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/er/’ au început

Convorbirile oficiale între
președintele Nicolae Ceaușescu
și președintele Moktar Ould Daddah

La Palatul Republicii au început, 
vineri dimineața, convorbirile ofi
ciale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Moktar Ould Daddah. secretar ge
neral al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania.

La convorbiri iau parte tovarășii : 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Lina Ciobanu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre- 
tedinta Consiliului Național al Fe
meilor, Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Miron Con- 
stantinescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Na
ționale, Iosif Uglar, membru su-

pleant Comitetului Executiv
al C P.C.R., președintele
Comitetului pentru consiliile popu
lare. Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Pungan, consilier al 
președintelui republicii, Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor, Gheorghe Dobra, prim-adjunct 
al ministrului 
geologiei, Ion 
Rorpâniei in 
Mauritania.

Din partea 
Mauritania, la 
Dah Ould Sidi 
Adunării Naționale, Sall Abdoul Aziz, 
secretarul organizării și informării, 
responsabilul permanenței naționale 
a Partidului Poporului din Mauri
tania, Ham di Ould Mouknass, minis-

minelor, petrolului și
Moangă, ambasadorul 

Republica Islamică

Islamice 
participă

Republicii 
convorbiri
Haiba, președintele

trul afacerilor externe, Sidi 
Cheikh Abdallahi, ministrul planifi
cării și dezvoltării industriale, Baro 
Abdoulaye, ministrul funcției publi
ce și al muncii, Mohamed Aii Cherif, 
secretar general al președinției re
publicii, Sidi Bouna Ould Sidn am
basadorul Republicii Islamice Mau
ritania la București, Sadegh Ould 
Didia. membru al Comitetului Per
manent al Uniunii Muncitorilor din 
Mauritania, Bal Mohamed El Bechir, 
consilier al afacerilor regionale al 
președintelui republicii, Isahc Ould 
Ragel, directorul geologiei și mine
lor, Mohamed Sidya Ould Bah, di
rectorul Societății „Covima", și Ah
med Ould Sid Ahmed, funcționar in 
Ministerul Afacerilor Externe.

In timpul convorbirii au fost 
examinate stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relațiilor bila
terale. In acest cadru s-a apreciat 
evoluția pozitivă a raporturilor de

prietenie și colaborare romano-mau- 
ritane care, spre satisfacția ambelor 
părți, se extind pe multiple planuri 
și a fost exprimată dorința comună 
de a se pune in valoare largile posi
bilități existente pentru amplificarea 
si intensificarea in continuare a con
lucrării in toate domeniile — politic, 
economic, tehnico-ștlințific, cultural 
— in folosul ambelor popoare, al în
țelegerii și cooperării internaționale.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de vederi asupra unor probleme ac
tuale ale vieții internaționale, subli- 
niindu-se cursul favorabil, din ultima 
vreme, spre destindere și cooperare, 
spre instaurarea unor relații noi In
tre state, care să asigure respectul 
independenței și suveranității, dez
voltarea liberă a fiecărei națiuni, 
pacea și înțelegerea intre popoare.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de cordialitate, sinceră 
prietenie și înțelegere reciprocă.

Vizita președintelui Republicii
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ORGANIZAREA SI OISCIPLI

CONSTANTA

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri dupâ- 
amiază, delegația Partidului Comu
nist din Irlande, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită de prie
tenie In țara noastră. Delegația este 
formată din tovarășii Hugh Moore «I 
Tom Redmond, membri ai Biroului 
Politic, Edwina Stewart, membru al 
C.C. al P.C. din Irlanda.

La Întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vaas, 
membru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Matei, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, oaspeții au adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Co
mitetului Central al P.C.R., tuturor 
comuniștilor români un călduros sa
lut din partea secretarului general al 
P.C. din Irlanda, Michael O’Riordan, 
a Comitetului Executiv Național al 
partidului. Membrii delegației au 
exprimat întreaga lor gratitudine 
pentru căldura și ospitalitatea cu 
care au fost Înconjurați pretutindeni 
în țara noastră și au dat o înaltă 
apreciere realizărilor remarcabile

Partidului Comunist
obținute de comuniștii români, de 
Întregul popor român, in dezvoltarea 
industriei, agriculturii, științei, cul
turii și invățămlntulul.

Mulțumind, secretarul general al 
P.C.R. n rugat pe membrii delegației 
să transmită In numele său și al 
Comitetului Central al P.C.R. un 
salut cordial tovarășului Michael 
O’Riordan, Comitetului Executiv Na
țional, tuturor comuniștilor irlan
dezi, Împreună cu urări de noi suc
cese in activitatea și lupta lor.

In cadrul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri privind relațiile de 
prietenie, solidaritate și conlucrare 
frățească dintre P.C.R. șl P.C. din 
Irlanda, exprimindu-se dorința co
mună ca aceste relații să cunoască 
o dezvoltare continuă, in interesul 
ambelor partide, al unității mișcării 
comuniste șl muncitorești interna
ționale, al păcii șl colaborării intre 
popoare.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de aspecte actuale ale păcii și 
securității, precum și unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale. Relevindu-se 
importanța procesului pozitiv de 
destindere și cooperare intre state

din Irlanda
care are loc in prezent pe continen* 
tul european și în lume, de ambeia 
părți s-a subliniat necesitatea Înche
ierii cit mai grabnice șl cu rezultata 
fructuoase a Conferinței general- 
curopene pentru securitate și coope
rare, ceea ce corespunde intereselor 
tuturor statelor și popoarelor Eu
ropei.

Apreciindu-se însemnătatea orlen* 
tării eforturilor tuturor forțelor re
voluționare, progresiste și democra
tice in direcția realizării unui sistem 
trainic și eficace de securitate in 
Europa, s-a relevat că partidele co
muniste. socialiste, organizațiile sin
dicale, de tineret și de femei sint 
chemate să joace un rol tot mal 
activ in unirea și mobilizarea mase
lor largi populare pentru atingerea 
acestor țeluri.

Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist din Irlanda și-au 
reafirmat hotărirea de a-și aduce șl 
in viitor o contribuție activă la În
tărirea unității șl solidarității parti
delor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor progresiste, antiimpe- 
rialiste, la triumful cauzei păcii, de
mocrației și socialismului.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă caldă, tovărășească, ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se- 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri după- 
amiază, delegația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie in țara noastră.

Din delegație fac parte Jens Mai- 
gaard, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.S.P.D., Torben 
Krogh, membru al C.C. al P.S.P.D., 
redactor-șef al ziarului „Minavisen", 
Rolf Ltltken, membru al C.C. al 
P.S.P.D., Nils Gotlib Larsen, secretar 
al grupului parlamentar al partide
lor de stingă din Parlamentul euro
pean, Jens Krag, secretarul comisiei 
economice a grupului parlamentar al 
P.S.P.D.

La întrevedere au participat tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., Dumi
tru Coliu, Alexandru Ionescu, Ștefan 
Voicu, membri ai C.C. al P.C.R.

Salutlnd prezența delegației, to-

varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că această vizită constituie o 
expresie a bunelor relații, a conlu
crării prietenești statornicite intre 
cele două partide.

Oaspeții, relevind caracterul de 
schimb de experiență și de studiu al 
vizitei întreprinse in România, au 
exorimat secretarului general al 
P.C.R. calda recunoștință pentru 
condițiile create ca, atit prin convor
birile purtate, cit și prin contactul 
direct cu realitățile, să cunoască 
preocupările Partidului Comunist 
Român, realizările poporului român 
în construcția socialismului. Ei au 
apreciat in mod deosebit progresele 
obținute în dezvoltarea economică, 
in ritm rapid, a României moderne, 
în ridicarea nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.

In cadrul schimbului de păreri in 
problemele vieții internaționale s-au 
reliefat puncte de vedere similare in 
aprecierea conținutului și sensului 
mutațiilor petrecute pe arena politi
că in Europa și in lume, a rolului

forțelor progresiste, democratice șl în 
special a rolului clasei muncitoare 
in determinarea unui curs nou in 
viața internațională.

S-a apreciat, de comun acord, că și 
după încheierea cu succes a Confe
rinței europene pentru securitate, a- 
cestor forțe le revine un rol deose
bit de important in a asigura trans
punerea in viață a înțelegerilor ce 
se vor adopta, in consolidarea și 
continuarea acestui proces. In acest 
cadru, de ambele părți a fost expri
mată hotărirea de a întări conlucra
rea tovărășească dintre P.C.R. și 
P.S.P.D., in interesul dezvoltării re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Danemarca, din
tre poporul român și poporul danez, 
slujind totodată cauzei unității for
țelor sociale avansate, in lupta pen
tru afirmarea unor principii si rela
ții noi in viața internațională, pen
tru securitate șl cooperare In Euro
pa, pentru pace in întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, tovărășească.

Secretarul permanent al Comitetului Militar
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit in 
după-amiaza zilei de 21 iunie pe Fi- 
lifing Slssoko, secretarul perma
nent al Comitetului Militar de Eli
berare Națională din Republica Mali, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de prietenie in țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Filifing Sissoko a exprimat calde 
mulțumiri pentru invitația de a vi
zita România, pentru ospitalitatea șt 
prietenia cu care a fost inconjurat 
in tot timpul prezenței sale în țara 
noastră și a apreciat că vizita sa a

fost încununată de succes. împărtă- 
șindu-și impresiile din timpul aces
tei vizite, el a dat o înaltă apreciere 
înfăptuirilor poporului român in ‘edi
ficarea unei vieți noi, experienței 
Partidului Comunist Român in con
struirea noii societăți, in dezvoltarea 
vieții politice, economice și sociale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
âdresat poporului Republicii Mali 
urări de succes deplin în lupta sa 
pentru consolidarea independenței 
economice și politice a țării.

In timpul convorbirii a fost rele
vată cu deosebită satisfacție dezvol
tarea ascendentă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Mali, exprimindu-se, tot
odată, hotărirea comună de a inten-

sifica și adinei conlucrarea priete
nească dintre cele două state pe 
plan politic, economic, tehnic și cul
tural spre binele ambelor popoare, 
al cauzei colaborării și păcii în lume.

A fost exprimată, de asemenea, 
dorința comună de a amplifica și 
diversifica legăturile de prietenie și 
cooperare dintre cele două țări și po
poare, in interesul reciproc, al uni
tății forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, neocolonialismului și 
colonialismului, al triumfului idea
lurilor de libertate, independență 
națională, progres social și înțelegere 
între popoare.

Primirea s-a desfășurat lntr-o at
mosferă de cordialitate și prietenie.

Ieri, la ferma nr. 8 a I.A.S. 
Chirnogi, județul Ilfov, a înce
put recoltarea orzului. La strin- 
gerea recoltei, in cadrul aces
tei unități, participă peste 40 de 
combine „Gloria", 12 prese de 
balotat paie, 23 tractoare cu 48 
de remorci pentru transportul 
produselor etc. Primele 30 de 

hectare au și fost recoltate. Con
comitent cu recoltarea cerea
lelor păioase se fertilizează 
Si se pregătește terenul in ve
derea însămînțărli de culturi 
succesive pe o suprafață de 
peste 2 000 ha ce se eliberează 
după orz, borceag masă verde, 
griu. Foto : Nicolae BUICA

A început recoltatul orzului
CONSTANTA. (Co

respondentul „Scân
teii", George Mlhăes- 
cu). — In unitățile a- 
gricole din județul 
Constanța a început 
recoltatul primelor su
prafețe de orz din to
talul de 15 882 ha, cite 
au fost cultivate in a-

cest an. Printre pri
mele unități unde 
combinele au intrat 
in lan se numără În
treprinderile agricole 
de stat Hîrșova și 
Peștera, precum și 
cooperativele agricole 
Ciocirlia și Murfatlar. 
Concomitent se execu
tă, in flux continuu,

balotatul paielor, după 
care se execută ară
turi pentru lnsămin- 
(area culturilor fura
jere. Din analizele fă
cute a rezultat că re
coltatul orzului se va 
termina In două zile 
lucrătoare in fiecare 
unitate.

Succesele remarcabile obținute în 
diferitele sfere ale activității so
ciale in intimpinarea gloriosului ju
bileu al eliberării și a celui de-al 
Xl-lea Congres al P.C.R., nenumă
ratele inițiative apărute în marea 
întrecere socialistă pentru îndepli
nirea cincinalului inainte de ter
men ilustrează grăitor patriotismul 
socialist al oamenilor muncii, hotă
rirea lor de a infâptui neabătut po
litica partidului pusă in slujba în
floririi patriei socialiste ; totodată, 
aceste succese reflectă progresele 
realizate in organizarea superioară 
a producției in numeroase între
prinderi, in asigurarea unei cit mal 
bune funcționări a mecanismului 
producției materiale a societății. Se 
poate afirma ca o axiomă că reali
zările in îndeplinirea planului, in 
întrecerea socialistă reprezintă o 
chintesență a îmbinării inițiativelor 
înaintate, bunei organizări a pro
ducției. spiritului de disciplină. Toc
mai de aceea condiția hotăritoare 
pentru amplificarea acestor succese, 
pentru accelerarea ritmului întregii 
dezvoltări economico-sociale a ță
rii constă in efortul statornic al or
ganizațiilor de partid îndreptat spre 
generalizarea la scara întregii so
cietăți. a tuturor celulelor ei, a u- 
nui climat de desăvirșită ordine șl 
disciplină.

Organizarea șl disciplina reprezin
tă cerințe legice, obiective ale dez
voltării societății socialiste — ca 
proces social conștient, dirijat uni
tar de partid. Este unul din izvoa
rele hotăritoare ale superiorității

socialismului faptul că înlocuiește 
evoluția spontană, anarhică a socie
tății capitaliste printr-o dezvoltare 
organizată, rațională, cu obiective 
clare pentru fiecare etapă și asl- - 
gură orientarea convergentă a ener
giilor spre îndeplinirea acestora. 
Socialismul este inseparabil de or
ganizare — atit la scara întregii so
cietăți, cit și pe planul fiecărei u- 
nități sociale.

Există o relație directă Intre or
ganizare și disciplină, ca factori 
care se condiționează reciproc. Or
ganizarea nu poate exista fără dis
ciplină ; indiferent de domeniu, dis
ciplina este cheia unei activități or
ganizate, cu eficiență socială ridi
cată. De pildă, in ce privește eco
nomia, desfășurarea unei activități 
productive eficiente este de necon
ceput fără respectarea riguroasă a 
cerințelor disciplinei. Este vorba de 
disciplina muncii — intrucit înde
plinirea riguroasă a sarcinilor de 
plan, valorificarea deplină a poten
țialului tehnic al întreprinderii pot 
fi realizate numai in condițiile folo
sirii integrale a timpului de lucru, 
a mașinilor, utilajelor și instalații
lor, ceea ce implică respectarea de 
către toti a programului de muncă ; 
de disciplina tehnologică — deoa
rece, în condițiile progresului teh
nic, extinderii largi a mecanizării 
și automatizării, creșterii coctinue 
a complexității producției, o înaltă 
calitate a produselor poate fi asi
gurată doar prin respectarea 6trictă 
a prescripțiilor tehnologice, a nor
melor și regulilor de exploatare

tehnică a utilajelor ; de disciplina 
contractuală — pentru că de buna 
funcționare a angrenajului relații
lor de cooperare dintre întreprin
deri, de furnizarea la timp a pie
selor și subansamblurilor reciproc 
necesare depind îndeplinirea in 
bune condiții a sarcinilor de plan, 
livrarea la timp a produselor ne
cesare societății.

Incetățenirea unui climat de 
strictă disciplină constituie o obli
gație nemijlocită a conducerilor 
tehnico-administrative, a organis
melor economice, datoare să ve
gheze cu atenție asupra tuturor la
turilor și aspectelor înrădăcinării 
unui asemenea spirit, să acționeze 
prompt și ferm împotriva oricăror 
abateri. Firește, aceasta nu poale 
însemna nicidecum diminuarea răs
punderilor ce revin organizațiilor 
de partid ; dimpotrivă, așa cum in 
repetate rînduri a subliniat condu
cerea de partid, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, întărirea disciplinei so
cialiste, muncitorești, in toate sfe
rele vieții sociale, reprezintă o 
permanentă sarcină politică a tu
turor organizațiilor de partid. Unul 
dintre principalele obiective și for
me de exercitare a rolului condu
cător al organizațiilor de partid 
constă în acțiunea perseverentă 
pentru instaurarea unei desăvirșite 
discipline muncitorești în procesul 
de producție.

In toate județele țării, alături de 
numeroase unități care se mîn-

(Continuare în pag. a Il-a)

Județele țării în marea întrecere socialistă

MARAMUREȘ, țară veche,
cu oameni fără pereche"

industnală 
s județului Maramureș 
este in continuă crește
re. Aceasta reiese și din 
faptul că. in cinci luni 
din acest an, s-a rea
lizat in plus, compara
tiv cu aceeași perioa
dă a anului trecut, o 
producție de aproape 
330 milioane lei, din 
care o bună parte s-a 
obținut pe seama creș
terii productivității 
muncii.

— în 1974. consa- 
crind succesele lor a- 
propiatei aniversări a

eliberării patriei și ce
lui de-al Xl-lea Con
gres al partidului, ma
ramureșenii Înregis
trează la producția in
dustrială cele mai im
portante realizări din 
ultimii ani — ne spu
nea tov. Dumitru Ciu- 
clea, secretar al comi
tetului județean de 
partid.

— Concret, la ce 
realizări vă referiți ?

— Iată cîteva, după 
cinci luni din acest 
an. La producția glo
bală |i marfă propor-

ția de realizare a pla
nului este de peste 103 
la sută ; peste nivelul 
prevăzut se situează și 
productivitatea mun
cii, pe care o numim 
„cheia de boltă" în 
sporirea necontenită a 
eficientei ' economice. 
Realizări la fel de 
bune sint în sectorul 
investițiilor, unde la 
conștrucții-montaj, de 
exemplu, planul pe 5 
luni s-a îndeplinit In 
proporție de 108,5 
sută. Rezultatele
pină acum obținute de

Ia 
de

oamenii muncii din 
industria județului ne 
permit să întrevedem 
îndeplinirea mai de
vreme a planului pe 
întregul an 1974 ; pmă 
la a XXX-a aniver
sare a eliberării pa
triei se scontează pe 
obținerea unei produc
ții Industriale supli
mentare in valoare de 
peste 100 milioane Iei.

Hotărirea unanimă a 
colectivelor din între
prinderile maramure
șene este ca, prin hăr-

nicia lor, să îndepli
nească mai devreme 
cincinalul, 6ă dove
dească încă o dată a- 
devărul versurilor din 
cintecul lor popular: 
„Maramureș, țară ve
che / Cu oameni fără 
pereche". Iată-ne prin
tre minerii de la Bor- 
șa, oraș-șantier în pli
nă înflorire economică 
și urbanistică.

— Exploatarea mi
nieră Borșa, ne rela
tează direotorul ei, 
ing. Parteni* Haran-

gu$, are o mare pon
dere in bazinul mara
mureșean. Tocmai de 
aceea, rezultatele de 
aici atîrnă greu : 61-a- 
tunci... intii in comite
tul de partid, apoi cu 
toți comuniștii si mi
nerii borșeni. s-a de
cis : planul pe 1974 să 
fie îndeplinit cu 15 zile 
mai repede 1

Sever UTAN 
Gheorghe SUSAÎ
(Continuare 
în pag. a III-a)
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[faptul] 
divers;

I De la un hîrb j 
ICu vreo șase ani In urmă, I 

dind peste o oală a nimănui. Oc- 1

Ilavian Știrea, din Mftrișelu I 

casă si a folosit-o pinâ acum I 
I pentru ; ’ irea gazului. Deu- .
năzi, intimplător. un arheolog a I 
dp.t cu ochii de oala lui Șotrca. | 
Au tost anunțați imediat cerce-

I
| locului, spre nedumerirea gaz- I 
Idei : „Ce s-or fi vinturind atita i 

pentru un hirb dc oală ?“ Apoi, I 
Șotrea l-a dus la locul unde că- I 
sise oala. In urma săpăturilor 
efectuate, a fost Identificat un I 
mormlnt cu un inventar inedit. I 
intre care 3 fibule de bronz, o I 
apl. d ajurată (tot de bronz) fi i 
o suliță dc fier. Mormintul, da- I 
tind din secolele II—III c.n., | 
este al unui soldat roman, dln- 
tr-un castru de prin părțile lo- I

| Poate chiar
I Marin 
[ citește...

Pe adresa corespondentului I 
' „Scinteii" din județul Olt a so

sit o scrisoare semnată de trei I 
frați — Horea, Constantin Și I 
Dumitru Dini. — din comuna I 
Dohrun. județul Olt. ..Acum > 
mai bine de treizeci de ani. in I 
împrejurările vitrege ale războ- | 
iuh după ce ne-au murit pă- 

1 rinții, frățiorul nostru, Marin, a I 
I fost încredințat Casei de copii I 

dm Craiova. După ce ne-am I 
fâcut și noi mai mari și ne-am 
rostuit fiecare la casa lui. am 
început sd ne căutăm fratele, 
adresindu-ne la autorități, dar 
pină acum n-am reușit să-i dăm 
de urmă. Publicind in ziar ru
gămintea noastră, poate o citește 
cineva care il cunoaște sau poa- ■ 
te chiar Marin al nostru..." I 
Poate. La bună vedere!

Ghidul care 
dezorien
tează

Cu ani în urmă (e atit de 
mult de atunci că nimeni nu-și t 
mai amintește exact data), pen- I 
tru a inlesni orientarea câlăto- | 
rilor sosiți cu trenul Ia Oradea, 
la ieșirea din gară, pe perete, a I 
fost afișat „Ghidul traseelor I 
mijloacelor de transport in co- I 
muh“. între timp, in Oradet au ■ 
apărut noi artere de circulație. I 
noi trasee de autobuze și chiar | 
noi cartiere, dar bătrinul ghid 
de orientare continuă să... dez- | 
orienteze. Ar mai fi o șansă : I 
să dai telefon la una din cele | 
trei stații de taximetre indicate 
de același ghid. Dar la nici un I 
număr nu-ți răspunde nici o I 
stație, căci și ele s-au mutat 1 
și s-au înmulțit... G

Cu cărțile
pe... 
numărate

Pe Bucska Csaba Miklos din 
Băiuț (Maramureș) l-a apucat 
subit o dragoste nemaipomeni
tă de carte, incit s-a pomenit, 
la miezul nopții, drept in mij
locul bibliotecii sindicatului de 
la exploatarea minieră din l°ca~ 
litote. Și cum iși făcuse „curaj" 
mai dinainte cu o palincă din 
cea de 60 de „focuri", și-a bur
dușit desaga cu tot ce-a găsit 
mai de soi — 82 de cărți la nu
măr. Tot pe numărate i-a fdeut 
a doua zi inventarul și miliția, 
văzindu-i casa transformată in 
sucursală a bibliotecii. Deși n-a
pucase să deschidă nici o carte, 
s-a ales cu o... învățătură pe 
care n-o s-o uite curind.

De la nuntă- i 
la spital

După ce petrecuse toată noap
tea la nunta unui coleg, șoferul 
Murea Olimpiu, din Intorsura 
Buzăului, județul Covasna, s-a 
suit, incă mahmur de băutură 
și somnoros, la volanul autobas
culantei 21—CV—1 024 și a por
nit spre casă. (Cum de s-a dus 
cu ditamai autobasculanta la 
nuntă, asta-i altă poveste). Ca 
să-i țină de „urit", a mai luat 
cu el alți patru nuntași. Călă
toria n-a durat insă prea mult. 
Autobasculanta a intrat cu vi
teză intr-un camion care sta
ționa reglementar pe partea 
dreaptă a șoselei. Urmările au 
fost tragice. Unul dintre pasa
geri a decedat pe loc. iar cei
lalți au fost transportați in stare 
gravă la spital.

Tîrgul n-a 
avut loc

Produsele de uz casnic și cerințele pieței

NU-S MĂRUNTE... MĂRUNȚIȘURILE
Lipsa din rețeaua comercială a far

furiilor adinei din porțelan, a lingu
rilor din lemn, a bateriilor de 9 v 
sau a întrerupătoarelor de veioze ar 
putea părea la prima vedere o ches
tiune minoră. Dar flecare din aceste 
obiecte, oricit de mărunt șl banal ar 
fi. are rolul său bine stabilit In gos
podăria fiecăruia dintre noi.

Nu intimplâtor am ales articolele 
amintite mai sus, deoarece ele fac 
parte din lunga listă de produse 
rara lipsesc de mai multă vreme, 
nejustificat, de pe piața Brașovului.

— Cauzele dispariției de pe piață 
a unor articole de larg consum Sint 
multiple, ne-a relatat tovarășul Ion 
Nlți, directorul I.C.R.M. Brașov. Aș 
aminti. In primul rind, dezinteresul 
manifestat dc unele conduceri de u- 
nitățl industriale șl cooperatiste față 
de așa-zlsele articole mărunte. Ten
dința de a se descotorosi de unele 
produse mărunte, cu valori mici, 
este vizibilă. Industria locală Făgă
raș nu mai executa funduri din lemn 
pe motiv că s-a reprofilat pe mobilă 
(ca și cind fundurile din lemn s-ar 
face din... pămint). Același motiv 
este invocat și de conducătorii în
treprinderii locale din Ghimbav, care 
au intrerupt ș| ei fabricarea de ju
cării pentru copii : camioane, lea- 
gănc-cai, leagăne-lebâdă, balansoa
re, scăunele. Unele din acestea nici 
nu se mai găsesc in magazine.

— Și mai criticabil — completea

ză tovarășul Nlcolae Bardan, direc
tor comercial la aceeași întreprin
dere — este faptul că gama produ
selor pe care întreprinderile șl coo
perativele refuză să le contracteze 
sau le contractează mult sub nivelul 
cererilor noastre, crește de la nn la 
an, în ciuda cererilor sporite ale 
pieței.

Un exemplu concludent in acest 
sens ni-l oferă sitele de făină și mă
lai cu văcălie din lemn, care au dis
părut de pe piață. înainte se fabri
cau dc mai multe unități : coopera
tiva „Tehnica" Roman, „Progresul" 
Timișoara, „Tehnica nouă*' Sibiu. 
Astăzi nu se mai produc nicăieri. Ca 
și dulapurile pentru alimente, denu
mite șl micro-cămări, produse de in
dustria locală din Capitală. Dispari
ția acestor produse s-a făcut in con
dițiile cind cererea pieței depășea cu 
mult cantitățile oferite de industrie. 
La fel se petrec lucrurile și cu lin
gurile din lemn, un articol de o mare 
simplitate, dar nelipsit din gospodă
rii. Industria locala din Orâștie, care 
producea linguri, in ciuda faptului 
că a fost dotată cu o mașină spe
cială de mare randament, adusă din 
import (1 ! !), a intrerupt fabricarea 
acestor articole. Și-a îndreptat și ea 
atenția spre produse mai complexe, 
mai rentabile. Ce fac în acest caz 
gospodinele ? Recurg la lingurile ar
tizanale, ce-i drept mai puțin indi
cate in menaj, dar care se găsesc

din belșug, dat fiind prețul lor mult 
mal ridicai. La fol au dispărut tocă
toarele de vinete, lingurițele din alte 
articole din material plastic produse 
de Industria locala Timișoara. In
dustria locală Lugoj n încetat și ea 
să mai producă trusele de greutăți 
pentru chitarele de bucătărie. Din 
același motiv : nu l-a convenit pre
țul. Un motiv similar a stat ș| la 
baza întreruperii fabricației pixului 
„Pionier" foarte solicitat de școlari. 
Și nu numai de ei.

Alte unități, deși contractează a- 
numite cantități de articole de larg 
consum, nu-și îndeplinesc integral și 
uneori chiar deloc obligațiile con
tractuale. Este, printre altele, și ca
zul C.A.P. Jilava — care din cele 
90 000 bucăți de mături contractate 
nu a livrat pină acum nici măcar 
o bucată.

O situație total nesatisfăcătoare se 
Inlilneștc și la articolele electrice, 
sanitare, de uz casnic și gospodă
resc.

— Continuă să râmină nerezolvată 
problema asigurării pieței cu piese 
pentru instalațiile sanitare și îndeo
sebi pentru robinete, ne-a arătat, la 
rindu-i, tovarășul Mihalachc Stanca, 
director adjunct la Direcția comer
cială județeană Brașov. Este vorba 
de articole foarte simple, a căror 
fabricație nu ridică vreo problemă, 
cum este cazul garniturilor din cau
ciuc pentru robinete. înainte, ase
menea garnituri se produceau pe

înnoiri edilitare la Vaslui
Orașele noastre se înalță mereu pe verticală. Iată 

patru imagini grăitoare prin ele însele in privința 
ritmului de modernizare edilitar-urbanistlcă pe care-1 
cunosc — prin grija partidului și statului — toate 
orașele din țara noastră. Adăugind că ele au 
fost surprinse in Vaslui — unul din acele tirguri 
moldovene „unde altădată nu se intimpla nimic" — 
am spus poate totul. Nu. a mai rămas ceva : să

prezentăm cititorilor, in ordine (de la stingă la 
dreapta), cele patru edificii urbanistice : COMPLEXUL 
CENTRAL DE SERVIRE A POPULAȚIEI (arhitect: 
Vasile M. Caravasile — București) ; MAGAZINUL 
„UNIVERSAL" (arhitect: Gheorghe Hereș — Iași) ; 
CASA DE CULTURA (arhitect : Nina Popescu — 
București) ; COMPLEXUL MUZEISTIC (arhitect: Ni- 
colae Munteanu — Iași).

(Foto : 8. Cristian)

plan local șl se găseau in comerț. 
Cu clțlva ani in urmă — în cadrul 
acțiunii dc concentrare a producției 
bunurilor dc larg consum in unități 
specializate — garniturile respective 
nu fost repartizate Grupului indus
trial Pitești, caro nu asigură nici pe 
departe cantitățile dc garnituri ne
cesare pieței, iar unele sortimente 
noi nici nu le produce. Din această 
cauză s-a ajuns In situația că omul 
este oblignt să-și cumpere un robi
net întreg pentru că nu găsește o 
garnitură !

Din cele afirmate de reprezentanții 
comerțului am înțeles că situația este 
similară și in cazul altor produse : 
corpuri de robinete, butoane pentru 
aragaz, rozete pentru calorifer, site 
proiectoare pentru vasele din sticlă 
Jena, bateriile de 9 v (pentru apa
ratele de radio portabile), baterii 
R-14 (pentru noul aparat de radio 
Mondial), fiare de călcat cu regula
tor, becuri de voltaj mic, mașini de 
tocat carne, cin tare de 5 kg, mănuși 
de menaj ș.a.m.d.

Am încercat să aflăm și părerea 
producătorilor. Sintem la Grupul de 
întreprinderi de industrie locală 
Brașov.

— Tovarășii din comerț au drep
tate. Noi nu mai producem unele 
articole mărunte de larg consum — 
ne-a declarat ing. Virgil Dimciu, di
rectorul general al grupului. De ce ? 
Pentru că planul nostru de produc
ție, pentru articole mari și scumpe, 
e așa de mare incit nu-1 putem 
realiza... cu jucării.

Scurt și cuprinzător : nu putem să 
fabricăm mărunțișuri pentru că la 
ele ciștigăm puțin și au o valoare 
de plan mică.

Să nu existe oare nici o ieșire din 
această situație ? în ceea ce ne pri
vește — departe de a considera mă
runtă problema mărunțișurilor tre
buincioase gospodăriei fiecărui ce
tățean — vom solicita factorilor res
ponsabili, amintiți in acest articol, 
răspunsurile cuvenite. Deci, vom re
veni...

Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scinteii’’

| Telex cetățenesc]
PENTRU AGENDA DV.

• 22 15 29. Telefonind la acest număr, puteți solicita la domiciliu 
catalogul dc produse pe care le expediază cumpărătorilor din întreaga 
țară unitatea comercială Unlversalcoop — serviciul prin poștă.

VĂ INTERESEAZĂ?
• Un tron special circulă In fiecare slmbătă noaptea spre duminică 

(plecarea ora 0,50) pe distanța București Nord — Constanța. El este 
destinat în exclusivitate celor ce doresc să-și petreacă o zi pe litoral. 
Biletele se procură prin agențiile de turism din Capitală, iar costul 
excursiei — fără masă și casă — este de 60 de lei.

• Vreți să vizitați Delta In această vară ? I.T.H.R. București n defi
nitivai programul excursiilor ce vor fi organizate in această vară pentru 
cetățenii Capitalei in Delta Dunării. Itincrnrul cuprinde Canalul 
Ivancea. Grindul Cerbului, Lacul Roșu. Roșuleț, Canalul Nou, Mila 2, 
Lacul Matița, Canalul Sontea, Lacul Fortuna, Maliuc, Ilganl, Tulcea. 
Plecările din Cauitală au loc din 5 in 5 zile, începind cu 3 iulie pină la 
3 octombrie. Costul excursiei — pe o durată de 5 zile — 574 lei.

INIȚIATIVE
• 15 microcase dc comenzi. întreprinderea de alimentație publică a 

municipiului Cluj nu se dezminte In a avea inițiative in folosul cetă
țeanului. Numai in acest an a organizat 15 microcase dc comenzi — 
8 pe lingă unitățile lip „Gospodina", 3 pe lingă bufetele de incintă clin 
întreprinderi și 4 pe lingă cantinele-restaurant. Cine urmează 
exemplul ?

• Serviciu dc închiriat televizoare. La Galați, cooperația mește
șugărească a înființat recent un serviciu special de Închiriat televi
zoare, unde — contra unei taxe — aparatul este adus la domiciliul 
cetățeanului și acesta il poate folosi una sau mal multe zile.

9 Pentru a ușura alegerea mobilierului preferat, comcrcianții oră- 
deni au organizat in zece apartamente ale blocului V 5, din zona de 
vest a municipiului, expoziții-model cu diversele garnituri de mobilă 
existente la vinzare in magazine.

CITITORII NE SESIZEAZĂ
• Nu e Rm. Vilcea oraș in care să te rătăcești — ne scrie ing. 

S. Georgescu din Timișoara — dar găsirea unei adrese durează ore 
întregi. Au apărut numeroase străzi noi, numeroase cartiere noi. Ce-ar 
fi dacă, cel puțin la gară și in centru (la poștă), s-ar instala panouri 
cu planul orașului ? (Observația este valabilă și pentru alte 
orașe — n. red.).

e „Țineți minte, cind plecați în călătorie : bufetele de peron vă pun 
la dispoziție un larg sortiment de băuturi și gustări : șnițele, pirjoale, 
chiftele, Ci-co, pepsi...". , , , ,

Un astfel de afiș apăruse la un moment dat șl pe „frontiscipiul" celor 
5-6 bufete de peron din Gara de Nord a Bucureșțiului. înainte de 
plecarea trenului, călătorul n-avea decit să comande și să-și ia pachetul 
dorit. Ne-am oprit și zilele trecute in fața unui asemenea bufet de 
peron. Marfă? Biscuiți, citronadă și cam atit. La alte bufete era 
închis... pe jumătate (n-aveau marfă aproape deloc), iar la două dintre 
ele era închis de-a binelea.

Cam des sint întilnite asemenea situații intr-o gară atit de mare. 
Dar ce e drept, e drept — a dispărut și reclama care dădea calatorilor 
sfaturi inainte de a pleca la drum.

(Urmare din pag. I)

drese cu succesele obținute în ac
tivitatea economică, mai sint insă 
destule altele unde se constată în
călcări ale disciplinei, ce se reper
cutează asupra rezultatelor de an
samblu. Cazurile de indisciplină 
nu sint nicidecum o „fatalitate" ; 
experiența a nenumărate unități 
fruntașe arată că acolo unde orga
nizația de partid înțelege cu ade
vărat esența obligațiilor ce-i revin 
in calitate de conducător politic, 
indeplinindu-Ie cu fermitate, crește 
nivelul general al disciplinei și or
ganizării, pirghii puternice care 
sporesc forța creatoare a colecti
velor.

Se cuvine insă remarcat că la 
unele organizații de partid mai 
persistă tendința dăunătoare de a 
se substitui și dubla și in această 
privință organele de conducere 
tehnico-administrativă. Este, fără 
îndoială, bine și necesar ca organi
zația de partid să aibă evidența și 
să cunoască situația absențelor, în
tinderilor și învoirilor, să urmă
rească atent cum este respectat 
programul de lucru în fiecare sec
ție. atelier, birou — dar aceasta 
nu înseamnă nicidecum ca ea să 
se limiteze la informări sau să-și 
asume doar funcția unui organism 
de inspecție administrativă. Con- 
trolind îndeaproape modul in care 
conducerea tehnico-administrativă 
acționează pentru respectarea dis
ciplinei, organizația de partid tre
buie să folosească din plin între
gul arsenal al mijloacelor de in
fluențare politico-educativă pentru 
activitatea vie, desfășurată nemij
locit in rindurile și in mijlocul 
oamenilor muncii, pentru a ajuta 
pe fiecare să înțeleagă clar, să

i

IN INDUSTRIA LOCALĂ

vadă mai bine, in profunzime, im
portanța majoră a disciplinei, le
gătura dintre aceasta și dezvolta
rea rapidă a economiei naționale 
— baza ridicării nivelului de trai 
al fiecăruia și al tuturor.

Desigur, nu s-ar putea spune că 
problema întăririi disciplinei ar fi 
nouă pentru organizațiile de partid, 
că munca politico-educativă nu s-a 
ocupat de această latură ; faptul 
că, in condițiile creșterii numerice 
rapide a clasei muncitoare, noi și

întîrzieri, mașini lăsate să lucreze 
în gol etc.

Datoria agitatorilor, a lectorilor 
și tuturor propagandiștilor nu este 
de a elabora prelegeri profesorale 
despre „căile de întărire a disci
plinei", cu îndemnuri generale, va
labile oricînd și oriunde, ci de a 
populariza convingător experiența 
înaintată și, totodată, de a critica 
și explica sugestiv daunele aduse 
de orice manifestări ale indiscipli
nei, superficialității, neglijenței.

să vegheze la instaurarea unui spi
rit ferm de disciplină socialistă, 
veghind la stricta respectare a le
gilor statului, precum și a regula
mentelor de ordine interioară din 
instituții. Disciplina socială este o 
lege de dezvoltare a societății 
noastre.

Un factor esențial în activitatea 
politico-educativă desfășurata de 
organizațiile de partid il constituie 
exemplul personal al membrilor de 
partid, chemați să constituie prin

ORGANIZAREA Și DISCIPLINA
noi detașamente tinere sau prove
nind din alte medii sociale s-au 
încadrat cu succes in viața fabri
cilor și uzinelor și iși formează 
trăsături ale spiritului muncitoresc 
reflectă și rezultatele pozitive ale 
acestei activități. Totuși, realitatea 
este că mijloacele muncii politico- 
educative sint incă insuficient 
utilizate. Mai persistă manifes
tări de formalism, care dimi
nuează forța de influențare a 
muncii politico-educative, se pot 
întilni încă nu puține convorbiri ale 
agitatorilor, articole ale gazetelor 
de perete sau emisiuni ale stațiilor 
de radioamplificare sau expuneri și 
seminarii in invățămintul de partid 
care se limitează la enunțarea unor 
teze abstracte privind „imoerativul 
disciplinei sociale" — lipsite.de o 
analiză concretă a stărilor de fapt 
din unitatea respectivă, absențe.

Cerințele întăririi disciplinei se 
referă, desigur, nu numai la sfera 
producției materiale, ci deopotrivă 
la toate celulele vieții sociale. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu referitor la sarcinile or
ganizațiilor de partid privind îm
bunătățirea activității de educare 
a maselor, „munca politică trebuie 
să acționeze hotărit împotriva ori
căror manifestări dc indisciplină, 
dc încălcare a normelor de convie
țuire socială, în direcția dezvoltării 
respectului față de avutul obștesc, 
față de legile țării, pentru întări
rea legalității socialiste $i a ordinii 
publice". In orice sector ar activa 
— in ministere sau alte instituții 
de stat, in școli sau unități comer
ciale, in ferme de stat sau coope
rative agricole de producție — or
ganizațiile de partid sint chemate

întreaga lor comportare un model 
de disciplină socialistă conștientă. 
Intensificindu-și preocuparea pen
tru respectarea disciplinei de către 
toți oamenii muncii, de către toți 
cetățenii la locul lor de muncă, or
ganizațiile de partid au datoria să 
urmărească și mai stăruitor cum 
răspund acestei cerințe in mod 
prioritar comuniștii, față de care, 
în mod firesc, exigențele sint mult 
mai mari. Or, în unele organizații 
de partid, in ambianța generală a 
rezultatelor pozitive, se înregis
trează cazuri de diminuare a spi
ritului de exigență, de toleranță 
față de manifestări de indisciplină, 
privite cu îngăduință sau trecute 
cu vederea. Nu rareori, chiar in 
cazuri de intervenții critice con
crete, prin caricaturi la gazetele de 
perete, prin panouri cu liste de In-

tirziați, se pot vedea deopotrivă 
nume de membri și nemembri de 
partid ; firește, asemenea critici 
sint utile, dar cind este vorba de 
membri de partid nu se poate ră- 
mine la nesfirșit doar la aceste 
forme. Este necesar de mers mai 
in adîncimc, de acționat mai ener
gic. mai ferm — și, in legătură cu 
aceasta, se poate pune întrebarea : 
oare in cite adunări de partid s-au 
dus in discuție cazurile de indis
ciplină ale acelor membri de par
tid care absentează frecvent, în
calcă in repetate rinduri disciplina 
de producție ? Sint oare asemenea 
manifestări abordate și criticate 
întotdeauna in însuși conținutul 
lor, ca abateri de la statutul parti
dului, care prevede, între îndatori
rile membrilor de partid, „să res
pecte cu strictețe disciplina de par
tid", „să militeze pentru aplicarea 
și respectarea legilor statului", de 
la proiectul de Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, care definește 
intoleranța față de superficialitate, 
chiul sau indisciDlină in muncă 
drept una din trăsăturile de bază 
ale profilului moral al membrilor 
de partid ?

Este îndatorirea tuturor organi
zațiilor de partid să acționeze cu 
fermitate și exigență pentru ince- 
tățenirea unui climat de ordine, 
conștiinciozitate și disciplină în 
toate celulele societății, ceea ce va 
amplifica și mai mult energiile 
creatoare ale oamenilor muncii, va 
aduce roade și mai bogate în in- 
timpinarea celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei și a 
congresului partidului, va determi
na noi succese in făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
spre binele și in folosul întregului 
popor.
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SIBIANĂ

Larg sortiment 
de produse

Cunoscute în întreaga țară 
printr-o gamă largă de produse, 
de Ia mobilierul de grădină 
executat la Cisnădie, pină la 
stiloul „Flaro", unitățile între
prinderii județene de industrie 
locală Sibiu se preocupă de rea
lizarea de produse noi, foarte 
solicitate nu numai pe piața in
ternă, ci și la export Realizînd 
„serii mici", la comanda bene
ficiarilor, se poate spune că a- 
proape întregul mobilier execu
tat în cele trei unități din Si
biu, Mediaș și Agnita constituie 
modele noi. Intre acestea figu
rează o cameră de tineret „Gar- 
sonier" și garnitura de hol 
„Olga", care se disting prln- 
tr-un finisaj superior, cu fur
nire exotice, printr-o linie mo
dernă și funcționalitate sporită. 
Caracteristici similare pot fi în
tilnite și la vitrina cu oglinzi, 
alcătuită din trei corpuri mo
bile și etajera de perete alon- 
jabilă.

In catalogul produselor cu 
specificația „nou" al I.J.I.L. 
Sibiu pot fi întilnite, spre bu
curia gospodinelor, și nume
roase articole de uz casnic, o 
mare parte din ele fiind reali
zate din materiale recuperabile. 
Așa sint, de pildă, noile tipuri 
de prese de cartofi, un clește 
de spart nuci, un dispozitiv de 
scos simburi, găleți zincate de 
10 și 12 litri, cazane de rufe etc. 
Alte 36 de produse noi, prin
tre care creionul cu pastă 
„Nell", grătare pentru friptură, 
cuiere din lemn și din metal, 
urmează să fie prezentate co
merțului.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scinteii"

Potrivit contractului, coope
rativa agricolă din comuna Slo
bozia-Argeș avea de predat, in 
ziua aceea, la J.R.l.C. Pitești, 
8 porci. iar primăria din 
aceeași localitate — unul. Medi
cul veterinar Napoleon Popescu 
s-a oferit să facă el serviciul 
predării, intrucit „are relații la 
.I.R.I.C, și predarea o să 
se facă repede și bine". La în
toarcere insă, veterinarul a adus 
acte doar pentru 8 porci predați. 
Văzindu-se încolțit, a adus, in 
locul celui dispărut, porcul lui 
de-acasă. Dar „tîrgul" n-a avut 
loc. Veterinarului i s-a desfăcut 
contractul de muncă, Iar orga
nele de miliție ii întocmesc in 
prezent acte de trimitere in ju
decată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii”

Trei specialiști. Trei ti
neri. Trei starturi simila
re. Trei niveluri de pregă
tire egale (toți trei au ter
minat aceeași facultate a 
Politehnicii bucureștene. e 
drept, la secții diferite). Trei 
premise la fel de favora
bile de a se afirma in 
munca profesională și de 
a reuși in viață — toți sint 
șefi de promoții, cei mai 
buni din generația lor. Ce 
tac ei acum. la capătul 
unei perioade de cițiva ani 
de cind au ieșit pe porțile 
facultății și au intrat, cum 
se spune. ..in producție" ?

Pe primul dintre ei. R.D.. 
l-am cunoscut acum doi 
ani. După un stagiu de 
producție intr-o uzină — 
in care s-a remarcat pen
tru calitățile sale deosebite 
de specialist și de om — i 
s-a propus să treacă in
tr-un nucleu de cercetători 
ce abia se crease.cu scopul 
de a elabora procedee pen
tru depoluarea apelor. Cu 
toate că urma să piardă o 
anumită sumă la salariu. 
R.D. s-a hotărit fără ezi
tare. Cind l-am intilnit in- 
tiia oară, grupul de cerce
tători din care făcea parte 
tocmai experimenta in a- 
pele din nordul țării ,.ae- 
ra torul cu rotor diagonal". 
Mai tot timpul R.D. și co
legii săi erau pe drumuri,

în deplasări obositoare, lu- 
crind nu o dată și 24 de 
ore din 24. cu trudă și 
chin și vis... Deși experi
mentările incă nu se ter
minaseră. m-au impresionat 
pasiunea și increderea lor 
in reușita finală și am pu
blicat un reportaj : „O 
gură de aer pentru un pa
har cu apă“. Realizarea a- 
cestui grup de cercetători 
— devenită intre timp bre
vet de invenție — a fost 
de curind distinsă cu pre
miul „Aurel Vlaicu" al A- 
cademiei. Reproduc ceea 
ce mi-a spus R.D. la pri
ma noastră întîlnire :

— Noi trăim intr-o so
cietate în care tehnica, 
progresul tehnic nu sint 
scopuri in sine, ci mijloa
ce puse in slujba omului 
și a omeniei. De aceea fie
care pas in dezvoltarea in
dustrială a tării este — și 
va fi și mai mult in anii 
ce vin — insolit de-o grijă 
accentuată pentru protec
ția mediului ambiant. Sa 
nu vă mirați că aici. în a- 
ceastă lume a tehnicii, ați 
intilnit această preocupare 
și ați auzit cu atita forță 
pronunțat acest cuvint : o- 
menie. Așa cum nu mai e 
de conceput știință fără 
conștiință. nu mai e 
conceput tehnica fără să te 
gindești la oameni...

Cu al doilea tînâr din 
terțetul amintit, B.E., 
m-am intilnit recent in să
lile unui puternic centru 
de proiectare dintr-o im
portantă uzină bucureștea- 
nă. Deși au trecut destui 
ani de la încheierea stu
diilor universitare, deși lu
crează aici din prima zi

nu mă prea atrage". Mai 
exact spus, din dorința de 
a obține succese rapide, 
B.E. refuză adesea să ac
cepte și aspectele mai pu
țin „de suprafață" ale 
muncii de concepție, acelea 
care presupun înfruntarea 
cu pasiune și combativitate 
a dificultăților șl obstaco-

balanța „sacrificiilor" la el, 
dar întrebarea mi s-a pă
rut inutilă : faptele de
monstrau limpede că, cel 
puțin pină în prezent, a 
înclinat mai mult spre „do
rință" decit spre necesita
te. Totuși, luciditatea cu 
care iși privea „nerealiza- 
rea". încercarea de a-i găsi

tea colectivului, el a ales 
de multe ori calea minimei 
rezistențe. Am căutat să 
pricep sensul acestei pre
mature „îmbătriniri" și 
cred că l-am sesizat in 
felul cum D.M. justi
fica faptul că a refu
zat să se înscrie la doc
torat

CE DAI SOCIETĂȚII?
0 întrebare pentru tineri, care testează gradul realizării personale

după repartizare, deși I 
s-au încredințat responsa
bilități. B.E. nu se consi
deră un ..realizat”. De ce ? 
Pentru că n-a izbutit incă 
să finalizeze mai nimic. De 
altminteri, de aceeași pă
rere sint și cei din preaj
ma lui. El iși găsește insă 
o scuză in faptul că l-a 
preocupat. cum singur 
mărturisește, „mai curind 
latura speculativă. mai 
spectaculoasă, mai deschij 
zătoare de perspective, de
cit latura execuției, care

lelor. realizarea concretă a 
detaliilor, uneori nu prea 
atractive.

— Ideal ar fi — îmi spu
nea el — să existe o su
prapunere perfectă intre 
ceea ce dorești să faci și 
ceea ce e util celor din jur. 
Din păcate, o asemenea 
suprapunere nu e totdeau
na posibilă, ceea ce se sol
dează cu anumite sacrifi
cii, fie intr-o parte, fie in 
alta...

M-am simțit tentat să-1 
întreb in care parte Înclină

rădăcinile în Însuși felul 
său de a vedea pină in 
prezent lucrurile mi s-au 
părut de bun augur pentru 
evoluția sa viitoare.

Al treilea șef de promo
ție. D.M.. lucrează de la 
repartizare intr-un institut 
central de proiectări și 
constituie — ni s-a spus 
deschis — o dezamăgire : 
de unde toți se așteptau 
ca acest tinăr să aducă un 
suflu de vigoare, de entu
ziasm tineresc, de frâmin- 
tare creatoare In activita-

— Știți, Ia ora actuală 
doctoratul pretinde multă 
muncă și, în schimb, nu-ți 
oferă nici un cîștig...

— La ce fel de ciștig vă 
referiți ?

— La cel material, bine
înțeles, doar pentru asta 
muncim, nu-1 așa ? Mă 
gindesc mai curind să ur
mez la fără frecvență o 
altă facultate, aceea de in
gineri economiști, in felul 
acesta voi avea posibilita
tea să obțin un ciștig mai 
bun. M-am sfătuit și cu

familia in această privință, 
și ei au fost de acord...

Nu știu exact ce rol a 
jucat familia in elaborarea 
unui asemenea „plan de 
viitor" (precizez că D.M. 
nu e căsătorit, n-are copii, 
nici un fel de sarcini îm
povărătoare care să justi
fice dorința de ay-și jertfi 
vocația pe altarul unui 
„ciștig mai bun“), dar ni
mic nu poate valida fap
tul că se complace a trece 
prin viață cu „motoarele 
stinse".

...Trei tineri specialiști. 
Trei starturi egale. Și to
tuși, trei drumuri in bună 
măsură diferite. De ce ?

Poate că, in cazul lor, se 
reliefează mai pregnant, 
mai evident decit in multe 
alte situații rolul esențial, 
de catalizator al drumului 
in viață, pe care il joacă 
principiile după care te 
călăuzești. „A-ți gindi via
ța și a-ți trăi gîndirea" — 
acest precept al unui mare 
înțelept din trecut se po
trivește ca o mănuși felu
lui cum și-au croit și iși 
croiesc calea acești trei 
tineri. Succesul — cu 
toate corolarele sale mo
rale și materiale — nu 
Vine cind il vinezi cu tot 
dinadinsul, ci ca urmare 
nemijlocită a profesării u- 
nor principii sănătoase de

viață și de muncă în sluj
ba colectivității.

Din păcate, mai intilnim 
cite o dată un soi de con
tabilitate vulgară, care nu 
se exprimă in vorbe, ci in 
fapte : „cit mi-a dat socie
tatea. atit ii dau și eu !" 
Or. unui tinăr intelectual, 
unui tinăr specialist cres
cut in climatul creator al 
orinduirii noastre, trebuie 
să-i fie limpede că socie
tatea socialistă, sub cele 
mai felurite forme, îi dă. 
3e fapt, totul și că înda
toririle sale față de socie
tate nu decurg atit din in
vestițiile ce s-au făcut in 
pregătirea sa, cit din rolul 
și menirea ce-i sint Încre
dințate în cadrul colectivi
tății. „Fiecare înseamnă 
ceva numai prin ce dăru
iește". spunea odată Mihai 
Ralca, și acest adevăr 
reprezintă esența oricărei 
vieți ce se vrea trăită a- 
devărat. esența comunistă 
a principiilor ce călăuzesc 
o astfel de viață.

N. A. N-am dat numele 
personajelor, deoarece ti
nerețea lor ne îndreptă
țește să credem că și B.E. 
șl D.M. iși vor găsi pină 
la urmă un drum in viață 
luminat de principiile în
tregii lor generații.
Victor B1RLADEANU

lipsite.de
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CUM IȘI EXERCITĂ CENTRALA INDUSTRIALĂ 
ATRIBUȚIILE CONFERITE PRIN LEGE?

V

lanț pe rare centralele Indus- 
conducerea nemijlocită a 

economice generale, parti- 
ență procesul de închegare 

producție. Te baza 
desorinse din prac- 

iercitftril In condiții 
ire centralele Industria’c slnt învestite 
Lspundcrii lor In realizarea sarcinilor

în lumina experienței acumulate fl țlnind «cama de crrlnțn mereu 
aciuai i a perfecționării activității acestor organisme productive, am 
solicitat unor cadre de conducere din centrala răspuns la următoarele 
întrebări :

1. CARE SÎNT CELE MAI REPREZENTATIVE REZULTATE ÎNRE
GISTRATE 1N ULTIMUL AN, ÎN ACTIVITATEA CENTRALEI?

2. EXISTĂ PIEDICI ÎN EXERCITAREA DEPLINA A ATRIBUȚII
LOR CI CARE ESTE ÎNVESTIT A CENTRALA 7

3. CUM VEDEȚI ÎNLĂTURAREA EVENTUALELOR NEAJUNSURI7

TATA RĂSPUNSURILE PRIMITE

între conducere efectivă
și tutelă măruntă

Inq. Gheorqhe VASILESCU, 
d rector tehnic al Centralei cimentu'ul

1 Ce lentului
serie dc rezultate re- 
linla perfecționării 

itătii de producție a 
ibordine. Suportul a-unităților din

■. ! afirmații ? Anul trecut, intre-
p- ndenle noastre nu au realizat pla
nul Ia ciment cu circa 8 la sută. A- 
cum situația este radical schimbată. 
P.nă la data d ■ 17 iunie, pe ansam
blul centralei planul la ciment a fast 
depâș t cu 25000 ton’, la plăci de 
azbociment cu peste 760 000 mp. iar 
la tuburi din azbociment cu 2s0 km 
echivalent Revirimentul a fost po- 
Sib 1 prin analiza temeinică și realistă 
a situației din fiecare unitate și ap’i- 
carea unor măsuri sistematice menite 
să asigure soluții de durată proble
melor tehnice și organizatorice care 
s-au ivit. Iată cileva exemple. în ca
drul întreprinderii d1’ aprovizionare 
ca utilaje și piese de schimb s-au 
format echipe de service pentru 
instalațiile de la electrofiltre și apa
ratele de măsuri și control. Cu spri
jinul specialiștilor din centrală. la 
întreprinderile vechi s-au constituit 
echipe de prestații care au sarcina 
d’ a ajuta fabricile noi. cum sint 
cele de la A!c$d, Cîmpulung și 
Tc. Jiu. Ano:, in cadrul institutului 
de cercetări și proiectări al centra
lei s-au organizat echipe de asistentă 
tehnică pentru tehnologia și exploa
tarea utilajelor. într-un cuvint, spe
cialiștii din cadrul centralei au o tot 
mai statornică legătură cu producția, 
cu întreprinderile, unde au sprijinit 
rezolvarea problemelor.

O Se constată, la ora actuală, c- 
x tența unul fenomen de „îm

pingere" a răspunderii cit mai 
sus posibil, de la întreprindere la 
centrală $i de aici pină la conducerea 
ministerului, pentru rezolvarea unor 
probleme mai mărunte, care cad, de 
fapt, in sarcina . intreprindejȚilor și 
centralei. Primim zi de zi un volum 
ce informații deosebit de consistent 
de la toate întreprinderile subordo
nate. De exemplu, la produsele prin
cipale, raportarea se face zilnic, cu 
motivarea detaliată a cauzelor inde-

n’inirti sau- nelndeplinirii planului. 
I rin av’ste informări, conducerile în
treprinderilor imping, de fapt, solu
ționarea tuturor neajunsurilor către 
c -ntralâ — care este pusă in imposi
bilitate de a le rezolva operativ, 
avind In vedere numărul mare de 
unități existente și răspindirea 
toată țara. Un caz : la Fabrica 
ment și materiale refractare 
s-a defectat un reductor de la 
narea cuptorului. Conducerea 
cii, in loc să ia legătura cu fabricile 
care au utilaje similare pentru a găsi

lor in 
de ci- 
Turda 
acțio- 
fabri-

Itinerarul diluării
competențelor legale

Itiq. Dumitru STANESCU,
director general adjunct al Centralei Industriale de fire șl fibre chimice 

din Sâvinești

*1 încă de la constituirea sa, Cen-
■ trala de fire și fibre chimice 

Sâvinești — singura din țară cu acest 
profil — și-a preluat cu răspundere 
atribuțiile ce-i revin privitoare la 
planificare, investiții, proiectare, cer
cetare, activitatea fimneiar-contabilă, 
de aprovizionare și desfacere, de co
merț exterior și altele, creindu-se 
astfel condiții pentru asigurarea unei 
conduceri efective și operative a ac
tivității economice. Faptul că această 
centrală a fost organizată pe struc
tura combinatului din Sâvinești a dus

resort in relațiile cu centrala nu au 
fost stabilite corespunzător cu noile 
cerințe și cu modificările survenite 
in structura producției, in domeniul 
cercetării etc. Iată unui din motivele 
pentru care intre centrală șl minister 
se mențin încă relații greoaie și au 
loc frecvent cazuri de declinări de 
competență în ambele sensuri, care 
în unele cazuri — de pildă, in dome
niul nominalizării producției pentru 
export — împiedică desfășurarea 
unei activități operative, suple.

Ăncheta-sondaj a „Scînteii"

piesele de schimb necesare, s-a adre
sat direct centralei pentru a i se 
oferi soluția „pe tavă", fapt ce a ln- 
tirziat cu citcva zile remedierea 
avariei. Abundența de date și infor
mări primite de la întreprinderi sau 
solicitate centralei de alic foruri are 
consecințe mult mai adinei. în per
manență sintem in „criză" de timp 
din cauză că trebuie să rezolvăm 
aceste probleme mărunte.

Q Pentru eliminarea acestor ne- 
ajunsuri trebuie să acțio

năm in două direcții principale, 
în primul rind. pentru reducerea 
fluxului informațional de la între
prindere către cenî’-ală, prin selec
tarea datelor care ni se transmit, re- 
ținînd pe cele care oc permit con
trolul desfășurării activității de 
producție și elaborarea deciziilor. Și, 
in al doilea rind. avem in vedere o 
reconsiderare a stilului de muncă al 
centralei, in sensul de a efectua ana
lizele nrivind activitatea întreprinde
rilor curect in unități. Aceasta pentru 
a putea stabili cele mai buhe -măsuri 
și. implicit, dc a localiza răspunderea 
pentru îndeplinirea lor la nivelul în
treprinderii. Or, in această privință 
sintem incă deficitari.

la o ancorare mai strinsă în proble
mele producției curente și de per
spectiva.

Se cuvine a fi relevată preocuparea 
centralei pentru fundamentarea cit 
mai judicioasă a planurilor anuale și 
de perspectivă, pentru descoperirea 
a noi rezerve de sporire a producției. 
Acționind in acest fel. in centrala 
noastră au fost identificate resurse 
care, puse in valoare pină la sfirșitul 
anului 1975. creează condiții ca sar
cinile actualului plan cincinal să fie 
realizate in 4 ani și jumătate. De ase
menea. pentru traducerea in viață a 
indicației conducerii partidului pri
vind asigurarea cu materii prime in 
structură diversificată a industriei 
ușoare, consiliul oamenilor muncii 
din centrală a elaborat un program 
de perspectivă care vizează realiza
rea acestei sarcini. în principal, pe 
seama utilizării judicioase a capaci
tăților de producție și prin eforturi 
minime de investiții.

O Centrala nu a reușit să realizeze 
corelarea planului valoric cu cel 

fizic, din cauza neînțelegerii de către 
unele organe centrale de sinteză 
(C.S.P.) a posibilităților reale de 
realizare a unor indicatori. De ase
menea, competențele ministerului de

O Cred că, pentru a asigura o con-
° ducere unitară și operativă de 

către centrală a unităților compo
nente, sint necesare eforturi din 
partea noastră, in primul rind, dar 
in aceeași măsură și din partea mi
nisterului și a altor organe centrale. 
Mă refer, de pildă, la faptul că 
elaborarea planului ia nivelul mi
nisterului, cit și al centralei se poate 
realiza foarte bine și in etape și pe 
secțiuni. Aceasta presupune insă o 
cunoaștere anticipată a planurilor de 
investiții, de aprovizionare și desfa
cere. Un asemenea mod de acțiune 
ar evita aglomerările in definitivarea 
planului care au loc spre sfirșit de 
an și care, in nu puține cazuri, se 
soldează cu măsuri i.'.suficient 
fundamentate, care nu oferă cer
titudinea rezolvării sarcinilor pro
puse. De asemenea, sarcinile supli
mentare să nu fie adoptate fără o a- 
naliză aprofundată din partea minis
terului a condițiilor concrete din în
treprinderile centralei.

încă o problemă : in nu puține ca
zuri. studiile tehnico-economice pen
tru investiții elaborate de institutele 
de proiectare ajung la organele de 
avizare, cu toate că centrala nu și-a 
exprimat acordul, întrucit nu asigură 
eficiența economică dorită. ~ 
acest domeniu important — 
țiile — câ și în alte domenii

Or, in 
investi- 

domenii la care 
ne-am referit mai înainte, n-ar tre
bui să fie ignorat punctul de vedere 
al centralei.

Aurel PAPADIUC 
Ion MANEA

INVESTIȚIILE ÎN JUDEȚUL ARAD

REALIZĂRI PROMIȚĂTOARE,
DAR Șl TERMENE RESTANTE

Uzina constructoare de mașini Reslțai Imagine din hala de montaj motoare Diesel
Foto j S. Cristian

Acum se hotărăște plinul fînarelor și silozurilor

Este urgentă recoltarea furajelor
Ne aflăm In plină perioadă de recoltare a luccrnei, trifoiului șl altor 

plante furajere. Anul acesta, datorită alternanței ploilor cu timpul călduros 
care a favorizat vegetația, in numeroase unități agricole există cantități 
mari de masă verde in cimp. Dar, pentru a asigura hrana animalelor în 
timpul iernii, este necesar să se ia măsuri pentru stringerea in timpul op
tim a tuturor plantelor de nutreț și însilozarea acestora in bune condiții. 
Ce s-a făcut și ce este necesar să se întreprindă, in continuare, pentru re
coltarea la timp și buna depozitare a furajelor ? Iată citeva concluzii ce 
desprind din raidul întreprins in județele Ilfov și Dîmbovița.

se

siloz. La complexul Intercooperatist 
Braniște, din masa verde de la pri
ma coasă s-au depozitat 000 tone de 
semisiloz,

în majoritatea cooperativelor agri
cole din județul Ilfov, consiliile de 
conducere și specialiștii au tras în
vățăminte din situațiile petrecute 
iarna trecuta, cînd unele unități au 
terminat furajele înainte de apariția 
noii recolte. Pentru a nu se repeta 
asemenea stări de lucruri, acum, cînd 
cimpul este plin de masă verde, se 
desfășoară ample acțiuni in vederea 
strîngerii și depozitării unor canti
tăți cit mai mari de furaje. De alt
fel, s-a și terminat recoltatul orzu- 
lui-masă verde și prima coasă la 
lucernă, obținîndu-se rezultate mul
țumitoare. Cooperativele agricole au 
depozitat 12 800 tone fin și 41 200 
tone semlsiloz. Față de cantitățile 
stabilite s-au insilozat cu 2 000 tone 
mai multe furaje, dar s-au depozitat 
cu circa 2 660 tone mai puțin fin, 
deoarece o parte din masa verde a 
fost consumată de către animale.

Ceea ce se cuvine relevat este 
faptul că multe cooperative agricole 
care au gospodărit cu chibzuință 
nutrețurile verzi au reușit să depo
ziteze cantități însemnate de fin și 
semisiloz de calitate bună. Din pri
ma coasă, cooperativele agricole din 
raza consiliului intercooperatist Chi- 
selet au strins și depozitat 227 tone 
fin și 2 600 tone semisiloz. Datorită 
bunei organizări a muncii, întreaga 
suprafață de 755 ha cu lucernă a 
fost recoltată in limitele timpului 
ootim. Demne de relevat sint măsu
rile pentru ridicarea calității furaje
lor prin aolicarea corectă a tehnolo
giei de conservare, i *“’

- semisiloz lin bun exei.„-------- -
și cdoberativclc ’ agricole din raza 
consiliului intercooperatist Vedea 
și Condeești.

Ca și in ceilalți ani. In unele 
cooperative agricole se pare că s-a

că
se

uitat că va veni iarăși iama și 
va fi nevoie de nutrețuri. Așa 
face că acum s-a dat animalelor cea 
mai mare parte din furajele recol
tate. Printre acestea se numără și 
cooperativele agricole din raza con
siliului intercooperatist Horia, care 
au adunat,- in medie, la hectar, mai 
puțin de o tonă de fin de pe su
prafețele cosite și n-au incă nici o 
tonă de semisiloz. Aceeași situație 
se constată și în cooperativele
agricole din raza consiliului inter
cooperatist Săruleșli, care au strins 
doar 200 tone de fin de pe cele 
375 ha cu furaje recoltate.

Din datele înregistrate la direcția 
agricolă județeană rezultă că. in a 
doua etapă de recoltare a furajelor, 
de la 10 iunie — 31 iulie, cind ur
mează să se cosească borceagurile 
și lucerna, există posibilități să se 
asigure circa 47 700 tone de fin și 
semisiloz — cu 2 000 tone mai mult 
față de ce s-a prevăzut inițial. Este 
necesar insă ca, in toate cooperati
vele agricole, consiliile de conduce
re, specialiștii agricoli să se ocupe 
cu toată răspunderea de această 
problemă.

Pentru a se asigura cantități cit 
mai mari de furaje, in multe coope
rative agricole din județul Dîmbo
vița se desfășoară o serie de acțiuni 
valoroase. La cooperativa agricolă' 
Matei Voievod, de oildă, s-au pre
parat pină acum 600 tone de semi-

la cooperativa agricolă 
Mătăsaru — 500 tone, ia Ionești — 
400 tone etc. Cooperatorii din Bâleni- 
Sirbi, Cătunu, Cojasca șl Tirgoviște 
au amenajat finare metalice acope
rite, care pot adăposti cite 120 tone 
de fin. Astfel de finare au fost mon
tate, pină acum, in alte 30 de coo
perative agricole.

Cu toate că planul primei etape 
privind stringerea și depozitarea 
finului a fost depășit cu aproape 
1 500 tone, rezultatele nu sînt pe 
măsura posibilităților. Pină la 15 
iunie a.c. trebuiau insllozate 16 000 
tone de furaje, dar nu s-au realizat 
decit 6 500 tone. Se preconizează ca, 
în etapa a doua, să se însilozeze alte 
6 500 tone, urmind ca diferența să 
fie acoperită din culturi pure și 
duble de porumb pentru care s-au 
însămințat 15 000 ha. Acestea nu pot 
Insă constitui motive de slăbire a 
ritmului însilozării acum, cind există 
cantități mari de masă verde. De 
acest fapt nu se ține seama in unele 
cooperative agricole, cum este «aceea 
din comuna Mircea Vodă, unde nu 
s-a Insilozat nimic. La această uni
tate, care are 400 taurine șl 700 oi, 
nu s-au recoltat la timp cele 40 ha 
de lucernă și nu au fost transpor
tate cele 80—90 tone de furaje aflate 
in cimp. întirzlerl In stringerea fu
rajelor se constată și la cooperati
vele agricole Dragodana, Lungulețu 
și altele. In toate aceste unități se 
impun măsuri ferme pentru urgen
tarea recoltării furajelor și conser
varea lor in cit mai bune condiții.

Horea CEAUȘESCU 
Consîantln SOCI 
corespondenții „Scînteii"

in șoecial, in . 
exemplu «oferă-.. -1 ....

AL HIDROCENTRALEI
DE LA TARNIȚA

contrasts
/fcco/W biologic sa amînat

La stațiunea expe
rimentală agricolă din 
Turda se află in con
strucție o modernă 
stație de uscare și 
condiționare a semin
țe:. cu o capacitate de 

6 000 tone. “ 
de punere 
țiune este

Volumul investițiilor din județul 
Arad, prevăzut pentru acest an, este 
cel mai mare din actualul cincinal 
și se va materializa in realizarea 
unui număr de circa 54 de capaci
tăți In industrie și agricultură. în 
vederea finalizării la termen șl in 
condiții calitative cit mai bune a 
tuturor acestor lucrări, comitetul ju
dețean de partid a inițiat o serie de 
măsuri organizatorice și politice. O 
atenție deosebită s-a acordat pregă
tirii pină in cele mai mici amă
nunte a fiecărei lucrări in parte, bu
nei organizări a execuției lucrărilor 
în vederea folosirii judicioase a po
tențialului tehnic și uman de care 
disoun șantierele.

Cum este și firesc, efectele pozi
tive ale aplicării cu strictețe a aces
tor măsuri nu s-au lăsat așteptate : 
pe mai mult de două treimi dintre 
noile șantiere de investiții, la care 
in trimestrul I a.c. nu era deschisă 
finanțarea, constructorii și-au în
ceput activitatea. Cu aceeași stă
ruință s-a urmărit și analizat siste
matic mersul execuției lucrărilor pe 
toate șantierele, stabilindu-se pla
nuri concrete de acțiune, in func
ție de starea de lucruri reală exis
tentă pe șantiere, pentru impulsio
narea, pretutindeni, a ritmului dc 
lucru.

Nu Intimplător. deci, o serie de 
capacități importante de producție, 
printre care țesătoria de frotir d'’ la 
întreprinderea textilă U.T.A., fa
brica de P.A.L. complexul de Ingra- 
șare a porcilor din Ceala ș.a., au 
trecut cu succes examenul exigent 
al punerii in funcțiune, iar acum 
se află angajate intr-o veritabila 
„cursă" pentru atingerea parametri
lor proiectați. De altfel, iu primele 
5 juni, volumul total de lucrări exe
cutate pe șantierele județului a fost 
cu 52 la suta mai mare decit in a- 
ceeași perioadă a anului trecut, iar 
la partea de construcții-montaj — cu 
13 la sută mal mare.

Cu toate acestea, pe ansamblul ju
dețului, prevederile de plan pe cinci 
luni au fost Îndeplinite doar in pro
porție de 99,5 la sută. Analizlnd mal 
Îndeaproape cauzele care au dus la 
nerealizarea integrală a sarcinilor in 
acest domeniu, se desprinde ca un 
principal neajuns lipsa de corelare 
dintre sarcinile de plan repartizate 
unităților beneficiare și sarcinile ce 
revin constructorilor. Așa. spre 
exemplu, la noul combinat cie îngră
șăminte complexe, necore ’.area se 
ridică la 15 milioane Iei. la noua fa
brică de feronerie — la 4 milioane 
lei. iar la I.A.S. ..Avicola" — la G 
milioane lei. O altă cauză care a 
cintărit serios in balanța nerealiză- 
rilor o constituie nellvrarea de către 
unii furnizori din țară, U termene!»

planificate, a unor utilaje tehnolo
gice și a materialelor necesare mon
tajului. Situația de la combinatul 
de ingrășăminte complexe este cu
noscută, ea a mai fost analizată in 
ziarul nostru nr. 9384, din 2 iunie 
ac. Față de aspectele menționaie 
atunci, am adăuga și lipsa a peste 
480 tone țevi de oțel aliat și slab 
aliat, necesare confecționării sche
melor izotermice, motiv pentru care 
montorii nu pot lucra la întreaga 
lor capacitate. La fabrica de fero
nerie, care are termenul replanifi- 
cat de punere în funcție in luna iu
lie a.c., beneficiarul lucrării n-a fost 
sprijinit corespunzător de către Mi
nisterul Economiei Forestiere și Ma
terialelor de Construcții — titularul 
de investiții — in privința asigurării 
la timp a utilajelor.

Comitetul județean de partid, prin 
consiliul județean de control munci
toresc, a adoptat o serie de noi mă
suri menite să ducă, in primul rind, 
la intensificarea ritmului de execu
ție, urmărindu-se atit recuperarea

integrală și definitivă, în cel mai 
scurt timp, a răminerilor în urmă 
actuale, cit și devansarea termene
lor de punere in funcțiune la o se
rie de obiective importante, cum sint 
noile capacități de la fabrica de 
confecții, noua fabrică de tapițerie 
și mobilă de artă ctc. în acest scop, 
organele și organizațiile de partid 
din unitățile beneficiare și de pe 
șantiere desfășoară o intensă muncă 
politică de la om la om în vederea 
mobilizării constructorilor și monto- 
rilor, a beneficiarilor, pentru reali
zarea ritmică, conform graficelor, a 
lucrărilor.

Toate aceste eforturi se cer insă 
sprijinite și de către unii titulari dc 
investiții, care au de soluționat incă 
o serje de probleme de care depinde 
impulsionarea execuției lucrărilor 
de investiții. Astfel, Ministerul In
dustriei Chimice, in colaborare cu 
Ministerul Construcțiilor Industriale 
și Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini Grele, este chemat să 
definitiveze integral documentația

tehnico-economică pentru noul Com
binat de ingrășăminte complexe din 
Arad și să stabilească devizul gene
ral ?! lucrărilor, să eșaloneze nein- 
tirziat livrarea utilajelor șl a mate
rialelor de montaj, să precizeze ter
mene ferme de predare a documen
tațiilor de execuție restante, precum 
și date certe de începere a obiecti
velor pentru care există proiecte de 
execuție. La rindul său, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii este dator 
să sprijine mai îndeaproape condu
cerea întreprinderii de strunguri din 
Arad în vederea asigurării condițiilor 
necesare începerii lucrărilor la cele 4 
obiective planificate pentru acest an: 
extinderea turnătoriei de fontă, de
pozitul de produse finite, școala pro
fesională și căminul pentru nefami- 
liști — obiective dintre care unele 
aveau termene de începere a execu
ției în anul 1973 sau trimestrele I și 
II 1974.

Constantin SIM1ON
corespondentul „Scinteii"

CLUJ (Corespondentul „Scin- 
teii“, Alexandru Murcșan). Du
pă efectuarea probelor - tehnolo
gice, a intrat in producție in
dustrială primul hidroagregat de 
22,5 MW al centralei hidroelec
trice de la Tarnița din cadrul 
complexului hidroenergetic de 
pe Someș. Succesul aparține e- 
fortului comun al muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor de Ia 
Institutul de studii și proiectări 
hidroenergetice, Trustul de con
strucții hidroenergetice, trus
tul „Energomontaj" București, 
întreprinderea de -construcții de 
mașini Reșița și energeticieni- 
lor de la întreprinderea „Elec- 
trocentrale“ Cluj și este închi
nat celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei și Congresu
lui al XI-lea al partidului. în 
momentul de față se fac intense 
pregătiri pentru terminarea 
montajului și intrarea în probe 
tehnologice a celui de-al doilea 
hidroaeregat. La centrala de la 
Mărișelu, de 220 MW. lucrările 
de construcții sînt in stadiu a- 
vansat și se așteaptă ca unită
țile furnizoare, Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini 
Grele să livreze echipamentul 
pentru începerea montajului.

Termenul 
in func- 

15 iulie
— respectiv cind. in
această parte a ță-
rii, va 
coltatul

fi in toi re-
cerealelor pă-

ioase. Furnizorii de
utilaje din țară 8i
străinătate, care cola
borează la realizarea

acestui obiectiv, șl-au 
onorat în termen obli
gațiile contractuale. 
Doar cei de la I.I.L. 
,.Electromelal“-Cluj au 
uitat de obligațiile lor 
asumate prin contract. 
Au promis că vor livra 
cele 10 tone de con
fecții metalice, de 
mai bine de 3 luni, 
cind griul era abia de 
o palmă. Griul a cres
cut, încet, încet a a- 
juns de-o șchioapă și 
acum se coace, dar 
confecțiile metalice tot

nu au ajuna pe șan
tier.

Și e păcat. Mare. în 
primul rind pentru 
stația de condiționare 
a semințelor. Dar și 
pentru științele agro- 
biologice. Ar fi fost 
o experiență foarte in
teresantă — cum 
grinzi metalice 
insămînțarea de 
misiuni deșarte,
acamdată miracolul s-a 
amînat. Promisiunilor 
insămînțate le trebuie 
niște ingrășăminte.

cresc 
prin 
pro- 
De-

„Âutoservice” și iaurt
I se spune „Auto- 

service". Așa au nu
mit-o oamenii. Pentru 
că firma de la intrare 
care să ateste cu ce 
se îndeletnicesc meș
terii lipsește. Dar ce 
lipsește afară nu e de 
găsit nici înăuntru : 
asistența tehnică auto 
de calitate.

Povestea a început 
In 1971. Cooperatorilor 
din comuna Munteni- 
Buzău (Ialomița) le 
stăteau, probabil, rău 
in pungă 1 076 743 lei. 
Și așa au hotârit în- 
tr-o zi să-și facă un... 
„Autoscrvice11. Aveau 
oamenii grajduri; sai
vane, magazii, tot ce 
le trebuia. Au scos 
milionul de la bancă

și pe la începutul u- 
nului următor con
strucția era gata. Ca 
să aibă vad, au așe
zat-o lingă campingul 
de la Maiu, pe șoseaua 
București — Constan
ța. Și au pornit la lu
cru. Au mai reparat 
un camion, au mai fă
cut niște nituiri și su
duri. Ca beneficiari, 
pe un an șl 9 luni au 
obținut venituri de 
481 000 lei (din repa
rații auto doar 60 000 
lei). Văzind cit de 
strună merg treburi
le, s-a oferit să pre
ia activitatea o altă 
unitate : cooperativa 
de consum din Că- 
zănești, care are cam 
aceeași competență

tehnică in materie de 
reparații auto ca ^i 
proprietarii anteriori. 
Ba mal mult, am aflat 
de Ia unul din meș
teri că aici s-au fă
cut și reparații capi
tale, deși „Autoservi- 
ce"-ul fără firmă nu 
este autorizat în acest 
scop și nici nu dis
pune de utilajele și 
piesele de schimb ne
cesare.

Cum se vede, bune 
intenții există. Există 
și bani, ba încă s-ar 
spune de prisos. Lip
sesc doar competența 
și seriozitatea in fo
losirea banilor coope
ratorilor. Dacă s-ar fi 
deschis o iaurtgerie, 
mai era de înțeles.

Ș/ apa Simbetei 
să devină reziduală?

(Urmare din pag. I)

— Pe ce vă inle- 
meiați convingerea că 
veți izbuti ?

— Pe munca oame
nilor. pe faptele 
de pină acum.

Cu îndreptățită 
drie. tehnicianul _ 
log Adrian Trif spune :

— Aici. ia mina 
Burloala, lucrează cea 
mai bună brigadă din 
țudet. condusă de Va- 
sile Zaiț. Dar mai sint 
și alte brigăzi bune, 
ca cea de la Gura Băii, 
condusă de loan Ci- 
cioc, decorat cu ..Or
dinul Muncii" clasa a 
IlI-a. Optzeci de oa
meni sint in brigada 
lui. dar toti unul și 
unul.

într-adevăr, oriunde 
ar munci ca mineri, 
maramureșenii slnt cu
noscut! Prin «eriozita- 
t?a. răspunderea și 
hărnicia care-i carac
terizează. Aceste însu
șiri se răsfrlng In a- 
vansurile substanțiale 
dobindite în lupta 
pentru Îndeplinirea 
cincinalului înainte de

lor

mîn- 
geo-

:ermen. Directorul ge
neral al Centralei mi
nereurilor și metalur
giei neferoase din 
Baia Mare, dr. ing. 
Vaier Gabrlan, ne în
fățișa un scurt ta
blou al întrecerii des
fășurate de minerii și 
metalurglștii maramu
reșeni, care in 5 luni 
au realizat peste plan. 
In sectorul minier, o 
producție de aproa
pe 6 milioane lei, iar 
In sectorul metalur
giei de metale nefe
roase — de circa 31 
milioane lei. Astfel, 
la data documentării, 
avansurile dobindite 
In realizarea sarcini
lor cincinalului — la 
extracția de metale — 
erau * *
zile, 
zile, 
zile, 
zile.
centrală Tăuțll de Sus 
— Baia Mare, de 80 
zile. Colectivul dc Ia 
cea mai mare unitate 
de preparare a mine
reurilor neferoase din 
țară, ne spunea secre
tarul comitetului de

partid, tov. Gheorghe 
Crlșan, și-a propus să 
îndeplinească planul 
pe anul curent pînă Ia 
deschiderea lucrărilor 
celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. 
Cu realizări de seamă 
întimpină marile eve-

sulfuric II, unde în 
luna trecută rezultate
le au fost cu 34 la 
sută mai mari față de 
media zilnică 
lor anterioare.
torul întreprinderii, 
ing. Florian Băgâluț. 
ne-a spus că 87 la

a lunl- 
Di rec-

Maramureș

la Ilba de 
la Săsar de 
la Cavnic de 
la Herja 
iar la

254 
us
110
102de 

flotația

nimente ale țării și 
metalurgiștll băîmă- 
reni, intre „veteranii" 
?ărora se numără $i 
prim-topitorul Cetă
țean loan III, Erou al 
Muncii Socialiste, ing. 
Gheorghe Grebleș, șef 
de secție, al cărui co
lectiv. zilnic in luna 
mai, a realizat o pro
ducție cu 28 la sulă 
peste media zilnică a 
primelor patru luni, 
sau ing. Cornel Tohă- 
tan. șeful secției acid

sulă din sporul pro
ducției peste plan, din 
primele 5 luni ale a- 
nului. s-a obținut pe 
seama creșterii pro
ductivității muncii. Co
lectivul de la I.M.M.N. 
Baia Mare are în pre
zent un avans de 101 
zile in realizarea sar
cinilor cincinalului, iar 
prevederile planului 
pe 1974 vor fi Înde
plinite aici cu mini
mum 15 zile mal de
vreme.

In unitățile din Si- 
ghetul Marmației, re
ținem din discuția cu 
iov. loan Ulicl, prim- 
sccretar al comitetului 
municipal de partid, 
toți indicatorii de 
plan pe 5 luni au fost 
realizați și ’ ' "
Colectivele 
derilor 
angajat 
nească 
4 ani 
Sint Insă unități 
„Maramureșana", 
□e planul pe 4 ani ai 
cincinalului se va rea
liza in iunie a.c. Re
zultate bune au Înre
gistrat in acest an și 
alte întreprinderi, bu
năoară Combinatul de 
prelucrare a lemnu
lui : aici «-a obținut 
suplimentar o pro
ducție de peste 6.6 mi
lioane lei, în condiții
le in care productivi
tatea muncii a sporit 
cu aproane 4 procente 
peste nivelul stabilit. 
„Aceasta ne Îngăduie 
să afirmăm că. pînă 
la 23 August, indus
tria municipiului va 
realiza sarcinile pre
văzute initial pe prl-

depășiți, 
întreprin

de aici s-au 
să îndepli- 

cincinalul in 
și jumătate, 

ca 
un-

mii 4 ani ai cincina
lului, iar pină la 15 
noiembrie — întregul 
plan de stat pe anul 
1974, cu o producție 
suplimentară de mo
bilă. tricotaje, confec
ții ș.a„ in valoare de 
peste 24 milioane lei", 
ne-a spus in încheie
re primul secretar al 
comitetului municipal 
de partid.

— De pe acum avem 
un avans de 81 de zile 
față de sarcinile cin
cinalului — ne spune 
tov. Gheorghe Iancu, 
inginer-șef al C.P.L. 
Sighetul Marmației.

— Iar cu muncitori 
harnici și talentați ca 
Ioan Munteanu, Fran- 
cisc Drașcova. Mihal 
Arba. Petru Rusneac, 
Magdalena Balint și 
mulți alții ca el, acest 
avans il vom spori — 
a ținut să adauge 
secretarul comitetului 
de partid. Gheorghe 
Negrea.

Maramureșul se pre
gătește să intimpine 
cu noi și noi rezul
tate de prestigiu cele 
două mari evenimente 
politice din acest an.

La Moftinu, județul 
Satu-Mare, s-a con
struit un complex 
pentru creșterea por
cilor, care a intrat 
parțial în funcțiune. 
Ar fi fost normal ca, 
potrivit condițiilor, lu
crurile să meargă „ca 
ceasul", potrivit flu
xului tehnologic mo
dern, prevăzut de alt
fel, în documentațiile 
tehnice. Numai că de

pe acum 
o seamă 
țiuni, în __ ...
funcționarea stației de 
epurare a apelor uza
te. Trustul de con
strucții montaț minier 
Baia Mare — execu
tantul lucrărilor — a 
făcut unele remedieri, 
dar stația amintită tot 
nu funcționează nor
mal. Prin stația res
pectivă curg ii voie

s-au ivit 
de defec- 
special ■ in

ape reziduale. A- 
cum se așteaptă în
lăturarea greșelilor de 
execuție. Numai că ba
nii s-au cheltuit, iar o 
întrebare firească ră- 
mine deocamdată fără 
răspuns : cine plătește 
costul piperat al re
medierilor ? S-au dus 
bani pe apa Simbetei, 
dar de ce să devină 
și aceasta... apă rezi
duală ?

Un „ou al lui Columb"
din calcar

Combinatul de pro
duse sodice Govora 
primește, deseori, de 
la furnizorii săi, cal- 
.car nesortat, de di
mensiuni granulome- 
trice mult prea mari. 
Din această cauză, 
mari cantități de cal
car rămin noarse și 
slnt transportate cu 
autobasculantele la o 
stație intermediară, 
pentru a fi dozate cu 
cocs în vederea rein
troducerii la ars. Toa
te aceste transporturi 
sporesc cheltuielile la

de lei produc- 
marfă. Tehni

cianul Gheorghe Is- 
pășoiu, care relatează 
acest lucru, ne scrie 
că actualul sistem pă
gubitor ar putea fr e- 
vitat dacă s-ar trans
porta calcarul nears 
cu ajutorul unul skip, 
montat pe plan în
clinat, de la bun- 
căre direct ța cota 23 
în cuptoarele nr. 1 
și 2, unde să i se a- 
dauge cocsul necesar 
arderii. Pentru a eli
mina neajunsurile ce

ar putea apărea în 
timpul arderii calca
rului in cuptoare, a- 
cesta trebuie mai întii 
spălat, iar oxidul de 
calciu obținut să fie 
recuperat și introdus 
in circuitul tehnolo
gic. Supunem atenției 
conducerilor Combina
tului de produse sodi
ce Govora și IPRAN- 
București propunerea 
corespondentului vo
luntar. Pare o soluție 
eficientă si simplă. Ca 
„oul lui Columb".
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Emisiunile pentru copii 
ale televiziunii

Valori educative remarcabile, reevaluări necesare 
și o generozitate mult așteptată

tv VIZITA PREȘEDINTELUI ALES Al HEPUBEICII 
COLUMBIA DR. A1FONSO 10PE7 MICHEESEN

Tn programele micului ecran, emi
siunile pentru copii țl tineret ocupi 
un spațiu destul de important : exiș
ti o «rară Întreagă destinată tinere
tului ți un matineu duminical al 
„cravatelor roșii", ciclurile dc televi
ziune școlară integrată și dirijată 
a-au amplificat șl s-au perfecționat; 
atit copiii, cit ți tinerii jude
țelor țării rint antrenați în felu
rite telrintrecvri. dinamice, cu nu
meroși „suporteri" ; o emisiune aâp- 
t.îminală de orientare profesională ți 
I -olară alternează cu o tribună a 
„micilor meșteri mari" : copiii Ui au, 
soarâ de scară, o poveste a lor, iar 
duminica chiar o „lume" a lor : de 
mai multe ori pe săptâmină (uneori 
chiar pe zi, cum se intîmplă dumi
nica) serialele și filmele pentru copii 
sau pentru tineret atrag un public 
numeros și fidel.

„Spațiul" rezervat telespectatori
lor mici este, așadar, destul de mare. 
Dar faptul acesta constituie doar 
premisa unei activități cu adevărat 
laborioase, pe care, in ultimă instan
ță. o certifică eficiența culiural-cdu- 
cativi ți indicele (cil mai ridicat, 
firește) de alractlvitate al emisiu
nilor. Pentru implinirca acestor două 
deziderate nu sc poate acționa, după 
cum bine sc știe, „separat" : un pro
gram cu bune intenții cultural-edu
cative realizat arid, fără „nerv", are 
puține șanse de a convinge ; și in
vers. o emisiune atractivă doar „de 
ochii lumii", adică fără suporturi 
cultural-educative, râmine o gratui
tate.

Seară de seară, copiilor celor mai 
mici, televiziunea le „spune" cite o 
poveste. Cu Pik și Tik sau cu Cali- 
mero, cu Bolek și Lolek sau cu 
Lambsy, cu Donald și Mickey sau 
cu Zajko. Nici aceste scurte istorioa
re. destinate celor mai mici dintre 
telespectatori, nu sint scutite Insă de 
probleme. Oare copiii, cei mai mici 
dintre ei. nu merită mai multe povești 
de-ale noastre ? Sintem țara lui Is- 
pirescu ți Creangă. Girleanu, ca să 
nu mai amintim atiția alți povestitori 
de talent, de ieri și de azi. Și dacă 
ne referim la povestitorii de azi — 
televiziunea le oferă cel mai gene
ros mijloc de manifestare: posibili
tatea de a fi ascultați dintr-odată de 
copiii din toate județele țării ; o po
sibilitate Insuficient pusă în valoare 
mai ales dacă avem in vedere nece
sitatea ca emisiunile adresate celor 
mici să contribuie — în forme de 
gen adecvate vîrstei, în imagini su
gestive, atrăgătoare — la pregătirea 
pentru viață a copiilor, la râsplndirea 
in rindurile lor a cultului muncii ți 
al cinstei, al prețuirii valorilor mo
rale .și a infăptuirilor poporului nos
tru. Mai sint multe de făcut in a- 
ceastă direcție, care reclamă o preo
cupare vie din partea televiziunii.

Studioul „Animafilm" este sărac, 
foarte sărac încă, la capitolul poveș
tilor pentru cocii. Mă întreb insă dacă 
n-ar fi fost destul timp pină acum ca 
micul ecran să-ți realizeze, măcar 

din clnd In cind, propriile povești 
pentru tradiționalul „Noapte bună, 
copil". Sau dacă nu cumva este ca
zul să-ți găsească timp de acum 
înainte ?

Micul ecran beneficiază dc apor
tul unor talent-ați realizatori de pro
grame destinate copiilor. Au fost 
lansate personaje, mult și pe 
drept cuvlnt îndrăgite de copii : 
Daniela și Așchiuță, Mihaela (Istralc) 
și Iurie Darie, căoitanul Val-Virtcj, 
MOnchausen sau Pagancl, „bătrinii" 
eroi de serial care au ajuns să na
vigheze pe uscaț (de ce ?) sau „ti
neri", precum profesorul Allegretto, 
cu al său club vesel, cu pelicani-cin- 
tăreți, cu „oaspeți de onoare" ca 
Veronica șl cu dirijori la șase ani. 
Pe melodii plăcute, ușnr dc memo
rat, multe din emisiunile „lumii co
piilor" sau altele asemănătoare, se 
adresează direct, de la suflet la su
flet copiilor, oferindu-le intimplări 
vesele, nu lipsite de tilc, poate chiar 
prea moralizatoare citeodată. Dar 
faptul că „a fost odată", de mult, 
un serial de real succes ca acela al 
„Căpitanului Val-Virtej" nu trebuie 
oare să-i Îndemne pe realizatori că
tre ambiții educativ-artistice supe
rioare ? Fărimițate, necanalizate spre 
„obiective" mai rezonante, multe din 
eforturile artistice ale realizatorilor 
riscă să se piardă in ansamblul pro
gramelor televiziunii.

In general, filmele românești pen
tru copii ale micului ecran consti
tuie un capitol mereu „deschis". 
..Pistruiatul" lui Francisc Munteanu. 
serial cu frumoase intenții educaliv- 
patrlotice, a însemnat o binevenită 
ieșire din inerție, deși nu-i pot fi

A apărut nr. 12/1974 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ44
Numărul 12 al revistei „Era so

cialistă" se deschide cu editorialul 
Anul XXX — Profunde prefaceri 
in societatea românească. In conti
nuare sint inserate, sub genericul 
„Gloriosul jubileu al eliberării pa
triei", articolele : Afirmarea plena
ră a democrației economice socia
liste, de PETRE DANICA ; Crește
rea rolului organizațiilor de partid 
in viața social-economică a județu
lui, de GHEORGHE PALOȘ; Parti
dul Comunist Român in lupta pen
tru făurirea unei largi coaliții anti
fasciste, de TITU GEORGESCU ; 
Sistematizarea teritoriului și cali
tatea vieții, de VIRGIL IOAN ID ; 
Cultura muzicală in societatea 
noastră socialistă, de VASILETO- 
MESCU ; Note asupra sistemului 
și civilizației comuniste, de MIHAI 
DRAGANESCU : Corelația științe
le sociale —. științele naturii in 
condițiile revoluției științifice și 
tehnice, de SERGIU TAMAȘ. La 

trecute cu vederea neimplinirile ar
tistice evidente. Au fost reprogra- 
mate, și bine s-a procedat, episoadele 
„Urmăririi". Micul ecran pregătește, 
știm, inlilnirea cinematografică cu 
serialul „Cireșarilor" lui Constantin 
Chlriță (și ciți mici telespectatori, la 
care se adaugă spectatorii „mici" de 
ieri și de alaltăieri, nu așteaptă cu 
emoție această intilnire ?) Altfel insă, 
„greul" revine unor pelicule de im
port, precum „George". „Comoara 
din 13 case" sau recent reluatul 
„Daktari". Sint și citeva matinee 
cinematografice destinate copiilor 
(deși problema nu este de actuali
tate, ar fi de subliniat (aptul că ulti
mele „programe de vacanță" ale co
piilor au constituit, cert, o reușită), 
numai că nu totdeauna filmele alese 
au răspuns aplicat particularităților 
de virstă ale micilor spectatori. Este 
și aceasta o „problemă", o problemă 
de repertoriu cinematografic al copii
lor, nu numai la noi, ci peste tot in 
Iunie : pentru copii se produce azi 
prea puțină artă de valoare.

La virsta „cravatelor roșii", copiii 
au o altă emisiune, duminica dimi
neață. Dar faptul că lumea de azi a 
copiilor țării rămine firav reprezen
tată pe micile ecrane, uneori doar 
printr-o „tolbă de scrisori", nu poate 
satisface, cred, pe nimeni. Nici pe 
copii, care vor să-și afle reprezen
tate preocupările, pasiunile, aspira
țiile. care așteaptă răspunsuri la nu
meroasele lor întrebări de viață și 
de virstă. Nici pe realizatori, firește, 
care au îndatoriri mari față de tinăra 
generație in formare.

Călin CAL IM AN

PROGRAMUL I

•,00 De Ia Alfa ia Omega — anci- 
clopedie pentru elevi.

9,30 Film Aerial : „17 clipe ale
unei primăveri”. Episodul VII.

10.40 Bucureșilul necunoscut. ,,MAr- 
țlșorul”.

10,55 Telccinematrca. Ciclul „Do
sarele istoriei". „Bfttălle pen
tru Alger".

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artistic. 
18,00 Mari ansambluri. Clntcce ?i

jocuri populare Interpretate 
<lc ansamblul folcloric „Har
ghita” din Mlcrcurea-Cluc.

18.35 Din țările socialiste : R. F. 
Bulgaria.

18.35 Desene animate.
18.45 Mistriile gindulul — uclec- 

țlunl din spectacolul prezen
tat de elevii școlii populare 
dc artă In mijlocul muncito
rilor de la întreprinderea de 
mașini grele din București.

19.15 Publicitate.
19,20 1001 dc seri : Noi Intimplări 

cu Pik și Tlk.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Cintecul sAptAminli : „Valsul 

tinereții" de Temlstoclc Popa.
20,OS Tcleenclclopedle.
20.40 AvanpremlcrA.
20.45 Film serial : „Un august tn 

flAcAri" — producție a tele
viziunii romfine.

21.45 O seară cu Duke Ellington.
22.45 Telejurnal • Sport.

rubrica Programul de educație so
cialistă a maselor este publicat 
articolul Organizare și eficiență, cie 
ION JINGA. Rubricile Știință- 
învățămint și Creația literar-ariis- 
tică sint reprezentate prin articolele 
Eficiența socială a cercetării științi
fice, de TRAIAN SĂLÂGEAN. și 
Funcția militantă a teatrului, de 
TRAIAN ȘELMARU. Numărul cu
prinde articolul Clasa muncitoare 
marocană — o inepuizabilă sursă 
dc energie in lupta de eliberare 
națională și socială, semnat de 
ALI VATA. Sub genericul Viața 
internațională sint publicate arti
colele : Cooperarea internațională 
in silință și tehnică, de RADU 
CONSTANTINESCU, și Principiile 
dreptului internațional — temelia 
unor relații noi între state, de 
GEORGE ELIAN, VICTOR DUCU- 
LESCU.,. Numărul mai cuprinde 
obișnuitele rubrici Cărți și semni
ficații și Cuvintul cititorilor.

Președintele ales al Republicii Co
lumbia, dr. Alfonso Ldpez Michel- 
sen, și doamna Cecilia Caballero de 
Ldper au plecat, In cursul dimineții 
de vineri, intr-o călătorie prin țară. 
Oaspeții sint însoțiți de Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului șl 
geologiei, de alte persoane oficiale 
romănc.

Primul obiectiv al vizitei l-a con
stituit Combinatul petrochimic de la 
Brazi. In intimpinare au venit Ion 
Catrlnescu, președintele Consiliului 
popular al județului Prahova, și Ion 
Angelescu, adjunct al ministrului in
dustriei chimice. Chimiști și rafinori 
au salutat cu deosebită cordialitate 
pe înaltul oaspete columbian. Gaz
dele prezintă in fața unei machete 
profilul combinatului ; ei subliniază 
că produsele acestei unități se ex
portă in peste 50 de țări. Un scurt 
popas are loc la instalațiile de xi- 
leni și de piroliză, care asigură ma

în această stagiune, 
orașul Tirgu-Murcș a 
găzduit cea de-a patra 
ediție a „Zilelor mu
zicale", manifestare 
închinată anilor XXX 
de la eliberarea pa
triei noastre. Comite
tul de cultură și edu
cație socialistă al ju
dețului Mureș, Fi
larmonica, filiala U- 
niunii compozitorilor 
și-au reunit forțele, au 
dat intr-adevăr un 
caracter festiv întregii 
desfășurări. S-au pro
pus trei concerte sim
fonice, fiecare avind 
inclus in program cite 
o lucrare simfonică 
românească. Astfel, 
piesa „Sc construiește 
lumea noastră" de 
George Draga, o lu
crare în care suflul 
politic-militant este 
subliniat cu vervă, in 
care elemente de cin- 
tece de masă sint pre
lucrate pentru a da 
un viu efect. Apoi, in 
primă audiție, prolo
gul simfonic „Bălces- 
cu" de Zeno Vancea, 
pagină de forță dra
matică, un portret, un 
comentariu vibrant 
măiestrit realizate, și 
„Balada steagului" — 
cantată pentru soliști, 
cor și orchestră de 
Sigismund Toduță, 
care a conferit o notă 
festivă, de înaltă ți
nută. ultimului con
cert, prin profunzi
mea țesăturii și ca
litatea interpretării. 
Celelalte șase seri au

fost Închinate muzicii 
de cameră.

„După părerea mea 
— aprecia compozito
rul și muzicologul 
Zeno Vancea — in 
peisajul vieții noastre 
muzicale festivalul de 
la Tg. Mureș ocupă 
un loc distinct. Am 
asistat, seară de sea
ră. la concerte in ca
drul cărora lucrările

au fost bine executa
te, pregătite in deta
lii. Dirijorul Szalman 
Lorant este un dis
tins muzician, iar or
chestra filarmonicii a 
făcut reale progrese. 
Subliniez un lucru 
deosebit de impor
tant : s-au cintat
multe lucrări româ
nești, unele închinate 
chiar acestor zile mu
zicale ; au fost repre
zentate toate genera
țiile, compozitorii ro
mâni, maghiari, ger
mani".

Deși trecuseră cite
va zile de la concer
tul Orchestrei de ca
meră din Tirgu-Mu- 
reș, încă se vorbea de 
piesa „Cîntece si dan
suri vechi ardele
nești", semnată de 
Csiki Boldiszar. A

fost o primă audiție 
aplaudată de public, 
un opus de mare sen
sibilitate, inspirat din 
melodii extrase din 
vechi codex-uri tran
silvănene, o îmbinare 
a stilului arhaic cu 
trăsături contempora
ne. Seara închinată 
muzicii de cameră 
tirgumureșene a oferit 
lucrări de Cosma

TG. MUREȘ: „Zilele muzicale"
Gcza, Nicolae Chilf, 
Wagner-Regcny, Troz- 
ncr Jozsef, Zeno Van
cea — lucrări de fac
tură romantică, scri
se cu citeva decenii 
in urmă. Și, alături 
de acestea, creații mai 
noi, de fapt acele 
creații care sint re
prezentative pentru 
muzica de cameră de 
azi. Spre exemplu : o 
piesă scrisă cu fan
tezie de Szabo Csaba, 
un trio pentru clari- 
neți de K. Matyas, 
„Convergențe pentru 
pian" de tinărul 
compozitor Hencz Joz
sef, cu efecte de 
pian semipreparat, 
pentru a se încheia 
cu Cvartetul de Zol- 
tan Aladar, un oma
giu lui Bartok, o lu
crare in care este vi

terii prime pentru industriile de fire 
sintetice șl mase plastice. Pe parcurs 
se dau explicații privind procesele 
tehnologice folosite și calitatea pro
duselor. La încheierea vizitei, pre
ședintele ale» al Columbiei a sem
nat in cartea de onoare.

în continuare s-a vizitat cunoscu
ta întreprindere ploieșteană „1 
Mai". Aici, Dumitru Nistor, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini grele, șl Gheorghe 
Dinu, directorul uzinei, prezintă în
treprinderea, unitate de bază a in
dustriei românești constructoare de 
utilaj petrolier. Se menționează că 
peste 80 la 6ulă din instalațiile fa
bricate aici sint exportate in țări de 
pe toate continentele. înaltul oaspete 
se interesează de posibilitatea ex
portării In Columbia a unor Insta
lații de foraj. Oaspeții sint invitați 
apoi la standul de montaj și prob»

zibilă baza modală, In 
care spre final țișnesc 
intonații populare. 
Cred că ar fi fost 
mult mai interesant 
dacă un întreg pro
gram ar fi fost axat 
numai pe astfel de 
lucrări, aparținind 
deceniului nostru,
scrise de compozitori 
tirgumureșeni sau în
chinate de către cei

lalți compozitori din 
alte centre culturale 
„Zilelor muzicale" de 
la Tirgu-Mureș. Cu 
atit mai mult cu cit 
această manifestare 
capătă cu fiecare edi
ție un profil distinct 
— axarea in special 
pe muzica de came
ră, pe muzica româ
nească — astfel de 
concerte închinate mu
zicii românești, crea
ției tinerilor compozi
tori, sint binevenite.

„Zilele muzicale tir
gumureșene" repre
zintă, fără îndoială, 
un moment în viața 
artistică a județului. 
Dar seriozitatea mu
zicienilor, buna lor 
pregătire, rigurozita
tea cu care .se orga
nizează concertele, se 
remarcă de-a lun

gul întregii stagiuni. 
Filarmonica din Tir
gu-Mureș este me
reu prezentă in mi- 
crostagiuni la Si
ghișoara și Odorheiul 
Secuiesc. Duminica 
dimineața, la „Con
certele lecții" dedicate 
elevilor din primele 
clase sau celor din 
licee, studenților, țin 
prelegeri compozitorii

Zoltan Aladar. Csiki 
Boldiszar, prof. Cris
tina Morariu, iar te
mele despre epoci, 
stiluri, despre forme 
muzicale, discuțiile cu 
tineri compozitori, cu 
interpreți sint urmă
rite cu interes. Filar
monica sprijină con
secvent formațiile ar
tistice de amatori din 
întreprinderi. La re
petițiile orchestrei 
populare de la în
treprinderea „Electro- 
mureș" asistă Va- 
sile Pîntea ; la for
mațiile întreprinderii 
„Metalochimlca" este 
mereu prezent Sz6- 
losi Janos. Csiki Bol
diszar instruiește or
chestra de cameră a 
casei, de cultură din 
Reghin, Iosif Birtalan 
— corul din Ceuaș,

generale, unde gazdele au organizat 
o cuprinzătoare expoziție dc produ
se ale industriei noastre construc
toare de utilaj petrolier. Se asistă la 
o demonstrație de ridicare a turlei 
Instalației F-200 DH pentru foraje la 
adlnclmi de plnă la 3 500 metri.

După ce a serpnat In cartea de 
onoare a întreprinderii, dr. Alfonso 
Ldpez Michelsen, lulndu-și rămâi 
bun dc la gazde, și-a exprimat spe
ranța intr-o bună colaborare colum- 
biano-română in acest Important 
sector industrial.

După-amiază, președintele ales al 
Republicii Columbia și soția sa, îm
preună cu persoanele care 11 înso
țesc, au poposit la Predeal. Un salut 
de bun venit pe meleagurile brașo
vene l-a fost adresat aici de Radu 
Romul, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al județului Brașov.

(Agerpres)

iar compozitorul Zol
tan Aladar, directorul 
Filarmonicii din Tirgu 
Mureș — orchestra 
Direcției P.T.T.

în urmă cu 10 ani, 
In sălile de concert 
nu se numărau mai 
mult de 50—60 de as
cultători. Acum, sint 
peste 350 de melo
mani prezenți la con
certe, iar numărul e- 
levilor-auditori se ri
dică la 500. Este un 
fapt semnificativ ! 
Poate că ar fi bine
venită organizarea a 
cit mai multe turnee 
pentru Filarmonica 
din Tg. Mureș, pentru 
a lua contact și cu 
publicul din alte cen
tre muzicale. Ar pu
tea fi mai prezent în 
viața artistică — nu 
numai la momente 
festive — și Ansam
blul de copii, instruit 
de Iosif Birtalan. Iar 
pentru „Zilele muzi
cale" pe care le găz
duiesc mureșenii în 
fiecare lună iunie, 
tinerii noștri com
pozitori ar putea să-și 
aducă o contribuție 
mai substanțială, cu 
lucrări de certă va
loare, astfel incit 
sâ fie și mai bine 
subliniat specificul 
său de festival al mu
zicii în care creația 
românească de data 
cea mai recentă ocu
pă primul loc.

Smaranda 
OȚEANU
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Recoltele îndepărtatului Sahalin MICI APĂRĂTORI AI NATURII

Sahalinul • o insulă lungă de o 
mie ae km, cu țărmurile scăldate 
de apele mărilor Ohotsk ji Japoniei. 
Strimtoarea Tatarski o separă de 
continent, iar strimtoarea La Pe
rouse de insula Hokaido, aparținind 
arhipelagului japonez. Populația ac
tuală a insulei trece de 650 000 locui
tori. Ca să străbați enorma distanță 
de la Moscova pină la Sahalin — 
peste 7 500 de km — trebuie să pe
treci zece ore in avion. Sahalinul 
răsplătește Insă generos oboseala 
drumului lung, oferind călătorului 
posibilitatea de a admira priveliștile 
sale exotice, de a cunoaște Înfăptui
rile remarcabile ale oamenilor so
vietici stabiliți in insulă.

Natura acestei limbi de pămlnt 
prezintă contraste puternice : in sud 
munții sint acoperiți cu păduri se
culare, cu aspect de junglă, cu liane 
ce se cațără pe copaci, in. timp ce in 
nord domnește tundra.

Pădurile acoperă jumătate din te
ritoriul insulei. Taigaua Sanaunu- 
lui numără circa 200 de specii dife
rite de copaci, arbuști liane, cel 
mai răspindit fiind bradul. Cresc, de, 
asemenea, mesteceni puiari, cu trun
chiurile albe, scoruși, mai multe va
rietăți de bambus. Dintre raritățile 
florei Sahalinului face parte eleu- 
terokokkul, o plantă cu mulți spini, 
căreia nimeni nu-i acorda nici o 
atenție, pină intr-o zi cind un cerce
tător științific a observat că o că
prioara rănită ii minca frunzele. 
As La i-a făcut atent Apoi, urmă
rind și alte animate sălbatice, a con
statat că și renii pătați și maralii, 
pină și urșii, măninca frecvent frun
ze și mlaoițe tinere de eieuteroKoxk 
chiar fi atunci cind in jur e îaroâ 
grasă. Cercetătorul a hotărit atunci 
să întreprindă o sene de experiențe 
cu această plantă, care face parte 
din aceeași familie a aralieneior, ca 
și jenșenuL in schimb este mai răs- 
pindita decit acesta in întregul Ex
trem Orient Rezultatele au fost ui
mitoare : preparatele din eleutero- 
kokx sporesc capacitatea de muncă 
fizică și intelectuală, acționează ca 
stimulatoare ale funcționării diferi
telor glande chiar intr-o măsură mai 
mare decit faimoasa „rădăcină a 
vieții", reduc conținutul de zahăr 
din singe, apără Împotriva infecții
lor.

După ultimul război mondial, in
tr-un răstimp relativ scurt, a fost 
creat in insula Sahalin un complex 
economic alcătuit din întreprinderi 
moderne, au fost construite aproape 
din nou toate orașele și așezările 
muncitorești atit din nord, cit și din 
sud. Iujno-Sahalinsk, principatul o- 
rag al insulei, adevărată poartă prin 
care trec toți cei ce vin de pe con
tinent, este o localitate urbană mo
dernă, care demonstrează convingă
tor că noțiunea de „periferie" refe
ritoare la Sahalin și-a păstrat nu
mai sensul geografic. Locul cvarta
lelor de case de lemn joase fi înghe
suite de odinioară l-au luat cartie
rele de blocuri noi. clădite astfel 
incit să reziste la cutremure de gra
dul șapte. Se disting edificiile tea-

Pelsaj luxuriant din Insuld

trului dramatic, cinematografului 
„Okteabr", palatul pionierilor, pa
latul sporturilor. Turnul de televi
ziune și enorma ceașcă a stației 
„Orbita" se înscriu firesc in peisaj, 
alături de muntele Rossiiskaia.

Cindva Iujno-Sahalinskul avea 
doar o fabrică de zahăr și una de 
băuturi alcoolice. Capitala insulei a 
devenit azi un prosper centru indus
trial cu zeci de intreprinderi : con
structoare de mașini, textile, de in
dustrie alimentară etc. In apropie
rea orașului funcționează o hidro-

NOTE DE DRUM
DIN U.R.S.S.

centrală cu o capacitate de 300 000 
de kW. De la citeva zeci de mii de 
locuitori, populația orașului a ajuns 
in prezent la circa o sută de mii.

în atlasul geografic al insulei se 
găsește o schemă interesantă care 
indică legăturile economice ale ei cu 
restul țării. Dacă înainte, pe astfel 
de scheme săgețile arătau toate in
tr-o singură direcție, dinspre conti
nent spre insulă, acum sint nume
roase și săgețile care se indreaptă 
dinspre insulă spre continent. Saha
linul livrează petrol regiunilor Ex
tremului Orient sovietic, peninsulei 
Kamceatka, regiunii Magadan. Hir- 
tia, celuloza, cărbunii, peștele sint 
alte produse ale insulei care ajung 
in numeroase regiuni ale U.R.S.S. 
Schelele petroliere ale Sahalinu
lui dau anual peste trei mili
oane și jumătate de tone de țiței 
care este pompat prin conducte 
așezate pe fundul strimtorii Tatarski. 
pe continent. Insula are importante 
rezerve de cărbuni. Pescarii Sahali
nului dau țării peste cinci milioane 
chintale de pește — intre care im
portante cantități de somon — spe
cie de pește foarte căutată pentru 
carnea sa deosebit de gustoasă și 
pentru icrele sale roșii — vestitele 
„icre de Manciuria". Specialiștii in 
piscicultura din insulă au organizat. 

totodată, zeci de stațiuni de înmul
țire a somonilor. Puietul prețiosului 
pește crește in bazine special ame
najate, ferit de numeroșii săi duș
mani din ocean, pină cind ajunge la 
o anumită mărime, apoi i se dă dru
mul in riuri de unde ajunge in o- 
cean. „Contingentul" anual numără 
circa 700 de milioane de puieți.

Intre continent și insulă, peste 
strimtoarea Tatarski, funcționează o 
linie ferată cu ajutorul feriboturi
lor. Primul dintre ele — „Sahalin" 
— este o adevărată gară plutitoare, 
cu patru linii pentru garniturile de 
vagoane, cu săli pentru pasageri. O- 
dată ajuns in port, feribotul acos
tează cu precizie la dană, instala
țiile hidraulice deschid porțile, iar 
vagoanele coboară de pe linia „ma
ritimă" de garare pe calea ferată din 
port unde le așteaptă locomotiva 
gata de drum. „Sahalin" este capul 
de serie. I se vor adăuga in viitor 
alte feriboturi. Fiecare va transpor
ta anual sute de mii de tone de 
mărfuri.

Holmskul nu este numai un punct 
de transbordare, ci un oraș cu peste 
42 000 de locuitori, important centru 
pescăresc și de reparații navale. In 
curind va deveni și baza flotei de 
refrigeratoare și centrul de aprovi
zionare tehnică-materială a întregii 
insule. Se vor extinde și moderniza 
șantierele de reparații navale. Ar- 
hitecții elaborează in prezent planul 
general de dezvoltare a orașului 
pentru o populație de 70 000 de lo
cuitori.

Se dezvoltă agricultura, legumicul
tura, inclusiv creșterea animalelor; an 
de an fermele de vaci ale sovhozurilor 
și colhozurilor livrează cantități tot 
mai mari de lapte. Pe baza deșeuri
lor puternicei industrii piscicole, a 
luat o mare dezvoltare in anii din 
urmă in insulă creșterea animalelor 
cu blană scumpă — nurcă și vulpe 
argintie.

îndepărtatul Sahalin se află angre
nat din plin, ca și toate celelalte repu
blici și regiuni ale Uniunii Sovie
tice. in vasta operă a construcției 
comuniste.

Silviu PODINA 

Lingă fintînile de la Trocadero, 
oază de răcoare și prospețime, intr-un 
Paris asaltat de zgomot și de vapori 
de benzină, citeva mii de copii adre
sează societății in care trăiesc o în
trebare gravă și profundă. Expoziția 
lor, consacrată mediului înconjură
tor, se află in aceeași clădire cu re
numitul Muzeu al Omului, impresio
nantă panoramă a civilizațiilor în 
decursul istoriei șt de-a lungul con
tinentelor. Fericită alăturare, pentru 
că desenele stingace ale copiilor ilus
trează, prin contrast, problemele 
omului intr-o societate care este pe 
cale de a-și periclita legăturile in
time, tradiționale cu natura.

Cum s-a născut această expoziție ? 
La cererea Ministerului Mediului 
Înconjurător și cu sprijinul Ministe
rului Educației, in ultimul an școlar 
s-au organizat o sută de zile ale 
„apărării naturii" in citeva zeci de 
licee din Paris și din împrejurimi. 
Adresate copiilor intre 11—15 ani. 
conferințele și filmele prezentate cu 
acest prilej au fost însoțite de ini
țieri in problemele ecologiei făcute 
de profesori de biologie. Pornind de 
aici, intr-o serie de școli s-au alcă
tuit grupuri de lucru interdisciplina- 
re (biologie, istorie, geografie, desen) 
care și-au propus să aprofundeze li
nele probleme ale mediului înconju
rător, fie intr-o perspectivă genera
lă, fie in cadrul cartierului respectiv.

Fotbal și milioane
In momentul de față, 

evenimentul care pola
rizează, fără doar și 
poate, atenția celei 
mai mari părți a pu
blicului din Republi
ca Federală Germania 
este — mai trebuie 
spus ? — campionatul 
mondial de fotbal. De
sigur, spectatorii mai 
prudenți au avut gri
jă să-și cumpere din 
timp bilete pentru 
meciurile pe care 
le-au socotit cele mai 
interesante — in ciu
da unor prețuri destul 
de piperate. Alții, mai 
distrați, sau al căror 
interes s-a deșteptat 
doar cu puțin înainte 
de începerea campio
natului, au constatat 
cu regret că agențiile 
specializate nu mai 
au nici măcar un bi
let. In schimb, aseme
nea bilete se găsesc 
din belșug la bursa 
neagră, care s-a trans
format intr-o aface
re înfloritoare pentru 
cei ce o practică. In
tr-adevăr, prețul unui 
bilet la meciurile mai 
importante a urcat 

pină la sume echiva
lente cu trei sferturi 
din salariul mediu lu
nar. In aceste condiții, 
poliția, s-a văzut nevo
ită să intervină, cu atit 
mai mult cu cit s-a 
constatat că multe din 
biletele vindute la 
negru sint false.

Fără îndoială că la 
această psihoză sau 
„fotbalomanie", cum o 
denumește presa vest- 
germană, a contribuit 
și o campanie de pu
blicitate savant or
chestrată. Cetățeanul 
de rind s-a văzut 
asaltat din toate păr
țile. Revistele și zia
rele au publicat su
plimente întregi, in 
care date tehnice 
despre meciuri erau 
copleșite de reclame 
pentru tot felul de 
produse, legate, intr-un 
mod sau altul, de ce
le mai multe ori ar
tificial, de campiona
tul mondial — de la 
televizoarele porta
bile In culori („in cu
lori deslușiți mult mai 
bine fazele", sună re
clame ademenitoare),

Toate aceste activități s-au concre
tizat în desene, scheme, colaje, ma
chete, dosare de studiu, iar In unele 
școli s-au organizat expoziții pentru 
părinți și chiar spectacole teatrale. 
Cele mai reușite lucrări, realizate de 
aproximativ 12 000 de elevi, fac obi
ectul acestei expoziții intitulată : 
„Mediul inconjurător văzut de copii". 
Reprezentarea es

te uneori naivă, 
dar întotdeauna 
pătrunzătoare. Le
gile și fenomene
le naturii sint în
țelese cu ajuto
rul cunoștințe
lor aflate in cla
să, dar și pe baza observației di
recte. „Miercuri, 10 aprilie, am fost 
in pădurea Chantilly1' — scrie pe un 
panou care cuprinde observațiile fă
cute și citeva fotografii ilustrind po
luarea pădurii. Alte panouri descriu 
circuitul apei in natură, . rezervele 
alimentare in apa mării, in pădure 
sau în savană. Un colectiv de elevi 
a reprezentat schematic rodul obser
vațiilor asupra unui pîriu poluat din 
Bois de Boulogne. După o vizită la 
una din uzinele de tratare a apei, 
care alimentează Parisul, elevii au 
făcut un panou in care se întreabă 
ce se va intîmplă in anul 2000, cind 
șase miliarde de păminteni vor avea

CORESPONDENȚĂ 
DIN PARIS

al căror preț este ae 
cinci ori mai mare 
decit al unui televizor 
obișnuit, pină la „tri
courile pentru soțiile 
suporterilor" sau ze
cile de nimicuri : sti
louri, port-țigarete și 
alte asemenea obiecte 
special confecționate 
cu însemnele campio
natului mondial. In 
plus, înflorește o ac
tivă „piață a porturi
lor". Totodată, unele 
firme și-au asigurat 
monopolul livrării a- 
numltor mărfuri, de 
pildă al băuturilor ră
coritoare, de pe sta
dioanele unde se des
fășoară campionatul.

Toate acestea — ne- 
maivorbind de „Tîr- 
gul de jucători", res
pectiv de afacerile pu
se la cale pentru ra
colări de fotbaliști.

Și iată cum o între
cere sportivă a ajuns 
să capete tot mai mult 
caracterul unui mare 
„business".

N. S. STANESCU
Bonn 

nevoie de 12 000 de miliarde de metri 
cubi de apă anual ?

Dar privirea copiilor devine ingri- 
jorată atunci cind observă aspectele 
vieții în marile orașe. Ritmul trepi
dant, dificultățile transportului in 
comun, automatismul muncii și mai 
ales poluarea și zgomotul ii preocu
pă in cel mai înalt grad. Un grafic 

măsoară in deci
beli ofensiva so
noră a străzii în 
care se află 
școala.

Cu umor sau 
scepticism copiii 
ajung astfel să 
sesizeze probleme 

fundamentale ale civilizației industri
ale și ale societății de consum, carac
terizată prin poluare și risipă, in de
trimentul calității vieții, împotriva o- 
mului însuși. Pentru ei viitorul este, 
firesc, mai prezent decit pentru a- 
dulți. Peste două sau trei decenii ei 
vor trebui să corecteze greșelile co
mise de părinții lor împotriva natu
rii. In 1974 o balanță indică echili
brul intre natură și urbanism, dar 
in anul 2000 aceeași balanță înclină 
grav spre orașele tentaculare.

Problemele subnutriției, subdezvol
tării și suprapopulației nu le sint 
străine. Un colaj sugestiv pune față 
in față publicitatea deșănțată desti
nată supraconsumului alimentar și

Recordul falimentelor
In ultimele luni, falimentele de

clarate de contribuabilii ame
ricani la tribunale tind să stabi
lească un nou record al perioadei de 
după cel de-al doilea război mon
dial. El depășește nivelul mijlociu 
de falimente din ultimii ani. care se 
cifrează la 250 000 anual. Studiind 
acest fenomen social, care a căpătat 
proporții îngrijorătoare, economiștii 
americani constată că principala cau
ză a falimentelor, In zilele noastre, 
este inflația. „Cea mai mare parte a 
contribuabililor, care și-au anunțat 
falimentele in ultimele luni, fac par
te din categoria americanilor așa- 
numiți „seml-săraci", arăta Silvia 
'Lane, profesor de economie la Uni
versitatea din California. Ei au fost 
puternic afectați de inflație, intrucit 
veniturile lor n-au sporit in ritmul 
in care galopează inflația, ci, dimpo
trivă. au scăzut". Inflația reduce 
puterea de cumpărare a dolarului cu 
circa 12 la sută anual, în timp ce sa
lariile cresc cu procente neglijabile.

Dacă în 1945 datoriile familiilor a- 
mericane falite depășeau cu numai 
14,2 la sută veniturile, acum rapor
tul a crescut la 50 la sută. Se con
stată, In același timp, că deși teore
tic, falimentele personale păgubesc 
anual companiile creditoare de circa 

imaginea unor copii înfometați din- 
tr-o țară bintuită de secetă. Conclu
zia este profund politică : „O lume 
fără împărțirea dreaptă a bunurilor 
va deveni o lume fără viață !“

Pilduitoare din multe puncte de ve
dere, expoziția copiilor parizieni dez
văluie puternicul lor spirit de obser
vație, convingerea lor că natura tre
buie apărată. Ei devin astfel parti- 
cipanți la activitatea numeroaselor 
asociații de luptă împotriva poluării 
care s-au creat in ultimii ani în 
Franța. Dar remediile, soluțiile și 
mai ales rezultatele acestei activități 
nu depind numai de ei. Iată de ce 
rectorul Academiei din Paris a adre
sat expozanților citeva fraze care 
surprind sentimentele tuturor vizita
torilor mai virstnici: „Exprimind 
îngrijorări și refuzuri, ne-ați oferit 
un subiect de reflecție. Cerind să sal
văm marea, natura, viața, ați obser
vat primejdii reale. Ne-ați dat o lec
ție pentru care vă mulțumim".

De altfel, succesul de care se bucu
ră expoziția i-a determinat pe orga
nizatori să amine închiderea ei. Pen
tru că preocupările și întrebările co
piilor Iși găsesc un ecou tot mai larg 
in conștiința parizienilor.

Paul DIACONESCU

2 miliarde de dolari, ele nu pierd, în 
fapt, nici un cent. Pentru că această 
sumă este inclusă dinainte în calcu
larea prețului de vinzare al produse
lor și astfel așa-zisele pierderi se 
transformă în profituri. în plus, in 
conformitate cu prevederile legii fa
limentelor personale, companiilor 
creditoare li se repartizează și o 
parte a sumelor rezultate din vin- 
zarea la licitație a proprietății fali
tului.

Scopul declarării falimentului per
sonal la tribunale este, potrivit legii 
in vigoare, asigurarea dreptului la 
subzistentă al faliților și prevenirea 
aducerii lor repetate în fața instan
țelor de către companiile creditoare. 
Dar pentru ca un cetățean să se de
clare în stare de faliment trebuie să 
plătească o sumă variind intre 150— 
400 de dolari. în plus, falitul trebuie 
să suponte cheltuielile de iudecată, 
așa că pentru declararea falimentu
lui — se relatează lntr-un studiu În
tocmit de „Krooldngs institution", 
societate de cercetări politice șl so
ciale _ cetățeanul respectiv riscă 
să-și vindă absolut tot, răminind în. 
sapă de lemn.

C. ALEXANDROAIB
Washington
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împreună rj preșwSinlele Mnktnr 
oficiale mauritane care-f inaotesc In

La spnre. oaspeții au fost salutați 
<3? nnmul secretar a! Comitetului 
îudrtean Prahova, al P C R-. pre
ședintele Consiliului popular iude- 
t an Prahova. Ilie Cisu. ministru se- 
cretar de * at la Ministerul Indus- 

torul Ecncral adjunct al Centralei de 
r-nfinirie si petrochimie, de numeroși 
mjncitori chimist! ai combinatului.

unor oro-

unităti si. in ce
ri ral. a Industriei noastre petrochl- 
m ?■' — ramură dintre cele mai di
namice ale industriei românești, a- 
flalâ ki'-r-un amplu proces de creș
tere $i diversificare. Explicațiile fur
nizate de c-^zde sugerează inaltilcr 
oaspeți eforturile depuse de România 
in valorificarea superioară a mate- 
r.ilor prime, in acest caz a petrolu
lui. rezultatele politicii realiste pro
movate de conducerea partidului și 
s atului de ridicare a potențialului 
industrial al tArii. Retin in special 
a'enț-ia remarcile cu privire la in- 
v 'tii;a de inteligentă românească, 
materializată, in cadrul combinatu
lui. in numeroasele instalații mod 'r- 
ncomplet automatizate, care valo
rifică in mod superior petrolul, a- 
Juns -ici să $c transforme in D°ste 
100 de produse petrochimice. Suc
cesele colectivului prahovean au fă- 
c !■. posibili pătrunderea produselor 
Complexului petrochimic de la Brazi

Cronica zilei
Vineri după-amiază a plecat spre 

Havana o delegație de activiști ai 
P.C.R.. condusă dc tovarășul Dumi
tru Bălan, orim-secretar al Comite
tului județean Brăila al P.C.R.. care, 
la invitația C.C. al PC. din Cuba, 
va face o vizită in schimb de expe
riență în aceasta țară.

La plecare, De aeroportul Otopeni. 
delegația a fost condusă de tovară
șul Lucian Drăguț, vicepreședinte al 
Consiliului Central de Control Munp 
r.înrcsc al A<iiv:tâții EcorțQrr^ce.iș; 
Sn-iale. de ao»»viș’i de pârtia. Au 
fist de față membri ai Ambasadei 
Republicii Cuba Ia București.

★
Vineri după-amiazâ a părăsit de

finitiv țara A. R. S. Ud Doha, am
basadorul extraordinar și plenipo

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

C1CLISM•• „Turul României"
CRAIOVA (prin telefon). Ieri. In 

..Turul ciclist al României" au avut 
loc două etape. De dimineață, con
tratimpul individual (20 km. pe un 
circv in apropiere de Drobeta 
Turk -Severin) și după-amiază eta
pa cu plecare in bloc, de la Turnu- 
Severin la Craiova. Contratimpul, 
așa cum de altfel se pronostica, a 
revenit lui Mircea Ramașcanu, pur
tătorul ..tricoului galben", la o di
ferență destul de netă față de ur
mătorii clasați. marocanii Najjari și 
Benkadi $: dinamoviștii Sofronie și 
Murineanu. In urma rezultatelor 
contratimpului, in rindul fruntașilor 
clasamentului general s-a produs o 
singură schimbare : Teodor Vaslle 
(al șaptelea in respectiva etapă) a 
trecut de pe locul trei pe doi, înain
tea cehoslovacului Zajac.

Etapa de după-amiază a fost ex
trem de animată. Intre cei mai ac

Programul finalelor pe țară ale „Cupei tineretului”
Marea întrecere sportivă de masă 

..Cupa tineretului** se află in pra
gul finalelor pe tară. Aproximativ 
3 000 de tineri din toate județele 
vor începe la 28 iunie in București 
disputele finale la atletism, gimnas
tică, înot, orientare turistică, tir, 
fotbal și handbal. Organizatorii au 
pus la punct numeroasele probleme 
ridicate de participarea și întrecerea 
unui număr atit de mare de concu
rent) tineri și foarte tineri (cei 3 000 
de finaliști aparțin categoriilor de 
virstă 15—19 ani și 11—14 ani), adu- 
cîndu-ne la cunoștință programul

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Azi in turneul final al campiona
tului mondial de fotbal vor avea loc 
ultimele meciuri din grupele preli
minare I și IL In prima grupă Chile 
(1 punct) va intilni Australia (zero 
puncte), iar In celălalt meci se vor 
întrece puternicele echipe ale R. F. 
Germania (4 p.) și R. D. Germane 
(3 p.). In grupa secundă. Brazilia 
(2 p.) va intilni pe Zair (0 p.), iar 
Iugoslavia (3 p.) pe Scoția (3 p.).

Milne se vor disputa partidele din 
grupele III și IV. In grupa cea mai 
echilibrată — a treia — Olanda (3 p.) 
se va întrece cu Bulgaria (2 p.). in 
ump ce Suedia (2 p.) iți va apăra

LUPTE : Campionatele 
europene

La Palatul sporturilor din Madrid 
au început ieri campionatele euro
pene de lupte greco-romane. în pri
mul tur, la categoria 48 kg. românul 
Constantin Alexandru l-a învins prin 
tuș pe Salih (Turcia). înainte de li
mită a ciștigat și Vasile Fodorpa- 
taki (cates. 90 kg) meciul cu De Roy 
(Olanda). In limitele categoriei 74 kg, 
A. Popa a terminat la egalitate cu 
Tomes (Ungaria), iar la categoria 
82 kg. Ion Păun l-a întrecut la punc
te pe suedezul Andersson. 

in peste 50 de țări de oe toate con
tinentele lumii.

In continuare «r vizitează instala
ta de xilenâ. de piroliză, precum și 

‘ Președintele Moktar Ould Daddah 
se oprește cu Interes la instalațiile 
complexe, comandate de aparaturi 
electronice, cere explicații, dă o înal
tă aproru re succeselor p?trochimiș- 
tilor români, cărora le stă mărtu
rie acest obiectiv de prim ordin al 
industriei chimice din țara noastră

I^i tabloul dc comandă al instala
ției dc xilcr.â are loc o discuție in 
cursul căreia, la întrebarea distinsu
lui oaspete, gazdele fac o trecere In 
revistă a modului dc pregătire a ca
drelor de muncitori, tehnicieni, ingi
neri, pregătire la baza căreia se 
află .și experiența centenară a in
dustriei noastre petroliere.

Luindu-si rămas bun dc la gazde, 
președintele Maurilaniel a consem
nat in cartea de onoare impresiile 
deosebite pe care i le-a lăsat acest 
combinat, succesele muncitorilor de 
aici. ..Felicitări pentru rezultatele pe 
care le-ati obținut in domeniul pe
trochimiei. felicitări pentru știința 
si tehnica românească, felicitări la 
adr> '■a cadrelor, a muncitorilor șl a 
celorlalți lucrători care asigură func
ționarea completă n acestui combi
nat ce constituie o mindrie pentru 
țara dumneavoastră" — a notat pre
ședintele Daddah In cartea de 
onoare.

Vizita la Combinatul petrochimic

Depunerea unei
Secretarul general a! Partidului 

Poporului din Mauritania, președin
tele Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, a depus, vi
neri dimineața, o coroană de flori la 
Monumentul luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei. Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, general-colonel Ma
rin Nicolescu, adjunct al ministru
lui apărării naționale. Ion Moangă.

tențiar al Republicii Populare Ban
gladesh in Republica Socialistă Ro
mânia.

★
La invitația Consiliului Național 

pentru Educație Fizică și Sport se 
află in vizită in țara noastră o de
legație a Comitetului pentru -Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S., condusă de 
Serghei Pavlov, președinte. Din de
legație face parte $p. cunoscuta cam
pioană- de patinaj c artistic -‘'Irina 
Rodnina. .c'-

Oaspeții au avut convorbiri cu 
reprezentanți ai mișcării sportive din 
tara noastră și au vizitat baze spor
tive din județele Galați, Tulcea și 
Suceava.

(Agerpres) 

tivi s-au situat, in primul rind, 
cicliștii marocani. Cu toate repeta
tele încercări de evadare, plutonul 
avea să se afle insă în plenul său 
in apropiere de Iș ilnița. Aici, fran
cezul Michaud și Gyorfi (Cibo Bra
șov) au inițiat un atac, care le-a 
adus un avans de citeva sute de 
metri fată de pluton. Cu numai vreo 
doi kilometri înainte de sosire insă, 
ei sint prinși, astfel că la sprintul 
final se Drezintâ aproape intreg plu
tonul. Victoria revine (ca și la Ora
dea) lui Ilie Valentin, la mare luptă 
cu polonezul Prill și Teodor Vasile, 
clasați pe locurile imediat urmă
toare.

înaintea ultimelor două etape 
(azi : Craiova — Pitești, iar miine : 
Pitești — București). Mircea Ramaș
canu conduce cu autoritate (peste 
4 minute) față de Teodor Vasile și 
cehoslovacul Zajac.

amănunțit al acestei impozante com
petiții de masă. Iată, pe rind. citeva 
dintre datele finalelor : deschiderea 
festivă — vineri 28 iunie, ora 17, pe 
stadionul Dinamo: atletism, timp de 
două zile, pe stadionul Tineretului : 
gimnastică — la sala Floreasca ; 
înot — la ștrandul Tineretului : 
fotbal și handbal — pe terenurile de 
la stadionul Tineretului ; tir — la 
poligonul Tunari : orientare turistică 
— in pădurea Brănești : festivitatea 
de premiere și de închidere a com
petiției — duminică. 30 iunie, ora 12, 
pe stadionul Tineretului.

șansele In fața Uruguayului (1 p.). 
Derbiul ultimei grupe este meciul 
dintre Polonia (4 p.) și Italia (3 p ), 
in cealaltă partidă intrecindu-se Ar
gentina (1 p.) cu Haiti (0 p.).

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică in faza semifinală. 
Cele opt echipe calificate se vor îm
părți in două grupe semifinale de 
cite patru formații care vor juca 
Intre ele cite un meet Pină in pre
zent. se pot considera in mod ab
solut sigur calificate in faza semifi
nală echipele R. F. Germania (gr. I) 
și Poloniei (gr. IV).

Olimpiada de șah

PARIS 21 (Agerpres). — în runda 
a 8-a a turneului final din cadrul 
Olimpiadei de șah de la Nisa au 
fost înregistrate următoarele rezul
tate : România—Suedia 2.5—0.5 (1) ; 
Bulgaria—R. F. Germania 2—2 ; 
U.R.S.S.-Argentina 2.5—1.5 ; Unga
ria—S.U. A. 2—2; Filipine—Cehoslova
cia 3—1 : Iugoslavia—Tara Galilor 
4—0 ; Olanda—Finlanda 2—1 (1). 

de la Brazi a constituit pentru oas
peții mauritnni — a căror țară so 
străduiește să valorifice In Interes 
propriu bogățiile naturale — o măr
turie elocventă a modulul cum po
porul român, sub conducerea parti
dului. a reușit să re’alve numrro-t*. Ic 
probleme ale dezvoltării multilate
rale a patriei.

La reîntoarcere. coloana oficială 
d>' mașini a străbătut străzile orașu
lui Ploiești — oraș caro prin pano
rama construcțiilor noi a oferit oas
peților o Imagine .a preocupării per
manente a partidului și statului 
nostru pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale celor 
ce muncesc, pentru ridicarea nive
lului do civilizație al României so
cialiste.

Membrii delegației mauritane care 
II însoțesc pe președintele Moktar 
Ould Daddah in vizita in țara noas
tră au avut, in cursul zilei do vi
neri. intilniri dc lucru la CC. al 
P.C.R.. Ministerul Afacerilor Externe 
si Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

*
In cursul zilei de vineri, doamna 

Maridme Daddah a vizitat Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia. unde a avut posibilitatea să ad
mire capodopere de artă universală 
și românească, să aprecieze impre
sionante dovezi ale culturii și civi
lizației poporului român.

coroane de flori
ambasadorul României în Maurita
nia. generali și ofițeri superiori.

Au fost de față personalitățile 
mauritane care il Însoțesc pe pre
ședinte in vizita in țara noastră, 
precum și ambasadorul Republicii 
islamice Mauritania în România.

La sosirea înaltilor oaspeți o gardă 
militară a prezentat onorul. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Româ
niei și Mauritaniei.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere. Inalții oaspeți au vizitat apoi 
rotonda monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

DECADA ARTELOR
în cadrul amplelor manifes

tări omagiale înmănuncheate 
sub genericul „împliniri in trei 
decenii", dedicate celor două e- 
vepimente politice ale anului, 

-ir in.județul Bacău se„desî£șofluk.
in,-, aceste zile „Decada artelor^.' 
La Slănic Moldova, Moinești, 
Buhuși, ca și in municipiile 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
Bacău au loc intilniri ale mun
citorilor cu oameni de cultură 
și artă, vernisaje ale unor ex
poziții, simpozioane, spectacole 
etc. Actorii teatrului dramatic 
„Gh. Bacovia'*, bunăoară, au 
prezentat in premieră piesa lui 
Dimilrie Psatas — „Asociația 
minunilor", iar orchestrele sim
fonice ale filarmonicilor din 
Iași și Bacău au prezentat con
certe pentru chimiștii din orașul 
de pe Trotuș. în același timp, 
colectivul muzeului de artă, 
imnreună cu membrii filialei 
U.A.P. și elevii școlii populare 
de artă au organizat expoziția 
itinerantă „30 de ani de artă 
plastică românească". (Gheorghe 
Baltă).

COMORILE 
ȚARII DE SUS

Sub acest generic au început 
ieri, la Suceava, suita manifes
tărilor din cadrul celei de-a 
treia ediții a festivalului con
curs de etnografie și artă popu
lară. In prima zi, in sala mică 
a casei de cultură din localita
te a avut loc sesiunea de co
municări științifice pe tema : 
„Tradiție și afirmare contem
porană a culturii populare bu- 
covinene". la care și-au adus 
contribuția specialiști de la in
stitutul de folclor, de la insti
tutul pedagogic și muzeul ju
dețean Suceava. A urmat apoi 
concursul de creație și inter
pretare al rapsozilor populari de 
pe meleagurile Țării de Sus. 
(Gh. Parascan).

NOCTURNA 
PIONIERILOR

La Constanța, pe stadionul 
„1 Mai", a avut loc. țoi, un mare 
spectacol nocturn de sunet și 
lumină prezentat de pionieri, 
intitulat sugestiv : „Copilărie 
fericită". Numeroșii spectatori 
din localitate și oaspeții de vară 
ai litoralului au putut admira 
măiestria corului compus din 
12 000 de pionieri care au cintat 
intr-un singur glas „Mulțumim 
din inimă partidului", demon
strațiile de gimnastică, dansurile 
populare, jocurile de artificii 
și lumini care s-au succedat 
intr-o atmosferă plină de fru
musețe și entuziasm. (G. Mi- 
hăescu).

„30 DE ANI DE CARTE 
BRAȘOVEANĂ"

La Palatul culturii din Bra
șov s-a deschis expoziția „30 de 
ani de carte brașoveană", care 
reprezintă o sinteză a contri
buției pe care scriitorii, oamenii 
de știință și artă din Brașov au 
adus-o, in cel 30 de ani de la 
eliberarea patriei, la Îmbogăți
rea patrimoniului științific, cul
tural și artistic al României 
socialiste. Cele peste 350 de ex
ponate înfățișează sugestiv 
avlntu! cultural cunoscut de 
orașul de la poalei0 Timpei in 
ultimele trei decenii. (N. Mo- 
canu).

SOFIA 21 (Corespondență dc la 
C. Amariței). — La Sofia au luat 
s irșit. vineri, lucrările celei de-a 
XXVIII-a sesiuni a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, la care nu 
lu.it parte delegații, la nivel de șefi 
ele guvern, din R. P. Bulgaria. R. S. 
C 'hoslovacă, Republica Cuba, R. D. 
Germană, R. P. Mongolă, R. P. Po
lonă. Republica Socialistă România, 
R P. Ungară, U.R.S.S., precum și 
din R.S.F. Iugoslavia.

Delegația română n fost condusă 
dc tovarășul Manea Măncscu, prim- 
mlnlstru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Conducătorii delegațiilor partici
pante au semnat vineri protocolul 
celei de-a XXVIII-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
precum și o serie de alte documente.

Cu prilejul închiderii sesiunii. Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Bulgar. Consiliul de Stat și 
Consiliul dc Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria au oferit, in

COMUNICAT
cu privire la cea de-a XXVIII-a Sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
în perioada 18—21 iunie 1974, la 

Sofia — capitala Republicii Populare 
Bulgaria — a avut loc cea de-a 
XXVIII-a Sesiune ordinară a Con
siliului de Ajutor Economic Reciproc. 
La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R., conduse de : S. Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P.B.. L. Strougal. mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului R.S.C.. C. R. 
Rodriguez, viceprim-ministru al Gu
vernului Revoluționat al Republicii 
Cuba. H. Sindermann. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.. J. Batmunh, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.M.. P. Jaroszewicz. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintei0 Consiliului de Miniștri 
al P P.P.. Manea Mănescu. membru 
al Comitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Pomân. nrim-ministru al Guvernului 
R°nublicii Socialiste România. J. 
Fork, membru al Biroului Politic nl 
C.C. al P.M S.U., presodi’->t°ie Con- 
s'Mtilui de Miniștri al R.P.U.. A. N. 
Kn(sț°hi°. membru al Biroului Po’i- 
Ijg ipl C.C.’hi p.C.U.S., pr°Șpdi’-'t91e '! 
Consiliului de Miniștri ăl "U.R.S.S.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. si Guvernul R.S.F.I.. la 
șnd’ntă a narticipat d°l°gatia R S.F.T., 
condusă de G. Biedicl, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.T.

La lucrările sesiunii a luat par
te N. V. Faddeev, secretarul C.A E.R. 
Au participat, de asemenea, condu
cătorii aoaratelor de lucru ale orga
nizațiilor internaționale âle țărilor 
membre ale C.A.E.R.

La sesiune au participat ambasa
dorii tarilor membre ale CA.E.R. și 
R.S.F.I.. acreditați în R.P.B.

în calitate de observatori au par
ticipat Din Thi Ngok Tao. ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al R.D.V. in R.P.B.. Li Zon Hvan, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.D.C. in R.P.B.

S°siunea a fost prezidată de S. 
Todorov, conducătorul delegației Re- 
publieii PoDulare Bu’garia. președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P.B.

La ședința festivă a sesiunii au 
rostit un cuvînt de salut Toddr Jiv- 
kov, prim-secretar al . Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R.P.B., care a fost intimpinat căl
duros de Dorticioantii la ș°dință.

Participanții la ședința festivă a 
sesiunii au intimoinat cu o mare 
însuflețire mesaiele transmise celei 
de-a XXVIII-a Sesiuni a C.A.E.R., 
in legătură cu aniversarea a 25 de 
ani ai Consiliului de Ajutor Econo; 
mic Reciproc, de secretarii generali 
și primii secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste șl 
muncitorești.

La ședința festivă a sesiunii au 
luat cuvintul conducătorii delegațiilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. și 
R.S.F.I.

Participanții la sesiune și-au ex
primat încrederea că înalta aprecie
re dată de conducătorii partidelor 
comuniste și muncitorești contribu
ției aduse de Consiliul de Ajutor 
Economic Reciproc la cauza dezvol
tării și întăririi comunității socia
liste va servi drept stimulent iusu- 
flețitor pentru adincirea și perfec
ționarea în continuare a colaborării 
și dezvoltarea integrării economice 
socialiste a țărilor membre C.A.E.R.

Secretarul Consiliului, N. Faddeev, 
a prezentat referatul cu privire la 
cea de-a 25-a aniversare a Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc.

Sesiunea a adoptat o hotărire In 
care se face bilanțul principalelor 
rezultate ale activității C.A.E.R. in 
cei 25 de ani și se stabilesc sarci
nile înfăptuirii in continuare a Pro
gramului complex.

Sesiunea a examinat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la ac
tivitatea C.A.E.R. intre Sesiunile a 
XXVII-a și a XXVIII-a, care a fost 
prezentat de T. Țolov, președintele 
Comitetului Executiv, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P.B. Sesiunea a examinat, de ase
menea, raportul Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul acti
vității de planificare cu privire la 
rezultatele preliminare ale elabo
rării, în cursul coordonării planuri
lor țărilor membre ale C.A.E.R., a 
problemelor colaborării lor econo
mice pe perioada 1976—1930. Rapor
tul a fost prezentat de I. Iliev, pre
ședintele Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare in domeniul activității de 
planificare, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.B.

S-a relevat cu profundă satisfac
ție faptul că, pe baza hotărîrilor in- 
tiinirii din Crimeea (1973) a condu
cătorilor partidelor comuniste |1

lucrărilor
onoarea delegațiilor participante la 
sesiune, o recepție In saloanele ho
telului „Sofia".

★
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România s-a in- 
tilnlt, vineri, cu Lubomir Strougnl, 
președintele Guvernului R. S. Ceho
slovace. In timpul Intilnlrii. care s-a 
desfășurat Intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, cei doi șefi de guvern 
au abordat probleme de Interes re
ciproc, care privesc dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării șl cooperă
rii economice șl tehntco-științlfice 
dintre cele două țări.

In aceeași zi, primul ministru ro
mân s-a Intllnit cu Gcmal Bledici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia, cu care 
a făcut un fructuos schimb de opinii 
pc problemele colaborării economice 
și cooperării In producție, tehnologie 
și știință dintre România șl Iu
goslavia. întilnirea s-a desfășurat 
lntr-o ntmosferă caldă, prietenească.

muncitorești, s-a intensificat activi
tatea cu privire la Îndeplinirea Pro
gramului complex, a devenit mai 
variată și mai strînsă colaborarea 
multilaterală a țărilor membre în 
economie și în alte sfere de activi
tate. Se realizează cu succes acordu
rile privind dezvoltarea schimburi
lor de mărfuri pe anii 1971—1975. 
Schimburile reciproce de mărfuri ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. cresc 
peste prevederile acordurilor comer
ciale de lungă durată. în anii 1971— 
1973 ele au crescut cu 34 la 6Uță, 
iar în cadrul acestora, schimburile 
de mașini și utilaje au sporit de 1,5 
ori.

Lărgirea interacțiunii economiilor 
naționale ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. ajută la Îndeplinirea cianu
rilor lor cincinale de dezvoltare so- 
cial-economică. în anul 1973, volu
mul venitului național in țările 
membre ale C.A.E.R. a crescut cu 
peste 8 la sută, față de 5 la sută in 
anul 1972, creșterea producției indus
triale a reprezentat 8 la sută, a pro
ducției agricole — 11 la sută : a cres
cut in mod simțitor nivelul bunăstă
rii populației.

S-a dezvoltat colaborarea in do
meniul activității de planificare. A 
fost finalizată prima etapă & activi- 
tftțiPde coordonare a plantlfllot1 ^eco
nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1976—19B0. 
Pentru prima dală in activitatea 
consiliului a fost începută elabora
rea planului cincinal convenit al ac
țiunilor multilaterale integraționiste
— formă calitativ nouă, superioară, 
a colaborării in domeniul activității 
comune de planificare. Se va inten
sifica colaborarea cu privire la rea
lizarea de către țările interesate a 
unor proiecte comune in cele mai 
imoortante ramuri ale producției, 
științei și tehnicii. Un csracter mai 
bine determinat il capătă alocarea 
de către țările membre, in planurile 
anuale și cincinale, a mijloacelor 
necesare pentru acțiunile integrațio
niste comune. într-o serie de țări, 
ca parte componentă a planurilor 
economice, au fost pentru prima dată 
incluse secțiuni speciale privind a- 
dincirea și perfecționarea colaborării, 
precum și dezvoltarea integrării e- 
conomice socialiste.

în cursul lucrărilor sesiunii, șefii 
guvernelor R.P.B., R.S.C., R.D.G., 
R.P.P., Republicii Socialiste Româ
nia, R.P.U. și U.R.S.S. au semnat 
Convenția generală privind colabo
rarea in valorificarea zăcămintului 
de gaze condensate de la Orenburg 
și construirea conductei magistrale 
de gaze Orenburg — granița de vest 
a U.R.S.S. în convenție sint stabi
lite obligațiile țărilor participante în 
ce privește construirea conductei de 
gaze cu o lungime de 2 750 km, pen
tru livrarea de gaze naturale din 
U.R.S.S. in aceste țări, în volum de 
15.5 miliarde mc pe an. Realizarea 
acțiunii menționate va constitui un 
pas important pe calea soluționării 
in comun a problemei combustibililor 
si energiei din tarile membre ale 
C.A.E.R.

în perioada care a trecut după cea 
de-a XXVII-a Sesiune a C.A.E.R. 
au fost convenite și preconizate pen
tru a fi înfăptuite noi și mari pro
iecte ale colaborării tehnico-științi- 
fice și în producție. Au fost încheia
te convenții privind construirea cu 
eforturile comune ale țărilor intere
sate a liniei pentru transportul ener
giei electrice cu tensiunea de 750 
kV Vinnița — Ucraina de Vest 
(U.R.S.S.) - Albertirșa (R.P.U,), pri
vind colaborarea in dezvoltarea pe 
teritoriul U.R.S.S. a producției de 
materii prime cu conținut de fier și 
a unor tipuri de feroaliaje, ceea 
ce va oferi pentru țările membre ale 
consiliului posibilitatea obținerii a- 
ceslor tipuri de produse, precum și 
convenții privind crearea de . capa
cități pentru producția mijloacelor 
chimice de protecție a plantelor, co- 
loranților și semifabricatelor. Au 
fost semnate 11 convenții multilate
rale privind specializarea și coope
rarea in producție în domeniul con
strucțiilor de mașini, industriei ali
mentare, agriculturii, folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice. Au 
fost create uniunile economice in
ternaționale „Interatomenergo", „In- 
tertextilmaș", precum și organizația 
economică internațională „Interelec- 
tro".

în timpul lucrărilor celei de-a 
XXVIII-a sesiuni, locțiitorii șefilor 
guvernelor R.P.B., R.S.C.. R.D.G.,
R.P.P., Republicii Socialiste Româ
nia, R.P.U., U.R.S.S. și membrul 
In Consiliul Executiv Federal al 
R.S.F.I., In scopul dezvoltării cit 
mai rapide a producției fibre
lor chimice deficitare, au semnat 
convenția privind Înființarea unei 
noi uniuni economice internaționale
— „Interchimfibre", cu sediul la 
București.

Sesiunea a trasat sarcină organelor 
C.A.E.R. să sintetizeze experiența

Delegația română 
s-a întors în Capitală

Vineri după-amiază s-a Înapoiat 
de la Sofia delcgațln Republicii So
cialiste România, condusă de tova
rășul Manea Mănescu, primul minis
tru al guvernului, care a participat la 
lucrările celei de-a XXVIII-a sesiuni 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Râdulescu, viceprim- 
ministru al guvernului, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România in C.A.E.R.. Emil Drâgă- 
ncscu, viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Comitetului de Stat 
nl Planificării, Radu Conslantinescu, 
vicepreședintele Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare e- 
conomică și tehnică, Gheorghe Stoi
ca, locțiitorul reprezentantului per
manent al României in C.A.E.R., con
silieri și expert!.

La sosire, pe aeroportul Bănoasa, 
membrii delegației au fost inlimpi- 
națl de tovarășii Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului.

organizațiilor economice și tchnico- 
științifice internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. și să elabore
ze recomandări cu privire la crește
rea eficienței activității lor, precum 
și cu privire la colaborarea mai 
strînsă a acestor organizații cu or
ganele C.A.E.R. Totodată, se va a- 
corda o deosebită însemnătate în
făptuirii colaborării privind planifi
carea comună a țărilor interesate, 
activitatea comună tehnico-științifi- 
că și de producție a uniunilor eco
nomice internaționale, precum și a- 
dincirea și perfecționarea formelor 
și metodelor de colaborare prevăzu
te in Programul complex.

Se extind acțiunile comune ale ță
rilor interesate membre ale C.A.E.R., 
îndreptate spre acordarea de asis
tență Mongoliei și Cubei in crește
rea economiilor lor.

La acțiunile multilaterale integra- 
ționiste ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. participă și R.S.F.I.

Un moment important în dezvol
tarea legăturilor internaționale ale 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc l-a constituit organizarea co
laborării dintre C.A.E.R. și Finlan
da. Colaborarea multilaterală se dez
voltă in diferite domenii ale econo- 
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fată de contactele cu C.A.E.R. din 
partea unei serii de alte țări și or
ganizații internaționale.

Sesiunea a adoptat hotărirea cu 
privire la constituirea Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul aprovizionării tehnico-materia- 
le. Principala sarcină a acestuia va 
consta in organizarea colaborării 
multilaterale in domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, in scopul a- 
dincirii colaborării îndreptate spre 
îmbunătățirea folosirii planice a re
surselor materiale, al reducerii con
sumului de materiale necesare pro
ducției și creșterii, pe această bază, 
a eficienței producției sociale în fie
care țară membră a C.A.E.R.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv și a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare în dome
niul activității de planificare cu pri
vire ia înfăptuirea Programului com
plex și coordonarea planurilor eco
nomice ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada 1976—1980.

Sesiunea a acordat o deosebită 
atenție necesității finalizării cu suc
ces a lucrărilor de coordonare a pla
nurilor economice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R., precum și de pre
gătire a planului cincinal convenit 
al acțiunilor multilaterale integrațio
niste, astfel incit rezultatele colabo
rării în domeniul activității comune 
de planificare să fie luate în consi
derare din timp in cadrul încheierii 
următoarelor acorduri comerciale de 
lungă durată.

A fost adoptată propunerea pri
vind efectuarea lucrărilor pregăti
toare pentru crearea Sistemului e-

Ședința Comitetului Executiv 
al C. A. E. R.

La 21 iunie 1974 a avut loc, la 
Sofia, cea de-a 68-a ședință a Comi
tetului Executiv al Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Au par
ticipat reprezentanții permanenți ai 
țărilor membre ale C.A.E.R. — loc
țiitorii șefilor guvernelor țărilor 
membre ale C A.E.R. și reprezentan
tul permanent al R.S.F.I. pe lingă 
C.A.E.R. — membru al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I. Ședin
ța a fost prezidată de G. Lazar,

Ședința Comitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității de planificare

La Sofia a avut loc, la 21 iunie 
1974, cea de-a Vil-a ședință a Co
mitetului C.A.E.R. pentru colaborare 
in domeniul activității de planifica
re. Comitetul a adoptat hotărîrile co
respunzătoare legate de organizarea 
lucrărilor privind realizarea prevede
rilor celei de-a XXVIII-a Sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care intră in competența a- 
cestuia. '

La ședința comitetului au fost fi
nalizate lucrările privind pregătirea 
proiectului Convenției generale de 
colaborare în valorificarea zăcămin
tului concentrat de gaze de la Oren
burg și construirea conductei magis
trale de gaze Orenburg — granița de 
vest a U.R.S.S. și, legate de acestea, 
livrările de gaze naturale din 
U.R.S.S, 

George Macovcscu. ministrul afaceri
lor externe. Florva Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor. Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice.

Au fost de față Nikola Stoev. în
sărcinat cu afaceri a.l. al R.P. Bul
garia la București, și membri al am
basadei.

*
La plecare, pe neroportul din 

Sofia, delegația română a fost con
dusă de tovarășii Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, Tano To- 
lov, prlm-vlcepreședintc al Con
siliului dc Miniștri. Pcko Takov, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Pencio Kubadinski, vicepreședinte al 
Consiliului dc Miniștri, Andon Trai- 
kov, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, dc alte persoane ofi
ciale bulgare, precum și de Nikolai 
Faddeev, secretarul C.A.E.R.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Sofia, Trofin Simedrea.

nergetic unic al țărilor Interesate 
membre ale C.A.E.R., pe baza siste
melor energetice interconectate ale 
țărilor europene membre ale C.A.E.R. 
și a sistemului energetic upic al 
U.R.S.S. Intensificarea acestei co
laborări va asigura premisele nece
sare pentru planificarea comuna de 
către țările interesate membre ale 
C.A.E.R. a producției și consumului 
de energie electrică, va asigura pe 
calea cooperării folosirea mai efi
cientă a resurselor de combustibil și 
energie ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., in interesul reciproc al ță
rilor participante.

Organele C.A.E.R. vor elabora pro
iectul schemei generale a dezvoltării 
liniei pentru transportul energiei 
electrice intre sistemele energetice 
ale țărilor interesate membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pină in anul 
1990. Vor fi elaborate și programele 
de perspectivă ale colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
dezvoltării producției principalelor 
tipuri de combustibil și energie, în 
scopul satisfacerii necesarului lor pe 
perioada pină in anul 1990.

Ținind seama de necesitatea dez
voltării in continuare a colaborării 
în domeniul metalurgiei, a fost rea- 
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bei, cu eforturile ictanune ale țârilor 
interesate, de capacități pentru pro
ducția nichelului.

în perioada imediat următoare vor 
fi finalizate lucrările referitoare la 
convenirea proiectelor convențiilor 
privind specializarea șl cooperarea 
in producție a numeroase tipuri de 
produse ale construcțiilor de mașini, 
industriei radiotehnice și electronice.

La sesiune a fost adoptat „Regu
lamentul privind standardul Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc" și 
a fost adoptată convenția privind a- 
plicarea standardelor C.A.E.R.. care a 
fost semnată în cursul lucrărilor se
siunii de locțiitorii șefilor guverne
lor R.P.B., R.S.C., Republicii Cuba, 
R.D.G., R.P.M., R.P.P., R.P.U. și 
U.R.S.S. Introducerea in țările mem
bre ale C.A.E.R., participante la 
convenție, a standardelor generale 
reprezintă o etapă principial nouă în 
activitatea de standardizare a tarilor 
menționate. Aceasta va contribui la 
adincirea specializării și cooperării 
in producție, la creșterea nivelului 
tehnic general și a calității produc
ției.

Cea de-a XXVIII-a Sesiune a 
C.A.E.R. a adoptat modificările Sta
tutului Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și ale Convenției pri
vind capacitatea juridică, privilegiile 
și imunitățile C.A.E.R., decurgind 
din Programul complex și din hotă- 
ririle adoptate anterior de sesiunile 
consiliului.

Lucrările celei de-a XXVIII-a se
siuni s-au desfășurat in spiritul 
prieteniei, colaborării tovărășești și 
al unității depline de păreri.

reprezentantul Republicii Populare 
Ungare, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.U.. care a pre
luat funcția de președinte al Comi
tetului Executiv al C.A.E.R.

Comitetul Executiv a adoptat ho- 
tăriri corespunzătoare legate de or
ganizarea lucrărilor cu privire la 
realizarea hotărîrilor celei de-a 
XXVIII-a Sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Comitetul a adoptat modul și ter
menele de finalizare a lucrărilor pri
vind pregătirea proiectului Conven
ției generale cu privire la crearea pe 
teritoriul Republicii Cuba, cu efor
turile comune ale țărilor interesate, 
de capacități pentru producția de 
nichel.

Comitetul a examinat, de aseme
nea, problemele colaborării econo
mice privind dezvoltarea bazei de 
materii prime pentru siderurgie, me
talurgia neferoasă si industria chi
mică șl a adoptat recomandări co
respunzătoare in aceste probleme.

Ședința Comitetului C.A.E.R. pen
tru colaborare in domeniul activită
ții de planificare s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească, de 
lucru.
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ASUPRA DREPTULUI MĂRII

La Tirgul internațional 
de la Bratislava

Franța va milita pentru o cooperare 
cil mai largă pe plan internațional

Resursele maritime trebuia puse 
în valoare in beneficiul tuturor

u dobtndil

rostit cu prilejul

instaurarea unul 
mondial mai just

KUP3 ai

PRAGA 21. (De la corespon
dentul nostru). — Președintele 
guvernului R.S SI , ace. Peter 
Colotka, a inaugurat, trineri, Ta 
Bratislava, cca dc-a VJ-a ediție 
a Tirgului international de 
produse chimice ,.lncheba-74". 
România este reprezentată de 
î ntreprinderi de comerț c ; teriar 
care expun o gamă variată de 
produse chimice.

declarâ președintele Valiry Giscard d'Estaing

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretarul general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Li marin împotriva poluării, la 
*<_4’e științifice de specialita- 

■ansferul de tehnologi 
ațe plenare conferinț 
problema folosirii paj, 

?anic și a măsurilor 
avorizeze adeziunea 
balelor la conven- 
ale relative la drep-

va

intui la deschiderea 
Urilor, secretarul ge

neral al O.N.U.. Kurt Waldheim, a 
adresat participanților apelul de a 
acționa in vederea creării unei or
dini care să permită exploatarea 
borăliilor marine, salvgardind, în 
același timp, interesele tuturor. El 
și-a exprimat convingerea că ac
tuala conferință va fi încununată 
de succes. Secretarul general al
Națiunilor Unite a sugerat ca
viitoarele dezbateri să ducă la de
gajarea unor noi modalități insti
tuționale. grație cărora măsurile ce 
se impun să fie luate la timpul 
oportun. O reuniune periodică a 
statelor particiDante la această con
venție — a apreciat Kurt Waldheim 
— ar putea fi una dintre posibili
tățile ce trebuie luate in conside
rație. Dreptul mării, a arătat. in 
continuare. Kurt Waldheim, trebuie 
sâ devină un element vital in insti
tuirea de noi forme ale cooperării 
internaționale, dat fiind că marile 
urobleme actuale ale umanitălli nu 
pot fi soluționate doar la scară na-

nu ©vo
ice do 
ilar. La 

ultim p Kurt Waldheim
accentuat s creșterii con-
nto a cerii . de materii pri-
• de cele mai diverse categorii 
planul economiei mondiale și a 

st sens, tendința de 
a se trece la cerce- 

ploatarea bogățiilor 
...e de milenii in adîncuri. 

Aceste resurse — a spus el — tre
buie pvse în valoare in baza unor 
norme precise, in beneficiul tuturor 
șl contribuind la 
sistem economic 
și mai eficient.

în discursul . __ r
d schiderii oficiale a lucrărilor, șe
ful statului venezuelean. Carlos 
Andres Perez, s-a pronunțat in fa
voarea unei „etici a resurselor ma
ritime. care să opună valorile de 
echitate si justiție simplelor consi
derații de ordin material4*. Pre
ședintele Perez a declarat că toate 
națiunile globului, fără a exclude 
statele mici, cu sau fără ieșire la 
marc, trebuie să beneficieze in mod 
eficient și suficient de importantele 
resurse submarine existente. El a 
reliefat că mările și oceanele lumii 
trebuie să fie integrate intr-o po
litică de pace, de coexistență paș
nică. lipsită de confruntare. In în
cheierea alocuțiunii șale, președin
tele Perez a adresat participanților 
la dezbateri chemarea de a realiza 
o nouă legislație a mărilor care să 
asigure folosirea de către umani
tate a resurselor apelor și platfor
melor maritime.

Marile obiective ale lumii con
temporane — lichidarea stării de 
subdezvoltare, progresul general — 
au nevoie de utilizarea fabuloase
lor bogății ale mărilor și oceane
lor, iar Conferința de la Caracas 
este chemata să contribuie — prin 
definirea drepturilor popoarelor 
asupra acestor bogății — la atin
gerea acestor obiective.

In aceeași zi, delegația guver
namentală a R.S. Cehoslovace, 
in frunte eu Jozcț Lenart, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, a vizitat pavilionul tă
rii noastre. Conducătorii de 
partid șl de stat cehoslovaci 
și-au exprimat aprecierea față 
■ie calitatea exponatelor șl am
ploarea participării industriei 
chimice românești la această 
prestigioasă manifestare econo
mică internațională.

MAREA BRITANIE :

ALEGERI GENERALE
IN IULIE?

(De la corespondcn-LONDRA 21. .
tul nostru, N. Plopeanu). — Guver
nul Wilson a fost din nou pus in 
minoritate, in Camera Comunelor, 
joi seara. Infringerile suferite de gu
vern nu înseamnă insă 
trebuie să-și 
mat demisia 
montul și să 
generale.

Majoritatea ____________ ____
deră totuși că premierul Wilson va 
recurge la noi alegeri, menționlnd 
că acestea ar putea avea loc in a 
doua jumătate a lunii septembrie 
sou la începutul lunii octombrie. E- 
X’Stă insă un mare număr de parti
zani ai premierului, care, ținind 
seama de situația favorabilă exis
tentă in tară pentru laburiști, insistă 
ca alegerile să aibă loc în iulie.

că acesta 
prezinte in mod auto- 
sau să dizolve Parla- 
organizeze noi alegeri

observatorilor consi-

Caracas
V. PAUNESCU

PARIS 21 (Agerpres). — Intr-un 
discurs rostit joi, In fața membrilor 
carpului diplomatic întruniți la Pala
tul Elysăe, președintele Valdry Gis
card d'Estaing a declarat că Franța 
va opera modificări In politica sa ex
ternă, dar rămlnind ea Însăși, adică 
liberă In ce privește angajamentele 
salo și independentă in ceea ce pri
vește deciziile sale. Ea va acționa 
cu tot dinamismul In favoarea celei 
mal extinse șt mal concrete coope
rări internaționale șl va sprijini In 
mod activ eforturile întreprinse în

direcția promovării destinderii șl R 
profundei înțelegeri Intre tonte po
poarele continentului european.

In încheiere, Giscard d’Estaing a 
declarat că țara sa va face tot ce 
va depinde de ea pentru instaurarea 
unei ere noi In relațiile Internațio
nale, fondată po respect și stimă 
reciprocă, pe un spirit de înțelegere 
și de libertate. Franța, a spus pre
ședintele, Iși exprimă speranța că in 
raporturile dintre țări va exista mal 
multă încredere și mai mult opti
mism.

ORIENTUL APROPIAT
* Politica externă egipteană examinată în Consiliul secretaria
tului al U.S.A. • După raidurile aviației israeliene asupra 

Libanului

CAIRO 21 (Agerpres). — Consiliul 
secretariatului Uniunii Socialiste 
Arabe din R. A. Egipt a avut o re
uniune prezidată de primul secretar 
al C.C. al U.S.A., Mohamed Hafez 
Ghanem. La reuniune au asistat 
Mamdouh Salem, vlcepremier și mi
nistru de Interne, Ismail Fahmy, mi
nistru al afacerilor externe, și Fouad 
Mohleddlne, ministru de stat pentru 
administrația centrală. După cum 
transmite agenția M.E.N., consiliului 
secretariatului U.S.A, i-a fost pre
zentat de către ministrul de externe 
un raport asupra politicii internațio
nale a R. A. Egipt.

Ismail Fahmy a declarat că poli
tica externă egipteană urmărește 
realizarea obiectivelor naționale care 
constau In garantarea securității ță
rii și asigurarea viitorului poporului, 
ea avlnd, in același timp, drept scop 
să contribuie șl la asigurarea inte
grității și securității naționale a ță
rilor arabe. Printre obiectivele egip
tene, a relevat Fahmy, se află, in 
egală măsură, garantarea drepturilor 
legitime ale poporului palestlnean.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Takieddine 
Solh, a convocat, joi, pe ambasa
dorii la Beirut ai celor cinci state 
membre permanente ale Consiliului 
de Securitate pentru a-i informa 
despre raidul întreprins, în cursul 
dimineții de joi, de avioane militare 
israeliene asupra unor tabere pales- 
tlnenc din sudul Libanului. La sfir
șitul Întrevederii cu ambasadorii 
Franței, Marii Britanii, Statelor 
Unite, Uniunii Sovietice și cu în
sărcinatul cu afaceri al R. P. Chi
neze, premierul libanez a ținut o 
conferință de presă, in care a arătat, 
între altele, că studiază posibilitatea 
convocării Consiliului de Securitate. 

Pe de altă parte, Takieddine Solh 
a avut, in cursul serii de joi, o în
trevedere cu Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, și s-a întilnit cu ambasado
rii Kuweitului, Algeriei și Egiptului.
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transmit

Survolînd teritoriul românesc, în drum spre patrie, după a 20-a 
sesiune C.A.E.R. de la Sofia, vă doresc dumneavoastră și întregului popor 
român mari succese !n dezvoltarea colaborării multilaterale cu țările 
comunității socialiste, spre binele tuturor popoarelor noastre, în interesul 
cauzei păcii șl socialismului.

A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S S.

De la bordul avionului, 21 Iunie 1974

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul mesaj pe care Excelența 
Voastră mi l-a trimis cu ocazia zilei mdle de naștere și vă mulțumesc 
pentru bunele urări ce mi le-ați adresat și pe care la rindul meu le 
formulez în modul cel mal cordial pentru dumneavoastră.

ELISABETA R.

TUNIS Simpozion
internațional 

in problemele 
populației

TUNIS 21 (Agerpres). — La 
Tunis, s-a deschis — sub înal
tul patrona) al președintelui 
Habib Bourguiba — un simpo
zion internațional asupra drep
tului și populației. Simpozionul 
face parte, din acțiunile inițiate 
in cadrul O.N.U., in vederea 
Conferinței mondiale a popu
lației, care va avea loc la Bucu
rești, în luna august. Participă 
experți și reprezentanți ai 
organismelor specializate ale 
O.N.U. Din țara noastră iau 
parte specialiști in problemele 
demografice.

DE PRETUTINDENI

Președintele Franței, Va- 
lâry Giscard d'Estaing, va conferi in 
zilele de 8 și 9 iulie, la Bonn, cu 
cancelarul R. F. Germania, Helmut 
Schmidt — s-a anunțat la Palatul 
Elysce. Intilnirea va avea loc in ca
drul consultărilor periodice la nivel 
inalt dintre cele două țări.

KUALA LUMPUR 21 (Agerpres). 
— Primul ministru al Malayeziei, 
Tun Abdul Razak, a deschis, vineri, 
lucrările celei de-a V-a conferințe 
islamice a miniștrilor de externe, la 
care participă aproximativ 300 de 
delegați si observatori din grupul 
celor 38 de națiuni islamice. In alo
cuțiunea rostită cu acest prilej, pre
mierul malayezian a adresat partici- 
panților chemarea de a elabora mă
suri concrete, programe și proiecte 
menite să realizeze o deplină unita
te a țărilor islamice. El a apreciat 
că. pentru a da substanță concepte
lor de unitate și cooperare interisla- 
mică. trebuie depuse eforturi serioa
se. atit de plan politic, cit 
mic. la acest ultim punct 
liefatâ necesitatea de a se 
pât sărăciei și exploatării.

In cursul celor cinci zile 
bateri vor fi examinate modalitățile 
concrete de ajutorare pe care țările 
islamice producătoare de petrol le 
vor acorda, în viitor, statelor afec
tate de maiorarea prețurilor la hi
drocarburi. In acest sens, dezbaterile 
vor avea ca bază recomandările ela
borate de comitetul de experți, 
creat In urma hotăririi conferinței 
islamice la nivel inalt de la Lahore. 
De asemenea, miniștrii de externe ai

țărilor islamice vor aborda aspecte 
ale actualei situații din Orientul A- 
propiat, unele chestiuni legate de 
mișcările de eliberare din Africa, 
precum și alte probleme.

Guvernul R. P. Chineza 
și guvernul din Trinidad- 
Tbbd^Oj in con^onriifâie bLi do
rința lor comună de a dezvolta coo
perarea intre cele duă țări, au hotărit 
să stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadori.

și econo- 
fiind re
pune ca

de dez-

Cambodgia. Populația din regiunile eliberate salută cu bucurie pe luptătorii 
forțelor patriotice

REPUBLICA ARABA EGIPT

Locomotivele „23 August" la Kom Ombo
O nouă mărturie a cooperării rodnice romăno-egiptene

Locomotivele fabricate de uzinele 
„23 August44 din București iși con- 
tinuă cu succes examenul in condi
țiile climei fierbinți. La aproxima
tiv trei ani și jumătate de cind ma
relui complex siderurgic de la He- 
luan i-au fost livrate primele 
c-xempLare „Diesel44 hidraulice, noi 
produse realizate de întreprinderea 
bucureșteană iau drumul Egiptului. 
Este vorba de locomotivele de tip 
L 30 H — 690 T, construite special 
pentru fabricile de zahăr egiptene. 
Cu citeva zile in urmă, prototipul 
lor și-a încheiat cu succes probele 
tehnologice pe exploatările de la 
Kom Ombo (Egiptul de Sus). Eve
nimentul a prilejuit o caldă mani
festare a prieteniei dintre România 
și Egipt, a dorinței lor de a extinde 
continuu cooperarea economică și 
tehnică, in avantajul ambelor țări și 
popoare.

Situat la 45 km nord de Assuan, 
Kom Ombo ocupă un loc însemnat 
in viața economică a R.A.E. Supra
numită „cuptorul Egiptului44, deoa
rece temperatura ajunge aici pină la 
55 de grade C, zona respectivă ofe
ră condiții excelente pentru cultiva
rea bumbacului și trestiei de zahăr. 
Exploatările de trestie se întind pe 
o arie cu raza de peste 50 km, fur- 
r.izind importanțe cantităti de zahâr 
pieței egiptene. Kom Ombo consti
tuie, totodată, un centru de experi
mentare a unor mașini și utilaje 
destinate să funcționeze in condi
țiile climei celei mai fierbinți, a fur
tunilor de nisip. Multe dintre aces
tea si.nt supuse ulterior unor trans
formări. spre a fi mai bine adaptate 
condițiilor specifice ale regiunii.

Locomotiva L 30 H — 600 T a tre
cut cu 
Dotată 
a apei,

aerului pentru aspirația motorului, 
ea a efectuat probele fără a necesita 
modificări ulterioare. Acest rezultat 
deosebit, aprecia ing. Fathi El Rubi, 
directorul general al fabricii de za
hăr din Kom Ombo, se datorează 
cooperării strinse dintre grupul de 
specialiști români și egipteni, in toa
te fazele, începind cu proiectarea și 
încheind cu testarea. Este un bun 
exemplu de realizare a unor mașini 
prin cunoașterea detaliată a condi
țiilor in care acestea vor fi puse să 
funcționeze. în actuala campanie de 
recoltare, locomotiva românească a 
stabilit un adevărat record, trans
porți nd in 24 de ore circa 1 000 tone

de trestie de zahăr, pe distante va
riind intre 50 și 100 km. In baza 
contractului româno-eglptean, semnat 
la sfirșitul lunii noiembrie 1973, nu
meroase fabrici de zahăr din R.A.E. 
vor fi dotate cu locomotive produse 
in țara noastră.

Existenta primei locomotive L30H 
— 600 T pe plantațiile de trestie de 
zahăr de la Kom Ombo și aprecierile 
elogioase pe care ea le-a intrunlt 
constituie, fărâ îndoială, încă o do
vadă a rodnicei cooperări economice 
româno-egiptene.

Nicolae N. LUPU
Cairo

succes examenul de tectare. 
cu sisteme speciale de răcire 
de filtrare corespunzătoare a

Locomotivele românești tronsportînd trestie de zahâr sub soarele necru
țător al tropicelor

Președintele Italiei, C1°- 
vanni Leone, l-a primit pe primul 
ministru, Mariano Rumor, care l-a 
informat cu privire la conținutul 
acordului asupra măsurilor destinate 
redresării economice a țării. Aceste 
măsuri vor fi dezbătute în parla
ment, iar in prealabil va avea loc 
o reuniune a guvernului cu repre
zentanții sindicatelor in cursul că
reia se va dezbate problematica eco
nomică.

Secretarul de stat ame- 
ri^cni, Henry Kissinger, șl minis
trul de finanțe, William Simon, au 
conferit cu ministrul saudit al pe
trolului, Ahmed Zakl Yamani, care 
a efectuat o vizită la Washington. 
Convorbirile s-au referit la stadiul 
actual al unor proiecte privind coo
perarea economică și tehnologică 
dintre S.U.A. șt Arabia Saudită și au 
avut ca principal obiectiv pregătirea 
lucrărilor comisiilor mixte recent 
create de cele două țări.

Ministrul tunisian de ex> 
tCmO/ Habib Chattl, care între
prinde o vizită la Rabat, a declarat 
că întrevederile sale cu oficialitățile 
marocane sînt axate pe probleme 
privind relațiile bilaterale, situația 
din Orientul Apropiat precum și 
evoluțiile pe scena politică africană, 
în contextul recentelor evenimente 
care au creat premise favorabile 
pentru soluționarea problemei teri
toriilor aflate Încă sub dominație 
colonială.

In cadrul „Zilelor culturii ro
mânești" ce se desfășoară in 
Cehoslovacia, vineri după-amia- 
ză a fost inaugurată la Praga 
„Expoziția cărții românești". La 
festivitatea de deschidere au 
participat J. Kovarik, locțiitor 
al ministrului culturii al R.S. 
Cehe, reprezentanți ai M.A.E., 
Ministerului Culturii. Au fost de 
față ambasadorul României la 
Praga, Teodor Haț, membri ai 
corpului diplomatic.

Consultări pentru forma 
rea guvernului în R. A. Ye- 
B16H. Mohsen Al Aln?» însărcinat 
cu alcătuirea unui 'nou guvern al 
R. A. Yemen, a început consultările 
cu personalitățile politice în vederea 
numirii membrilor cabinetului.

CIPRU

Măsuri împotriva 
actelor de violență

NICOSIA 21 (Corespondență de la 
I. Badea). — Camera reprezentanți
lor din Cipru a examinat, intr^o 
ședință specială, situația creată in 
insulă in urma noului val de vio
lență și terorism, declanșat de or
ganizația ilegală ,,Eoka-2". Cu a- 
cest prilej, președintele Camerei, 
Glafcos Clerides, a supus votului 
deputaților o moțiune, . adoptată In 
unanimitate, care arată că parlamen
tul cipriot condamnă cu vehemență 
violența și teroarea. Totodată, mo
țiunea cheamă guvernul să ia toate 
măsurile necesare „pentru a se pune 
capăt ilegalității și pentru apărarea 
populației".

Consiliul de miniștri, Întrunit sub 
conducerea președintelui Makarios, 
a analizat, la rindul său, situația in
ternă și a hotărit adoptarea ime
diată de măsuri împotriva violenței. 
In acest sens s-a hotărit demiterea 
din serviciile publice șl din poliție 
a elementelor despre care există do
vezi că sint implicate Ln acțiunile 
antistatale și au legături cu organi
zația ilegală „Eoka-2*4, precum șl 
întărirea cu noi cadre a forțelor de 
securitate.

Cifrele de control alo 
planului economiei națio
nale cubaneze pentru anul 
1975 vor fi defalcate pe provincii și 
discutate cu toți oamenii muncii cu
banezi — relevă un comunicat al 
Guvernului Revoluționar dat publi
cității la Havana. Hotărirea a fost 
adoptată in cadrul unei reuniuni co
mune a Biroului Politic at- C.C. al 
P.C. din Cuba și a Comițetuțui Exe
cutiv - gl'Consiliului de Mjhtșțrii 
CoAdusă 'de primul ministru - Hd'el 
Castro.

„Cosmos-601". In Uniunc* 
Sovietică a fost lansat, vineri, sate
litul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-601'4, avînd la bord aparatură 
științifică destinată studierii in con
tinuare a spațiului cosmic. Aparatu
ra instalată la bord funcționează 
normal, iar informațiile furnizate 
sint prelucrate de centrul de coordo
nare și calcul (T.A.S.S.).

Necesitățile urgente ale 
țărilor in curs de dezvolta- 

cel mai mult afectate de con

junctura economică actuală — creș
terea prețurilor la petrol, la îngră
șăminte chimice și la produsele ali
mentare — se situează între 3 și 5 
miliarde dolari pentru următoarele 
12 luni — anunță agenția France 
Presse. Cifreîb respective au fost co
municate Comitetului special al Na
țiunilor Unite însărcinat cu ajutoa
rele de urgență pentru țările în curs 
de dezvoltare de către Râul Prebish, 
reprezentant al secretarului general 

după, lin turneu consacrat 
discutării problemei respective.

A doua ediție a „Festi
valului Istanbulului", manl- 
festare cultural-artistîcă și științifi
că de mare amploare, a fost inau
gurată joi. Din țara noastră partici
pă ansamblul folcloric „Rapsodia 
română" și Teatrul de păpuși din 
Constanța. De asemenea, baritonul 
Nicolae Herlea va juca în opera 
„Carmen44.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL

ÎN PORTUGALIA

Azorele nu înseamnă

„Vreau să vă spun că această 
insulă este și va continua să fie 
fiortugheză44 — a declarat genera
lii Antonio de Spinola celor cite

va mii de persoane care-1 aș
teptau în piața principală a 
Orășelului Angra Do Heroismo, 
de pe insula Terceira (arhipe
lagul Azore), unde, după cum se 
știe, s-au desfășurat convorbirile 
dintre președintele Portugaliei și 
președintele Nixon al S.U.A. Decla
rația, aparent surprinzătoare, venea 
să răspundă unei neliniști expri
mate de lozinca: „Terceira nu este 
de vînzare44, înscrisă pe pancartele 
purtate de mulțime.

Conținutul lozincii era cit se poa
te de clar, el referindu-se la exis
tența bazei forțelor militare aeriene 
americane Lajes de pe această 
insulă. Acordul respectiv, încheiat 
de vechiul regim, a expirat la 4 
februarie, urmind ca, potrivit clau
zelor sale, să fie prelungit în mod 
automat, dacă pînă la 4 august nici 
una din părți nu-1 denunță. Intre 
timp insă, in Portugalia s-au pro
dus evenimentele de la 25 aprilie 
și, odată cu ele, existența bazei este 
pusă in cauză de noile coordonate 
politice ale țării. Manifestarea pri
lejuită de sosirea șefului statului 
portughez a dat expresie și altor 
lozinci ale populației, vizind pro
cesul de democratizare, situația lu
crătorilor agricoli. Această ultimă 
problemă are în vedere realități 
locale ce se așteaptă să fie schim
bate, cel puțin pentru a fi aduse la 
nivelul a ceea ce se petrece în res
tul teritoriului portughez. La pri
ma vedere, insula Terceira (400 ki
lometri pătrați) este un giuvaer 
peisagistic : de-a lungul șoselei ce 
înconjoară această insulă vulcani
că se inșiră localități minuscule, cu 
căsuțe albe, extrem de îngrijite, cu 
flori de toate soiurile. Un peisaj 
fermecător, care nu poate însă es
tompa Inegalități sociale flagrante. 
Există un Important contingent de 
lucrători agricoli cu salariu care le 
ajunge doar pentru a supraviețui ;

. ca urmare, mulți emigrează, afec- 
.tlnd potențialul uman al insulei. 
Economia se bizuie in principal pe 
creșterea vitelor și pescuit, ceea ce 
este insuficient. Tn acest peisaj pa
triarhal cu oameni modești ce duc 
un trai sărac, dar care slnt aspri și

și folclor44.»
mindri, atit vilele și reședințele lu
xoase pentru turiștii străini, dar, 
îndeosebi, baza militară constituie 
o lume cu totul diferită, incepind 
cu nivelul de trai al militarilor am
plasați aci și terminind cu atitudi
nea — pînă nu demult adeseori a- 
rogantă și abuzivă — față de local
nici.

Se consideră că după răsturnarea 
regimului Caetano această atitudi
ne s-a mai temperat, populația a- 
firmindu-și tot mai răspicat drep
tul de fi tratată demn. La sediul 
local al „Mișcării democratice*4, zia
riștii străini aflați în vizită pe a- 
ceastă insulă au fost întîmpinați cu 
cuvintele : „Vă rugăm, scrieți des
pre noi adevărul. Azorele nu în
seamnă doar exotism și folclor". 
Intr-adevăr, și pe minuscula întin
dere de pămint impregnată de stră
vechile legende ale Atlantide! se 
simte suflul unei vieți politice in
tense. „Mișcarea democratică", ca 
și alte grupări de stingă, desfășoa
ră și aici o activitate susținută, mi- 
litanții lor expun revendicările lo
cuitorilor, cer atenție față de pro
blemele insulei. Mulți dintre ei țin 
să precizeze că înțeleg sarcinile 
complexe și multiple ale momentu
lui, care nu permit rezolvarea si
multană a tuturor problemelor, im- 
punîndu-se priorități inevitabile. 
Dar ei consideră că această insulă, 
situată în centrul arhipelagului A- 
zorelor și la răscrucea a trei con
tinente, are dreptul să spere in
tr-o viață mai bună, mai liniștită, 
eliberată de prezența militară străi
nă. Deși comunicatul cu privire la 
convorbirile la nivel înalt america- 
no-portughez nu menționează ex
pres abordarea problemei bazei ae
riene de la Lajes, observatorii a- 
preciază că ea nu a linsit de pe 
agendă, date fiind imnlicațiile pe 
care le are asupra relațiilor externe 
ale noului regim portughez, în 
primul rind asupra deschiderii a- 
nunțate spre țările africane.

Iată de ce se consideră că dosa
rul bazei de la Lajes a fost practic 
deschis, evoluția 
fiind urmărită cu 
de opinia publică

acestei chestiuni 
legitim interes 

portugheză.
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• CASE DIN OȚEL. 
Oțelul plastificat, adică tratat 
la suprafață intr-o instalație 
specială și apoi acoperit cu o 
peliculă de polivinil colhrat, a 
început să fie folosit la placa
rea marilor fațade ale edificii
lor. El servește, de asemenea, 
ca materie primă întreprinderi
lor specializate in confecționa
rea de panouri, care, fixate cu 
buloane sau îmbucate pe o 
șarpantă, au o largă aplicare in 
construcțiile industriale, în 
hale sau locuințe, centre de 
zootehnie, bazine de înot sau 
in realizarea de porți de ga
raje, pereți despărțitori, pla
foane, cornișe etc. Panourile au 
structura unui sandviș, format 
din două foi de oțel plastifica- 
te, între care se injectează po- 
liuretan sau spumă fenolică, 
asigurind simultan izolarea a- 
custică, termică și coeziunea 
foilor metalice. Nu este depar
te ziua cind vom avea case 
construite, practic, in Întregime 
din oțel.

• EXTINCTOR ZBU
RĂTOR. In R.F.G. s-a reali
zat un extinctor zburător, 
propulsat printr-un sistem ra
chetă. El este compus din 12 
elemente lungi de 4,6 m, in 
greutate totală de 750 kg, care 
pot fi lansate in direcția foca
rului de incendiu. Autodirijate 
pe cale electronică, elementele 
ajung la o distanță «de 20—30 m 
deasupra focarului, deversind 
automat 500 kg de substanță de 
stingere a .flăcărilor. Extincto
rul zburător-poate fi utilizat pe 
orice vreme, are o rază de ac
țiune de opt kilometri și o vi
teză de 100 m pe secundă ; 
după terminarea acțiunii, ateri
zează cu parașuta.

• DE CE A DEVENIT 
APA DE PLOAIE MAI 
ACIDA. Moartea în masă a 
peștilor in unele lacuri din 
S.U.A. și Europa, ca și înceti
nirea certă a procesului de 
creștere a plantelor din aceste 
regiuni au constituit motivul 
unor cercetări efectuate de sa- 
vanți americani. Rezultatele au 
arătat că, în regiunile indus
triale, in ultimii 20 de ani aci
ditatea apei de ploaie a cres
cut de Ia 100 pină ia 1 000 de 
ori, ducînd la fenomene ca cele 
de mai sus. După părere) sa- 
vanților, aceasta constibA o 
urmare a măsurilor insuficien
te pentru împiedicarea râspin- 
dirii în atmosferă a bioxidului 
de sulf. Acesta din urmă este 
degajat, in primul rind, de in
stalațiile și motoarele in care 
au loc procese de ardere a car
buranților organici. Savanții 
respectivi își îndreaptă efortu
rile in prezent spre elaborarea 
unei metode eficiente de neu
tralizare a bioxidului de sulf 
emanat de aceste instalații.

• CHIRURGIA CON- 
TRA ALCOOLISMULUI. 
Profesorul Fritz Reder de la 
Universitatea din Gottingen a 
propus o nouă metodă de vin
decare a alcoolismului. El afir
mă că o intervenție chirurgi
cală in anumite puncte ale cre
ierului poate feri pe pacient de 
înclinația exagerată spre bău
turile alcoolice. Reder a efec
tuat pînă in prezent 22 de ope
rații de acest fel. Ele nu au 
avut nici un fel de efecte se
cundare și și-au dovedit efica
citatea in proporție de 90 la 
sută.

• LONGEVITATE 
SPORTIVĂ. Base-ball-ul, ur. 
joc de origine americană, ase
mănător, intrucitva oinei de 
la noi, se bucură de mare popu
laritate in Japonia. Fiecare 
școală: și universitate își are 
echipa și campionul său... Zi
lele acestea a obținut cea de-a 
doua sută victorie fostul direc
tor de școală Imamura, în vîr- 
stă de 85 de ani. In acest ultim 
meci, Imamura a jucat cu fiul 
său, Iosihiko, bineînțeles, mult 
mai tînăr : nu are decit.. 54 de 
am.

• MAIMUȚA-PĂSTOR. 
Crescută de mică printre ani
malele domestice, dintr-un sal 
sud-african, maimuța Ela a de
venit un ajutor de nădejde al 
locuitorilor. Prinși cu treburile 
gospodărești, ei încredințează 
maimuței misiunea de a duce 
la păscut și la adăpat oile și 
caprele. Instalată in copac, Ela 
supraveghează ‘îndeaproape tur
ma, iar dacă se ivește vreun 
oaspete primejdios prin apro
piere începe să strige, dind a- 
larma în sat.
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