene
rală, opțiunile sale

Un succes de seamă 
al comuniștilor din Sardinia

Rezultatele alegeri
lor pentru Consiliul 
regional, desfășurate 
duminică și luni, in 
Sardinia reprezintă o 
nouă confirmare a 
deplasării spre stingă 
a corpului electoral 
Italian — deplasare 
tot mai vizibilă după 
alegerile generale din 
1972. Partidele mun
citorești și, in primul 
rind, Partidul Comu
nist Italian au înre
gistrat succese re
marcabile. In com
parație cu preceden
tele alegeri regio
nale, care au avut 
loc in 1969, comuniștii 
au ciștigat 7 noi man
date in consiliul re
gional §i, de aseme
nea, au avansat in 
privința numărului de 
voturi obținute și a 
procentajului din to
talul voturilor expri
mate. P.C.I. a depășit, 
totodată, rezultatele

fundamentale, ca un 
guvern de centru- 
stinga, primul din is
toria țării. Faptul că 
In parlamentul con
stituit în urma alege
rilor din mai cele 
două partide dispun 
de 31 locuri dintr-un 
total de 59 deputați 
constituie temeiul u- 
nei stabilități politice.

Deplasările politice 
intervenite în duca
tul Luxemburg se 
adaugă ca o nouă 
mărturie a mutațiilor 
pozitive care se petrec 
in viața continentului 
european, și a lumii în 
general.

In ceea ce privește 
repartiția portofolii
lor, se observă o îm

înregistrate cu prile
jul alegerilor generale 
din 1972, la care, in 
Sardinia. In ce pri
vește Partidul Socia
list Italian, el a reu
șit să mențină același 
număr de locuri — 9, 
număr pe care in ale
gerile locale trecute 
l-a obținut împreună 
cu Partidul Socialist 
Democratic, inregis- 
trind, de asemenea, 
un spor substanțial de 
voturi și in compara
ție cu scrutinul gene
ral din 1972. Este de 
remarcat că și 6ocia- 
liștii-democrati și-au 
ameliorat pozițiile față 
de trecut.

Un net eșec au Înre
gistrat, in schimb, for
mațiunile politice de 
dreapta si. în primul 
rind, partidul neofas
cist — Mișcarea socială 
Italiană, precum și li
beralii. Semnificativ

Socialiste România, In Libia, Li
ban, Siria șl Irak.

O prezentare a lucrării • fost pu
blicată șl dc ziarul libanez „Le 
Soir", sub titlul „O carte consacrată 
turneului arab al președintelui 
Ceaușescu". Dc asemenea, postul 
dc radio Liban a transmis, In emi
siunile sale în limbile arabă șl 
franceză, prezentări ale acestei lu
crări apărute Ia București.

Aplicarea acordului 
de dezangajare 
siriano - israelian

DAMASC 18 (Agerprcs). — In ca
drul operațiunilor privind aplicarea 
acordului de dezangajare pe înălți
mile Golan, forțele israeliene s-au 
retras, marți, pină la aproximativ 
5—8 kilometri de linia de încetare a 
focului existentă in regiune după 
războiul din iunie 1967 — anunță
agențiile Reuter și United Press In
ternational. Astfel, la Încheierea 
celei de-a doua faze a retragerii din 
teritoriile prevăzute prin acordul de 
dezangajare, trupele israeliene au 
evacuat circa 60 la sută din punga 
ocupată în octombrie 1973 pe înălți
mile Golan. Teritoriile evacuate in 
cursul celei de-a doua faze a onera- 
țiunilor de dezangajare urmează să 
fie ocupate miercuri dimineața de 
forțele siriene.

Acordul siriano-israelian privind 
dezangajarea mai prevede încă două 
etape ale retragerii israeliene, cu 
termenul-limită 25 iunie.

Președintele S.U.A. 
și-a încheiat turneul 
în Orientul Apropiat

AMMAN 18 (Agerpres). — Pre
ședintele S.U.A., Richard Nixon, a 
părăsit, marți, Ammanul, Încheind 
astfel turneul său de o săptămină in 
Orientul Mijlociu. Anterior, el a 
vizitat, după cum se știe, capitalele 
Egiptului, Arabiei Saudite, Siriei și 
Israelului.

Comunicatul comun cu privire la 
convorbirile dintre președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și regele 
Hussein al Iordaniei precizează, după 
cum relatează agenția Associated 
Press, că cei doi oameni de stat au 
discutat o întreagă gamă de proble
me referitoare la situația din Orien
tul Mijlociu. S-a hotărit crearea 
unei comisii mixte americano-iorda- 
niene. Președintele Nixon a invitat 
pe regele Hussein să viziteze Statele 
Unite „pentru a avea noi convorbiri 
cu privire la strategia eforturilor 
pentru realizarea păcii în concordan
ță cu obiectivele Rezoluției 338 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U.".

părțire destul de netă 
intre ministerele cu 
specific economic, a- 
tribuite, in general, 
miniștrilor din partea 
partidului democrat, 
și ministerele do re
forme sociale, a că
ror gestiune este, în 
principal, asumată de 
miniștri socialiști.

După cum arată co
respondentul in Lu
xemburg al ziarului 
belgian „Le Soir**,  
„compoziția noului gu
vern a fost primită 
favorabil de majorita
tea populației".

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Bruxelles 

e reculul înregistrat 
de partidul majorită
ții relative — Parti
dul Democrat-Creștin, 
care pierde 4 locuri și 
numeroase voturi, atit 
In comparație cu ulti
ma consultare regio
nală, cit și cu alege
rile generale.

Sintctizind primele 
ecouri privind semni
ficația rezultatelor În
registrate In aceste a- 
legeri, ziarul ,J’Uni- 
tâ“ scrie : „Din Sar
dinia vine o indicație 
clară pentru o cotitură 
în guvernul insulei. 
Dar vine, totodată, și 
o indicație politică 
clară pentru întreaga 
viață națională : spre 
dreapta drumul e ba
rat, marile mase popu
lare cer un nou cur» 
economic și politic**.

Radu BOGDAN
Roma

• HARP ALE PO
LUĂRII SONORE. mnl 
multe orașe din R- D. Germană 
au fost Întocmite hărți ale po
luării sonore. Ele vor servi 
consiliilor municipale pentru 
amplasarea mal judicioasă a 
noilor obiective Industriale, n- 
menajarea spațiilor locuibile și 
degrevarea zonelor cu o mare 
densitate a populației dc rutele 
de circulație prea aglomerate.

La Dresda, de pildă, se pre
conizează construirea, pe baza 
acestor hărți, a unui cartier 
complet silențios, izolat dc zo
nele de zgomote provocate în
deosebi de mijloacele de trans
port. Imobilele de locuit vor fl 
Înconjurate de garduri vii, for
mate din arbori cu frunziș des 
și arbuști. Pentru absorbția 
zgomotelor din interior se pre
conizează, de asemenea, capito- 
narea ușilor.

• ORA EXACTA CU 
AJUTORUL LASERU
LUI. Două ceasornice atomice, 
aflate la o distanță de 6 km. au 
fost sincronizate, prin utiliza
rea unui laser, atingindu-se un 
record de precizie de citeva 
nanosecunde (o nanosecundă — 
a miliarda parte dintr-o st- 
cundă). Experiența a fost rea
lizată de cercetătorul francez 
Jean Besson, Împreună cu un 
grup de colaboratori, după două 
luni de Încercări. Exactitatea 
sincronizării și a măsurării de
calajului de timp intre două 
ceasornice îndepărtate este Încă 
limitată datorită imperfecțiunii 
mijloacelor pentru „transpor
tarea**  informației de la un apa
rat la altul. Cu ajutorul laseru
lui acest lucru se realizează 
aproape instantaneu. Aflată in 
faza experiențelor de laborator, 
metoda ar putea să dobindeas- 
că in viitor, după opinia spe
cialiștilor francezi, o largă apli
cabilitate.

• „LUMEA MINUNI-
LOR”. Astfel a fost denu
mită expoziția de sculpturi șl 
obiecte microminiaturale. des
chisă la Muzeul politehnic din 
Moscova. Printre exponate se 
află cel mai mic electromotor 
din lume, avînd un volum de 
800 de ori mai mic decît capă
tul unui băț de chibrit. Admi- 
rindu-l poți da crezare autoru
lui său, ucraineanul Nikolai 
Sindristii, care susține că bas
mul cu „puricele potcovit**  este 
verosimil. Lăcătușul armean 
Eduard Kazarian expune un 
glob multicolor alcătuit din 
părți de mărimea unui micron, 
In timp ce un alt" ucrainean, 
Mihail Masliuk, prezintă un 
tractor cu două remorci circu- 
lind pe secțiunea unui... fir de 
păr. Bineînțeles, pentru a ve
dea toate aceste minuni este 
nevoie de lupe extrem de puter
nice.^

• CENTRALĂ ELEC
TRICA EOLIANĂ. O moară 
de vint cu o capacitate electri
că de 100 kilowați este In curs 
de realizare in S.U.A. de către 
Fundația națională de științe, 
In colaborare cu N.A.S.A. Roa
ta va avea un diametru de a- 
proape 40 de metri și-și va a- 
tinge numărul proiectat de ro
tații la o viteză a vintulul de 
30 km pe oră. Se consideră că 
această centrală electrică eolia
nă va produce anual 180 000 
kWh energie electrică.

• „V1RSTA" OCEA-t 
NULUI INDIAN.
de cercetători americani, sovie
tici, elvețieni și australieni, 
Îmbarcați pe nava „Glomar 
Challanger", au reușit să stabi
lească „virsta**  Oceanului In
dian — 140 de milioane de ani. 
Membrii expediției au făcut 
forări adinei In mai multe 
locuri. în apropierea țărmurilor 
australiene, sonda de foraj a 
străbătut un strat de 500 de 
metri de roci sedimentare, a- 
tingind apoi fundul inițial al o- 
ceanului — din bazalt Analiza 
geologică a probelor din diverse 
locuri a dus Ia stabilirea vir
atei medii a oceanului.

Cel mai ,.bătrin“, rămîne 
Oceanul Atlantic — 155 de mi
lioane de ani.

• VIN VECHI DE 
1 700 DE ANI. Pentru ca 
romanii să nu ajungă cu gitle- 
jul uscat In împărăția morților, 
Încă în anul 300 e.n., In mor- 
mintul lor se punea o sticlă de 
vin. O asemenea sticlă a fost 
descoperită, de arheologi vest- 
germani intr-un sicriu de pia
tră, vechi de aproximativ 1 700 
de ani, in apropierea localității 
Speyer. Și după 17 secole, vinul 
este de culoare deschisă și lim
pede. Doar în partea superi
oară a sticlei, un strat subțire 
care a devenit gelatinos, este 
amestecat cu ulei de măsline. 
Explicația este simplă’: în acea 
perioadă, uleiul de măsline a 
fost folosit, In locul dopurilor, 
pentru astuparea ermetică a 
sticlelor.

• UN NOU „PACE- 
MAKER", stimulator de data 
aceasta nu al inimii ci al cre
ierului și destinat să aline su
ferințele persoanelor atinse de 
epilepsie și de anumite forme 
de paralizie, se află In curs de 
perfecționare în S.U.A. Trata
mentul cu acest aparat, expe
rimentat în decurs de un an, i 
dat rezultate bune.
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