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TINERELE ÎNTREPRINDERI
MAI GRABNIC LA NIVELUL
PARAMETRILOR PROIECTAȚI

• Economia națională nu poate aștepta indelungi „stagii de maturizare

• Programe de măsuri există decisiv este controlul îndeplinirii lor

In cadrul amplei analize efec
tuate la ședința Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. din 22 
mai a.c., s-a subliniat cu claritate 
că unul din obiectivele principale, 
spre care se cer orientate eforturi 
susținute in vederea îndeplinirii cu 
succes a prevederilor pianului, ii 
constituie 
rapiditate 
iectati ia ___________
ductle puse in funcțiune in ultima 
vreme. încadrarea la datele plani
ficate sau chiar mai repede in indi
catorii pre văzu ți creca7â. intr-o mă
sură hotăritoare. posibilitatea creș
terii eficienței economice a întregii 
activități de investiții. realizării 
producției programate și satisface
rii Ia momentul oportun sau mai 
devreme a unor necesități concrete 
ale economici, impuse de înfăptu
irea prevederilor cincinalului îna
inte de termen.

Iată de ce. colectivelor noilor în
treprinderi. centralelor și ministe
relor de resort Ic revine sarcina de 
marc răspundere dc a asigura, 
printr-un susținut efort comun, jn 
ritmul și la termenele prevăzute, 
cantitatea, calitatea si costul pro
ducției la nivelul proiectelor. Prac
tica a confirmai întru totul ade
vărul că, ori de cite ori noile în
treprinderi au primit, chiar de la 
punerea lor in funcțiune, un sorijin 
concret și eficient in toate proble
mele privind organizarea și desfă
șurarea în bune condiții a activită
ții productive, rezultatele valoroase 
ș-au arătat imediat.

Cu toate acestea. se mai 
lntilnesc. și nu rareori, situații care 
atestă o insuficientă străduință pen
tru valorificarea întregului poten
țial tehnic și economic al unităților 
respective. Să amintim dintre aces
tea instalațiile de acid azotic și azo
tat de amoniu, ambele etapa I, 
din cadrul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Turnu-Măgu- 
rele, fabrica de placaj de la Com
binatul de prelucrare a lemnului 
Tirgu-Jiu. instalația de sare solidă 
de la salina Tirgu-Ocna, instalația 
de rețele cord — etapa a Il-a — de 
la Combinatul de fibre artificiale 

V lin Brăila, precum și unele noi ca
pacități aoarținînd întreprinderii de 
prefabricate din beton Oradea, Fa- 

V _______

atingerea cu maximă 
a parametrilor pro- 
capacitățile dc pro-

bricii de zahăr din Corabia, Com
binatului de prelucrare a lemnului 
Focșani, care funcționează sub ni
velul parametrilor tehnieo-econo- 
mici proiectați, cu toate câ perioa
da destinată realizării integrale a 
acestora a expirat de multă vreme.

Nu in puține din exemplele men
ționate este vorba de colective ti
nere, de curind închegate și inevi
tabil lipsite de întreaga experiență 
necesară îndeplinirii sarcinilor ce 
le revin. Explicabil acest . lucru, 
deoarece datorită condițiilor con
crete in care sint recrutate adese
ori noile cadre de lucrători, aces- 
tea nu s-au putut in mod obiectiv 
forma la școala inaltelor exi
gențe muncitorești. Aceasta este 
realitatea și trebuie privită 
răspundere, la întreaga ei 
mensiune, in primul rind 
organizațiile de partid din 
ceste intreprinderi. Lor le revine 
sarcina deosebită de a acționa in 
permanență prin toate mijloacele 
de care dispun pentru înrădăcina
rea unui înalt spirit de disciplină, 
a ordinii și punctualității in mun
ca de zi cu zi a fiecărui lucrător. 
Or. se constată câ de multe ori 
intirzierile in atingerea parametri
lor proiectați se dâtoresc unor de
ficiențe (cel mai adesea este vor
ba de indisciplină) izvorite din sub
aprecierea tocmai de către unele 
organizații de partid a rolului 
pe care este chemată să-1 e- 
xercite munca politică. De a- 
ceea, intensificarea preocupării 
in această direcție se detașează 
ca elementul cel mai important 
prin care fiecare membru al colec
tivului poate fi făcut să înțeleagă 
că ‘ ‘ ’
cu 
de 
de . ___ _______ .. _
unanim in vederea atingerii grab
nice a parametrilor proiectați.

în calitatea lor de factor politic 
conducător al activității colective
lor de muncă, organizațiile de par
tid din noile întreprinderi care de
butează in producție au îndatori
rea principală să asigure rapiditate 
si temeinicie procesului de conso
lidare economică, reflectat prin 
realizarea indicatorilor din proiec
te. Aceasta este sarcina politică

cu 
di- 
de 
a-

armonizarea interesului general 
cel personal este strins legată 
rezultatele economice obținute 
unitatea sa, deci de efortul

numărul unu care revine organiza
țiilor de partid, tuturor comuniști
lor. Sub această prismă, ele tre
buie să urmărească, punct cu punct 
si in permanență, modul in care se 
desfășoară colaborarea intreprin- 
dere-centrală-minister, să intervină 
ferm pentru respectarea de către 
fiecare din acești factori a obliga
țiilor ce-i revin.

Se cuvine a se sublinia că din 
indicația conducerii de partid. Ia 
fiecare capacitate unde nu s-au 
realizat parametrii proiectați au 
fost analizate amănunțit neajunsu
rile care au generat această situa
ție, s-au întocmit programe precise 
de acțiune pentru redresarea ei de
finitivă. Totuși, după cum dovedeș
te situația unor unități — s-ar pu
tea menționa in acest sens între
prinderile : metalurgică de metale 
neferoase din Baia Mare, de 
produse cărbunoase din Slatina, 
de celule prefabricate din Băileșli, 
întreprinderea „Electromureș" din 
Tirgu-Mureș și altele — programele 
respective de măsuri au rămas in 
faza unor declarații de intenții, 
nu-și găsesc aplicarea in practică, 
iar ca urmare atingerea performan
telor tehnice și economice prevă
zute în proiecte se mai tergiver
sează. Nu era deci firesc ca orga
nizațiile de partid să asigure. în 
primul rind, condițiile necesare în
deplinirii acestor planuri de ac
țiune ?

O problemă nemijlocit legată de 
atingerea grabnică a parametrilor 
proiectați o constituie îmbunătăți
rea calității lucrărilor de întreține
re și reparații ale utilajelor, pune
rea la punct a tehnologiilor adop
tate, precum și pregătirea cu grijă 
sporită a personalului dc exploatare. 
Situațiile nedorite semnalate la o 
serie de capacități din cadrul Com
binatului de ingrășăminte chimice 
din Valea Călugărească, Centralei 
cărbunelui Petroșani, întreprinde
rii miniere Căpeni ș.a„ unde acti
vitatea productivă a stagnat dese
ori. datorită defecțiunilor ivite la u- 
r.ele mașini, impune renunțarea de
finitivă la executarea reparațiilor 
necesare in ceasul al doisprezecelea 
sau chiar după avarierea unor in-

(Continuare în pag. a III-a)

Acolo unde se nasc tractoarele bra
șovene (hala de montaj)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Comitetului pentru Cultură Fizică
și Sport al Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Sonlaliste România, a primit, simbă- 
trt dimineața, pe președintele Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport dc pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., Serghei Pavlov, 
care Întreprinde, In fruntea unei 
delegații, o vizită In țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Emil Dr&gănescu, viccprim-minlstru 
al guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fizică 
și Sport.

Oaspetele a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri pentru

poslbllitatea oferită de a vizita 
România, de a cunoaște nemijlocit 
realizările obținute de poporul 
român in toate domeniile de acti
vitate, relevind că in toate acestea 
se simte șl se regăsește rolul Parti
dului Comunist Român ca forță 
conducătoare și mobilizatoare a e- 
forturilor generale pentru edjficarca 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul 
avut, apoi, o 
oaspetele, in 
subliniată cu ____  __  _____
fructuoasă dintre organizațiile spor
tive, dintre sportivii din cele două

Nicolae Ceaușcscu a 
convorbire cordială cu 
timpul căreia a fost 
satisfacție conlucrarea

țări, atit pe plan bilateral, cit șl in 
cadrul forurilor internaționale de 
6pecialitate, colaborare care se în
scrie in contextul bunelor relații de 
prietenie româno-sovietice.

Totodată, a fost relevată misiunea 
generoasă pe care o are sportul in 
pregătirea și educarea sănătoasă — 
morală și fizică — a tinerei gene
rații, in opera de cunoaștere șl n- 
propiere inlrc popoare, in promova
rea idealurilor de pace, înțelegere, 
cooperare internațională.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie.

Prof. Rahman Sobhan, membru in Comisia de planificare, 
ministru de stat din Republica Populară Bangladesh

Președintele Republicii Soclalis- 
România, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, a primit, simbătă dimi
neața, pe prof. Rahman Sobhan, 
membru in Comisia de planificare, 
ministru de stat din Republica Popu
lară Bangladesh, care se află in țara 
noastră in fruntea unei delegații e- 
conomice.

La întrevedere a participat tova
rășul Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale.

Oaspetele a fost însoțit de Farocq 
Sobhan, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Republicii Populare Ban
gladesh la București.

Exprimind vii mulțumiri pentru o- 
noarea de a fi primit de șeful sta
tului român, prof. Rahman Sob
han a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut din par
tea primului ministru al Republicii

Populare Bangladesh. Mujibur Rah
man, împreună cu urări ' ’
prosperitate poporului 
României.

Oaspetele a subliniat 
deosebită de care se bucură în Re
publica Populară Bangladesh și in 
general in rindul țârilor in curs de 
dezvoltare personalitatea marcantă și 
activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, politica României socia
liste, realizările și experiența sa in 
asigurarea unei dezvoltări rapide in 
toate domeniile vieții economice și 
sociale.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
primului ministru Mujibur Rahman 
un salut cordial și cele mai bune u- 
rări, iar poporului prieten din Repu
blica Populară Bangladesh urări de 
succes pe calea progresului economic 
și social, pentru consolidarea inde
pendenței naționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și

de continuă 
prieten al

aprecierea

ministrul de stat Rahman Sobhan au 
avut un schimb de vederi in pro
bleme privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, in domenii dc interes co
mun. pe baza egalității in drepturi 
și avantajului reciproc.

în timpul convorbirii, de ambele 
părți a fost exprimată dorința ca 
raporturile de prietenie și colaborare 
dintre România și Bangladesh să 
cunoască o continuă amplificare, de 
a explora în continuare posibilitățile 
de colaborare existente și dc a le 
fructifica in interesul dezvoltării eco
nomice a celor două țări, spre binele 
celor doua popoare, progresului și 
păcii in lume. în context, s-a relevat 
cu satisfacție că, prin principiile care 
stau la baza lor, aceste raporturi sint 
menite să contribuie la promovarea 
unor relații noi, in spiritul echității 
și respectului reciproc, între toate 
națiunile.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Vizita președintelui Republicii
TI • If •- •

IN PAGINA A V-A

Vizita președintelui ales 
ai Republicii Columbia

IN PAGINA A V-A

Dierna, 
Zernis, 

numit

Tsierna, 
Ursuoa... 
succesiv,

MEMORABILUL AN XXX î
Derna, 

Z ernes, 
Așa s-a

„printr-o. lunga, și— alajpbir 
cată metamorfoză, orașul 
Orșova. Numele antic al 
orașului — de origine da
cică — s-a format dintr-o 
rădăcină indo-europeană : 
„der“ (a crăpa, a despica, 
deschizătură, trecere, de 
fapt străpungere a munți
lor de către fluviu), ceea 
ce vorbește de la sine des
pre poziția geografică a a- 
cestei așezări cu un destin 
atit de frămintat, pe Cli- 
sura Dunării, la Cazane, a- 
colo unde marele fluviu 
european desparte Balca
nii de Carpați. Și nu doar 
o străpungere a munților 
s-a săvîrșit aici, la Orșo
va, ci și una in timp, in 
istorie. Sint optsprezece 
secole de cind localitatea 
este atestată documentar 
ca municipium roman, 
rang la care o ridicase im- 
păratul Septimius Severus.

S-a aflat din vechi tim
puri pe locul de înfruntare 
dintre marile imperii și 
forțe militare. Și totuși a 
supraviețuit mereu și me-

prin aceasta la menținerea 
și afirmarea poporului ro
mân".

Așezare și cetate dacică, 
apoi castru roman și vamă,

lnăltat-o sau au coborit-o. 
populația ei răminind tot 
timpul dacică, daco-roma- 
nă, românească. Dar oricit 
de mari au fost evenimen-

ORȘOVA-
oras simbol

2

reu. „Orșova — spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu 
— face parte dintre acele 
locuri din patria noastră ai 
căror locuitori, vreme de 
aproape 2000 de ani, au în
fruntat năvălirile, au făcut 
fată greutăților, păstrin- 
du-și existența, contribuind

de mult, pinâ mai acum 
trei-patru ani, un orășel 
vechi cu iz oriental, cu zi
duri mărunte și crăpate, 
cu -ulicioare înguste îngro
pate in tufe de smochin și 
liliac. („Cind am început 
să demolăm, am constatat 
că aproape tot orașul era 
construit din chirpici și că
rămidă nearsă" — își a- 
mintește Zaharia Lupașcu, 
secretarul consiliului popu
lar orășenesc). Orașul ace
la doarme acum in a- 
dincuri. Vaporașul nostru 
se întoarce, pătrunde în 
golful Cerna al lacului de 
acumulare de la Porțile de 
Fier și avem sub priviri 
panorama Unui oraș cu to
tul nou.

...Aceleași denumiri : str. 
23 August, str. Traian, str. 
Decebal, str. Porțile de 
Fier, str. V. Alecsandri, 
str. M. Eminescu, str. Li
niștii... etc. Le cunoaștem 
de „dincolo". Numai că a- 
ici numele lor e încă du
blat de cel înscris în pro
iectele constructorilor : str. 
1 000, str. 1 500, str. 1 700... 
Dacă ar fi să judecăm o- 
rașul după denumirile 
străzilor, instituțiilor și în
treprinderilor, ar părea că 
nu s-a schimbat nimic : 
liceul „Ștefan Plavăț", țe-

municipium, centru comer
cial, port și fortăreață flu
vială, cazarmă și fortifica
ție medievală, reședință de 
district și o vreme chiar 
capitală a băniei, garnizoa
nă militară, centru mește
șugăresc, port comercial și, 
in sfirșit, centru industrial, 
intr-un cuvint : Orșova, 
împărați și generali ro
mani și bizantini, regi ai 
Daciei și tarabostes, cen
turioni, voievozi, spahii, 
pașale, bei, viziri, conți, 
margrafi — toți și-au pur
tat pașii prin ținutul Or- 
șovei, i-au adus nenorociri, 
victorii ori speranțe, au

tele care au tregut peste 
acest oraș, cel mai însem
nat, cel mai neobișnuit și 
mai tulburător dintre toate 
rămine cel petrecut în zi
lele noastre : operația stră
mutării, a renașterii sale.

★
Suflă un vint cald, me

diteranean (pină aici se în
tind aripile influenței me
diteraneene care face ca 
la Orșova să crească smo
chini și eucalipți), iar apa 
.Dunării se înfioară, se tul
bură. Sub noi, la cincispre
zece, douăzeci de metri in 
adine, se clatină umbrele 
a ceea ce a fost pină nu

PRIETENII

NOULUI

PICĂTURA DE CERNEALĂ

un piston 
fost lu-ANGAJAT"

a

Intr-o comuna

Trandafiri mari, roșii și albi, tablouri, covoare, ce
ramică, ghirlande de iasomie, multă iasomie. Sute de 
oameni ; cei care n-au reușit să ocupe un loc in sală 
urmăreau ceea ce se petrece înăuntru prin ferestrele 
larg deschise ale căminului cultural. Acesta a fost de
corul in care, zilele trecute, comunei Galbenu, din ju
dețul Brăila, i s-au conferit Ordinul .Muncii clasa a ll-a 
și Diploma comisiei centrale pentru îndrumarea și 
coordonarea întrecerii intre comune. Ambele pentru 
„rezultate deosebite obținute in realizarea sarcinilor 
economice, edilitare ți social-culturale in anul 1973".

S-au rostit discursuri, angajamente...
Unul dintre cuvintele auzite cu o foarte mare frec

vență a fost civilizația. Și oamenii se explicau : „Cind- 
va. eram, o comună săracă, cu mulți analfabeți. Astăzi 
avem 5 școli generale, iar anul trecut am construit încă

ADUNAREA
ACTIVULUI DE PARTID 
DIN ÎNTREPRINDEREA

ELECTROPUTERE“-CRAIOVA
IN PAGINA A 111 A

Mihai CARANFIL

5 săli de clasă. 2 laboratoare și 3 atetiere-școalâ. Asta-l 
civilizație...". „Pentru a veni in sprijinul mamelor care 
lucrează la ci mp, cele 4 grădinițe construite anul trecut 
funcționează cu program prelungit din zori și pină 
scara. Este civilizație...". „Avem 3 cămine culturale ; 
o bibliotecă cu 12 000 de volume ; două dispensare, din
tre care unul l-am construit anul trecut, cabinete de 
consul toții pentru adulțl, pediatrie, stomatologie, două 
case de nașteri... Toate acestea înseamnă civilizație...".

Am citat din cele auzite acolo, in sala căminului cul
tural. După cum tot civilizație înseamnă și recoltele 
de 4 850 kg porumb la hectar, 3 250 kg griu, 2173 kg 
fioarea-soarelui, 13 605 kg struguri (obținute anul tre
cut). In numele civilizației s-au amenajat și centrul 
civic al comunei, ți cele 1,5 ha de parc, și plantațiile 
de pomi fructiferi ; s-a extins rețeaua de apă potabilă, 
r-a construit stația de așteptare a călătorilor I.T.A. 
Prin democrație .și civilizație se traduce și aplicarea 
sondajelor de opinie cu ajutorul cărora cei 5 000 de 
locuitori ai comunei sint consultați. „Ce anume propu
neți să construim, in primul rind, anul acesta ?“.

Iar toate acestea definesc condiția nouă. înfloritoare 
a satului românesc la trei decenii de la eliberare. Con
diția de civilizație socialistă ce se înfăptuiește de către 
si pentru cei ce muncesc. îmi amintesc de cuvintele 
înțeleptului : adevărata civilizație a unui popor se 
poate vedea din felul in care prețuiește munca Jar 
munca, eforturile oamenilor din comuna brâileană. am 
văzut cum au fost prețuite : Ordinul Muncii strălucea 
intre buchetele mari de trandafiri roții și albi, lingă 
ghirlandele cu iasomie, multă iasomie.

Afirmarea in Japte a civilizației noastre.

Mircea BUNEA

Cine sînt
si cum 

acționează
1

Ca și alte mari întreprin
deri, „23 August" din Ca
pitală are o permanentă 
nevoie de muncitori. Aici 
și-ar găsi locuri de muncă 
numeroși tineri (și din a- 
ceia care încă mai bat tro
tuarele sau lincezesc in 
baruri de zi și de noapte). 
Delegați ai întreprinderii 
sint intr-o continuă căutare 
de tineri dornici să învețe 
cele mai diverse meserii ; 
dornici să-și afle locul și 
rostul ; să intre in rind cu 
oamenii. Dintre inițiativele 
organizației de partid me
nite să contribuie la for
marea acestor tineri, chiar 
de la primul lor contact 
cu uzina. se remarcă 
„PRIETENII NOULUI AN
GAJAT" — formă a mun
cii de la om la om. dialo
guri si demonstrații prac
tice privind acomodarea la 
cerințele meseriei, cultiva
rea spiritului dc ordine si 
disciplină indispensabil 
muncii in marca uzină.

Muncitorii in virstă de 
la ..23 August", dar si cel 
mai tineri, care au de
prins mai de curînd me
seria. se-ntreabă azi : ..Pe 
cine lăsăm in urma noas-

— în sensul că aici 
este mare nevoie de ur
mași vrednici, de forte noi. 
M-am oprit la forjă — și 
iată de ce : aici e o treaba 
grea, care ii cam sperie pe 
tinerii in necunoștință de 
cauză ; aici sint muncitori 
de nădejde, care și-au lăsat 
urmași vrednici ; aici lu
crează și Hristache Anto- 
nache, Eroul Muncii Socia
liste, de la care au învățat 
meseria zeci de tineri. în 
mintea celor neavizați, 
forja se confundă cu fieră
ria de prin sate si mici a- 
teliere. Rămine ca aceștia 
să mai vadă ciocanele de 
400. de 1 000. de 2 000 kg 
forță — și-apoi să-și facă o 
părere mai aproape de a- 
devăr.

îl întreb pe forjorul Con
stantin Samoilă : ..De ce 
ti-ai ales meseria asta ?". 
Răspunde prompt : „Pentru 
că noi. forjorii, sintem pri
mii care dăm forma unei 
piese". Este o muncă de 
precizie. cerind indemi- 
nare. rapiditate. calcul 
exact. Gindiți-vâ ce se-n- 
timnlă dacă 
de locomotivă a 
crat anapoda, cu numai

milimetri mai gros 
sau mai subțire... Aici se 
forjează piese pentru loco
motive, compresoare etc. Și 
trebuie să bați fierul cit e 
cald ! în cazul oțelurilor 
rapide mai alesr orice intir- 
ziere, ezitare, neindeminare 
pot să ducă la rebut. 
„Ce trebuie să învețe mai 
întii un forjor?" — îl întreb 
De Ivan Păun, șef de echi
pă, cu stagiu in uzină de 
peste douăzeci de ani. îmi 
răspunde : „întii și-ntii. 
trebuie să-nvețe să prețu- 
iască ordinea și discipli
na 1“ De reținut: Ivan 
Păun, secretar al unei or
ganizații de bază P.C.R. de 
la foriă. membru in comi
tetul de oartid al sectoru
lui 3. consideră educarea 
tinerilor în spiritul înde
plinirii exemplare a înda
toririlor lor profesionale, 
al unei discipline severe, 
drept o sarcină de căpătil 
a fiecărui comunist. Perso
nal se ocupă acum de 
tinerii unei clase de forjori 
de la grupul școlar „23 
August", care fac practică 
aici și, curind, se vor an
gaja muncitori.

însă mai e de lucru mult.

cu alții care vin — și-apoi, 
ani la rind trebuie să-ți 
urmărești învățăceii, să 
vezi cum se descurcă. Aici 
la forjă, din pricina zgo
motului, a trepidațiilor, nu 
se prea înțelege om cu om 
— trebuie să strigi, adicâ, 
și uneori, cit te țin puteri
le, și să mai faci și semne. 
Prima grijă a unui munci
tor. cind ia in primire un 
nou angajat, este să-i atra
gă atenția : „Dacă strig la 
tine, să nu crezi că-s su
părat, că am ceva să-ți 
reproșez...". Aici e muncă 
grea — asta imprimă serio
zitate. înaltă răspundere si 
precizie. exigență si în
demn la o vorbă bună, de 
cite ori este cazul...

„Pe cine lăsăm in urma 
noastră ?“. Costică Dorin, 
de loc din satul Dealul 
Morii, județul Bacău, a a- 
juns aici, la „23 August", 
unde avea un frate forjor, 
pe Ștefan Dorin. Asta a 
fost in urmă cu mai bine 
de 10 ani. S-a pre
zentat la angajare. inso-

Nicolae ȚIC
(Continuare in pag a Il-a)

(Continuare în pag. a .V-a)

Griul a început sâ îngâlbe- 
neascâ. In curind va începe 
secerișul. Instantaneu în lanu
rile cooperativei agricole Gher- 

ghița, județul Prahova
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I IVERS ANALIZA LA FATA LOCULUI
Doi oameni
obișnuiți

auto ți

ua

bai

Nu-1 venea -A-5i creadă 
că ?e află din nou in 
iilor și a actelor pierdu- 

ner.tcnție, p® stradă, 
ia». M O. nu j»tla cum 

iltumească. in bmo ce 
că abia au dat bună 

au fi spus la revedere.

m'.i

Au vînat...
locul I

în împrejurimile muntoase ale 1 
Orașului Tuoarod d.n li. postaria I 
s-a dcstdfural tradiționalul con- • 
cu-t de vlnătoare dc vulpi prin.. I 
radio. La acest original concurs I 
c luat parte ți un echipai romă- | 

de ta clubul radioamatori- . 
lor d:n Oradea, alcătuit din I 
Dinu Foâot. loan Mierluț. I 
Gheorphc Hora fiu și Tibcriu 
Kovacs. Cu toată viclenia lor. I 
..vulpile" și-au pășit... cumetrii. I 
Membrii echipajului arădean ou I 
ocupat locul 1 s; au „vinat" tro- ■ 
jeul ccl marc tub tor-r.a unei I 
splendide cupe de cristal. |

Acte și... acte |
— Ospătar, încă un rind ! I

V . Dd suparăți. E ora ri- I
I

I 
Tintinele (.Arad), tot nu s-a dat I 
d s. Cind ospătarul de ta con- 
plexul botcher ..Astoria" din I 
Arad i-a făcut no'a de plăti, în I 
loc de bani. N. IV. a întins bu- • 
letinul de identitate si alte acte ■ 
pe care le arca asupra tui, I 
..Ține-le drept gaj. pină rin cu |

. 
miliția, cere i-a ir.minat un act I 
in plus. Pentru amendă.

Tezaur 
geto-dacic

Un tezaur geto-dacic format 
din 60 de piese de argint a fost | 
descoperit in zona Gheboeni. I 
județul Dîmbovița, cu prilejul > 
unor lucrări la mina $otinga. ■ 
Specialiștii apreciază că move- I 
dele descoperite constituie argu- | 
mente incontestabile privitoare 
la striatele relații de schimb I 
existente intre populația getică I 
din sudul țării, cu așezări cu- ■ 
prinse intre Olt, Dunăre și Car- t 
păți. Totodată, tezaurul de la I 
Gheboeni aduce noi mărturii | 
despre monetăria geto-dacică, . 
noi date despre populația aces- I 
tor meleaguri pină la constitui- I 
rea formațiunii statale conduse 
de Burebista. |

Dar cu turma 
ce-a avut?

Deși avea de parcurs un drum I 
dificil, datorită numeroaselor 1 
curbe periculoase, Nicolae Brin- I 
duțescu. șofer pe autocamionul I 
21-VL-182. proprietatea U.F.E.T. | 
Brezoi. mergea cu viteză mare, 
în timp ce ..tăia" una din curbe. I 
Brindușescu s-a trezit in față cu I 
o turmă de oi. Din cauza vite- I 
zei excesive. frina nu l-a mai ■ 
ascultat și autocamionul s-a I 
oprit abia după ce a omorit și I 
accidentat grav nu mai puțin de 
70 de oi. Așa incit, chiar dacă I 
N.B. n-a fost niciodată baci la I 
oi. cu caval la cingătoare, va I 
trebui să... fluiere a pagubă. •

Altfel de 
examen...

în loc rd-și vadă de meseria I 
lui de strungar, Silviu Purcel I 
din municipiul Gh. Gheorghiu- . 
Dej s-a gind.t să dea o mină de I 
a tutor părinților cu școlari care I 
susțin tot felul de examene. 
Dar pentru că in urbea lui era I 
prea cunoscut, și-a ales drept I 
„cur.p de acțiune" Bacăul, pro- I 
mițindu-le unor părinți că. prin ■ 
,.relațiile" pe care le are. reușita I 
odraslelor la eramene este pa- | 
ramată „sută la sută". Firește, 
contra o mie sau două de lei. I 
5 dintre victimele ..omului cu I 
rc'aț de exemplu, din cornu- I 
na Balcani, i-au dat peste 10 000 ■ 
de lei. Unul din părinți nu s-a I 
.. nvoit" la preț și l-a dat pe | 
mina miliției. Acum, Purcel are 
de susținut el in»uși un examen I 
in fața legii.

Filtru total |
..Filtru total" pe drumurile I 

publice din județul Covasna. Au I 
fort controlate peste 3 000 de | 
autovehicule. Rezultatul : 101 de . 
autovehicule nu aveau efectua- I 
tâ verificarea tehnică, iar 91 au I 
fost găsite cu defecțiuni tehm- • 
ce care puneau in pericol sigu- I 
ranta circulației rutiere. Totoda- I 
tă. au fost depistați 84 de șoferi I 
care conduceau cu viteză exce- ■ 
sivă și 9 sub influența alcoolu- I 
lui. In afară de conducătorii | 
auto sancționați pe loc (fiind 
reținute și 23 de permise de I 
conducere), n-au fost scutiți nici I 
pietonii. 21 dintre ei fiind amen- I 
dați. Lor li s-au adăugat 16 bi- i 
cicliști si 17 căruțași, care cir- I 
rulau anapoda.

Rubricâ redoctotd de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteii1

-metodă curentă de lucru
— Specialiștii din apara

tul nostru județean, gru
pați in colcrtlyr rentrlnse 
de cite 4—5. împreună cu 
un membri al comite
tului executiv al consiliu
lui popular județean se 
dcplasrază in teren nu 
pentru o H. nici pentru 
două. Ci pentru două-trei 
săotămlni. Cu un obiectiv 
precis : soluflonarea con
cretă a problemelor ce se 
ridică pe plan local — e- 
conomlee. d® gospodărire, 
sănătate, invâtămint. cultu
ră ele. Separat de aceste 
colective, fiecare din cai 
27 membri ai comitetu
lui executiv al consiliu
lui popular județean răs
punde de Anumite locali
tăți. Intilnirile deputați- 
lor cu alegătorii, sesiu
nile consiliilor popu
lare. celelalte intruni-i 
importante — in care se 
iau decizii — se des- 
f șjară in prezenta co
lectivelor do specialiști și 
cadre de conducere depla
sate in localitatea respec
tivă. Inițiativa nu ne apar
ține. dar valoarea el incon
testabilă nc-a determinat 
să o asimilăm ca metoda 
curentă de lucru. Avantajul 
este cert. In primul rind. 
s? realizează o amplă in
formare reciprocă. In al 
doilea, soluțiile car® se 
impun pe plan local pot fi
— și sint — puse de 
acord cu rezolvările de an
samblu adoptate și valabile 
pentru tot județul. De mul
te ori. in acest cadru se 
relevă aspecte, probleme 
care ulterior devin obiectul 
unor hotariri și decizii ale 
organelor județene.

— Ar fi util, consideram, 
dacă ați ilustra această ex
periență cu un exmnlu.

— Am să mă refer la 
dezbaterile dintr-o sesiune 
a consiliului popular jude
țean care a avut loc la 15 
mai a.c.. finalizată in ho- 
tărirea privitoare la dez
voltarea agriculturii in 
zona de deal și munte, n®- 
cooperativizntă. O zonă 
care cuprinde 24 de locali
tăți. inglobind o suora'a’â 
de 53 154 ha. Circa 23 la 
sută din suprafața agricolă 
a județului.

Din constatările făcute 
pe teren de spe-ial:știi ju
dețului. din analizele auto
rităților local®, din dalele 
statistice «e detașa conclu
zia — deloc imbucurătoare
— că locuitorii din această 
parte a județului, altădată

mari furnizori de produse 
animaliere și de fructe. Iși 
cam Abandonaseră 
lctnicirile lor 
Pornind de la 
ccstel situații 
liberate programo 
de redresare a agriculturii 
și tnț in baza acestora de- 
putați întruniți In sesiune 
au hotărit : înființarea in 
zonă a 7 centre dotate cu 
cadre calificate care asi
gure Asistența tehnică ; 
inițierea unor acțiuni pen
tru scoaterea dc sub efec
tul eroziunii n 1 000 ha de

inde- 
rir.ă vechi, 

analiza a- 
au fost e- 

tocale

livezi si pășuni : extinde
rea plantațiilor de pomi si 
vită de vie p® alte 1 100 ha. 
Hotărirea a fost luată in

Atribuțiile ce le sint con
ferite dr lege — uncie in 
aparență mărunte, dar 
reclamat® curent de cetă
țeni. Este vorba, printre 
altele, de Autentificarea 
unor documente și certifi
cate. legalizarea actelor 
notariale, actelor de vin- 
7aro-cumpărare pină la o 
anumită sumă etc. De nse- 
moncn. să renunțe la prac
tica de a mai cere sau 
elibera acte dc stare ma
terială sau alte dovezi si 
adeverințe inutile. Reușita 
a 'țlunli de blocare a ten
dințelor dc birocratism și 
teranie a ..formulnroma- 
nlei“ depinde insă și de 
instruirea cetățeanului. Așa

Interviu cu ing. Ion CÂLCIOIU, 
prim-vlcepreședlnte al Comitetului executiv, 
ol Consiliului popular județean Dîmbovița

prezența șl cu consultarea 
deoutaților din aceste loca
lități, a reprezentanților 
din întreprinderii® jude
țene specializate (dc came, 
lapte și produse lactate, 
vie și vinificațle, de legume 
șl fructe), din stațiunile 
experimentale de la Voi- 
nești și Runcu (de culti
vare a pomilor și dc creș
tere a oilor), cărora, potri
vit hoțăririi. le-a revenit 
sarcina de a reașeza rela
țiile lor cu producătorii 
din zona neeooperatlvizată 
pe noi baze. Concret, ei au 
datoria să sprijine produ
cătorii individuali sau aso
ciat! cu fonduri bănești și 
utilaje, cu semințe de cali
tate, material săditor. ani
male de rasă. Să asigure 
t 'hnologii moderne și pre
gătirea cadrelor. Să contri
buie la valorificarea pro
duselor prin contracte și 
prelucrări in termen.

— Să trecem la o altă 
problemă, asuora căreia 
ș'im că aveți do asemenea 
ceva de spus. Administra
ția oresupune evidențe, 
raportări, adeverințe, cer
tificate etc. Unele sint in
tr-adevăr necesare. Altele 
insă... Ce s-a făcut pentru 
s:mplificarca formularisti- 
cii ?

— Am depus eforturi — 
în mare parte reușite — 
să determinăm consiliile 
populare comunale să-și in
tre mai rapid și complet in

că am inițiat — și realizăm 
— o acțiune permanentă 
de publicitate și infor
mare largă a cetățeni
lor. Fișierele consiliilor 
populare, buletinul nos
tru oficial, presa locală 
au făcut cunoscut locuito
rilor din județul nostru 
toate actele care le aint in
tr-adevăr necesare. într-o 
perioadă sau alta — lor sau 
copiilor lor — la înscrierea 
in școli și facultăți, la an
gajare, la schimburile dc 
locuințe, în operațiile de 
vinzare-cumpărare sau de 
construire a unei locuințe. 
Pe de altă parte, am sanc
ționat drastic tendința ru
tinieră a unor funcționari 
de a cere situații și nenu
mărate date suplimentare, 
inutile, in afara strictului 
necesar, a celor tipizate și 
aprobate.

Activitatea administrației 
locale se desfășoară in li
mitele legii si celorlalte 
acte normative, în spiritul 
unor directive și indicații 
de partid, al unor dispozi
ții. norme și instrucțiuni 
aorobate de propria insti
tuție sau de forurile supe
rioare. Există și la noi — 
ca peste tot — o preocu
pare pentru simplificarea 
formularisticii. Dar se mai 
poate semnala și la ora ac
tuală existența unei formu- 
laristici greoaie. De pildă, 
pentru evidența muncii vo- 
luntar-patriotice, C.P.C.P.ul

ne cere incă raportări, de 
cileva ori pc an. pentru o 
eeamă de Indicatori. Nor
mal. Numai că formula- 
ristica. indicatorii, sistemul 
dc raportare al multor acti
vități au rămas Aceleași 
(lunar, trimestrial sau se
mestrial), In timp ce con
dițiile economice și sociale 
alo localităților noastre s-au 
schimbat radical. Deci 
facem in final raportări 
parțial inutile. Și parcă 
n-ar fi destul atit. mal sint 
și foarte numeroase. Să 
exemplific. Potrivit instruc
țiunilor 5 000'1970. o locali
tate este obligată să întoc
mească cit® un prore®-ver
bal de recentle pentru lu
crările realizate la nivelul 
circumscripțiilor electorale 
in fiecare etapă a întrece
rii. Adică, de trei ori pe 
an. Potrivit acestor in
strucțiuni. o comună cu 55 
d? circumscripții, d® pildă, 
întocmește de 3x55 procese- 
verbale. în total 165. A- 
ceasta Înseamnă r° județ 
3x4 125: adică, 12 375 pro- 
cese-verbcle. La acestea 
se mai adaugă cite o situa
ție de lucrări — din care 
să rezulte valoarea mano
perei pentru fiecare lu
crare necuprinsă în lista 
d® pr®țuri anexă la in
strucțiunile amintite — și 
cit® un alt nroces-verbnl 
întocmit pe baza situațiilor 
definitive de lucrări — 
pentru economiile realizat® 
la lucrările finanțate. Deci 
acest sistem de ranortare 
este serios susceptibil de 
simplificare și reducere, 
îmbunătățiri s-ar putea a- 
duce și criteriilor de apre
ciere si de acordare a 
punctajului acordat locali
tăților aflate în întrecere : 
o parte dintre acestea — 
de 'exemolu. cele acordate 
n®ntru întreținerea fondu
lui locativ, a parcurilor, a 
punctelor d® interes turis
tic. a ștrandurilor — nu 
sint valabile tuturor locali
tăților. Altoie sint astăzi o- 
bie®tivele in care se con- 
cretizea’A la sate activita
tea voluntar-oatriottaă a 
cetățenilor : construcția de 
senii și grădinițe, de ci- 
m:ne culturale, irigațiile, 
sistematizarea, urbanizarea 
etc. Or. tocmai acestea nu 
sint cuprinse in niri unul 
din formularele de evi
dență ale întrecerii.

Constantin SOCI
corespondentul ..Scînteii"

Casa da culturâ
(arh. Dan Rusovan)

Noua gard
(arh. Irina Roseti)

Hotelul „Dalta”
(arh. Șcfchi Lutfi)

(Urmare din pag. I)

țit de frate-sâu. ..Aș vrea 
să mă fac forjor !“. „Ce să 
cauți la forjă? — l-a cam re
pezit un funcționar de la 
angajări. Nu te vezi ? Eșli 
puțin și slab"... S-a dus 
Costică Dorin la cabinetul 
med’cal. poate, ponte. Me
dicul i-a zis : „îmi pare 
rău. insă nu pot da aviz 
favorabil unuia ca dumnea
ta. Nu ești pentru forjă și 
n-am chef să risc...". ..Noi 
sintem invătati cu munca 
d? mici, nu vă faceți 
griji !“ — a spus frate1 
Costică Dorin a fost tri
mis să lucreze la o ma
șină de debi‘at — asta nu 
insemna că a ajuns forjor... 
Iar el voia să bată la cio
can. să manevreze cleștii. 
Drum lung.

..Dacă strig la tine. Cos
tică. să nu te sperii. Acum, 
hai să ne-apucăm de lu
cru !“ Costică, avind pa
siune pentru forjă, s-a 
speriat, totuși, și nu de 
puține ori. A doua zi s-a 
prezentat cu șl mai mare 
ambiti®. Ambiție, satisfac
ții — iși găsise locul. Ani 
la rind a lucrat la forjă, 
acum a trecut la tratamen
te termice, iar fratele său. 
Ștefan, a revenit de la tra

tamente termice la foriâ, 
maistru. Intenții : Costică 
Dorin vrea să fie subingi- 
ner (va da curind examen) 
cu specialitățile forjă si 
tratamente termice. Va 
reuși, sint convins. Clima
tul de muncă de aici, de la

orășel de la Dunăre. Pri
mea multe scrisori, de „re
chemare", băiatul. într-o zi 
a primit o vizită, chiar in 
urină : maică-sa. Cind l-a 
văzut bătind la ciocan, fe
meia a spus : „Hai acasă, 
că avem cu ce te ține

„23 August", exigentele că
rora a trebuit să le facă 
fată l-au ajutat să ajun
gă un muncitor respec
tat. un activist U.T.C. res
pectat (este locțiitor al 
secretarului comitetului 
U.T.C. pe uzină).

„Fără o disciplină seve
ră nu te poți căli la școa
la uzinei'* — Imi soune 
Costică Dorin. Și imi poves
tește că in urmă cu vreo 
citiva ani. la forjă lucra un 
băiat isteț, venit dintr-un

Și l-a obligat s-o urmeze. 
După puțin timp, din băia
tul acela isteț a ieșit un 
derbedeu. Acum, părinții se 
pot „lăuda" că băiatul lor 
este un pierde-vară. Și cind 
te gindești că aici, in uzi
nă, ar fi ajuns un munci
tor de nădejde, respectat 
de toți !

„Oare nu s-ar putea da o 
lege care să-i «convingă» 
pe cel care nu vor să mun
cească ?“. Știu un absol
vent de arhitectură care

s‘ă de doi ani... Preocupat 
el dc problema asta, I- 

van Păun știe un tinăr de 
25 de ani. sănătos, in pu
tere. isteț si care stă. Că
sătorit. un copil, soția lu
crează. el iese cu copilul 
la plimbare in parc. De ce 
nu muncește omul ăsta ? 
El. Păun, n-ar putea trăi 
fără muncă. Nici Constan
tin Bodo. tot de la forjă, 
n-ar putea trăi altfel... Nici 
Vasile Chivu. de la turnă
torie fontă, muncitor si 
e’ev la liceu, nici Gheor- 
ghe Burug. șef de echipă 
la loeomotive-montai. de 
la care, de-a lungul mul
tor ani. au învățat mese
rie zeci do tineri.

Oamenii harnici si îm
pliniți pe care i-am intil- 
nit in marca uzină — ia 
marea școală a muncii — 
și-au repetat întrebarea : 
de ce mai stau pe ginduri 
tineri isteti si in putere, 
de ce nu se-apucă de lu
cru ?! De ce nu vin aici, 
să-și afle rostul ? De ce nu 
se-ndreaptă sore alte locuri 
de muncă ? Va trebui să-i 
convingem pe toți aceștia 
să nu-și mai irosească 
anii. Ca să putem spune 
că lăsăm in urma noastră 
oameni de nădejde.

Așa gindesc si acționea
ză prietenii noului angajat.

Cinematograf in aer liber
(arh. Pop Vaier)

Noul magazin „Diana”
(arh. Gh. Tofan)

k____________________________

PE SCURT
DIN ȚARĂ
De la corespondenții 

„Scînteii"

NEAMȚ
.,Cum va arăta municipiul Piatra Neamț în anul 

1990 Iată Ideca care a stai la baza unor fruc
tuoase dezbateri intr® prnicctanțil șl arhitecțil din 
județul Neamț, pr marginea schițelor de sistema
tizare privind dezvoltarea in perspectivă a acestei 
frumoase așezări urbane. între altele, se prevede ca, 
prin dezvoltarea unor puternice sectoare economi
ce, in cadrul cărora un loc central va avea chimia, 
să se creeze un sistem urban complex, care să se 
extindă pe o zonă cuprinzind Piatra Neamț — Roz- 
nov — Pingărați.

B1STRIȚA-NASAUD
în lunile care au trecut din acest sn. în orașul 

Bistrița au fost date in folosință peste 300 de apar
tamente noi, de trei ori mai multe decit erau pre
văzute in plan. Acestea se adaugă color peste 2 600 
de apartamente construite aici in actualul cincinal. 
De curind, constructorii de la I.J.C.M. au început 
lucrările la primele blocuri dintr-un nou cartier, 
care va purta numele poetului Andrei Mureșanu. 
In noul cartier vor fi ridicat® post® 4 200 de apar
tamente, spații comerciale, grădinițe, școli.

CLUJ
în pitoreasca 7-onâ numită „Cetățuie" din Cl.^1, do 

unde se poate admira panorama orașului, a început 
construcția unui nou și modern complex turistic, 
prevăzut cu un hotel, restaurant, bar. cofetărie, coa
fură, frizerie etc. Accesul se va putea face fie po 
jos. pe aleea scărilor, fie cu mijloace de transport 
auto. în perspectivă, vor funcționa spre ..Cetățuie*4 
un teleferic, un ascensor de coastă, scări rulante.

ALBA
în orașul Ocna Mureș s-a deschis un șantier al 

tineretului, sub genericul „Șantierul a XXX-a ani
versare", care numără 1 000 de tineri organizați in 
15 brigăzi. Tinerii brigadieri lucrează la construcția 
grupului școlar de chimie din localitate, care cu
prinde săli de clasă, un internat, o sală de sport.

BACĂU
Pe riul Bistrița, în imediata apropiere a Bacău

lui. a fost Înălțat un baraj de redresare a apelor 
și de protecție a canalului de aducțiune la ultima 
din shlba de hidrocentrale. Lacul de acumulare 
de aici va asigura apa industrială necesară pentru 
combinatul d® hirtie ,,Letea“ și va servi, totodată, 
ca bază nautică și de agrement. în mijlocul lacului 
s-a format o insulă pe care edilii Bacăului au ame
najat un debarcader, o Dlajă cu bazin de Înot, un 
restaurant, chioșcuri, spații verzi.

IAȘI
în cadrul Institutului de medicină si farmacie 

din Iași se înalță un nou edificiu destinat facultă
ților de farmacie și stomatologie, precum și unor 
discipline de la facultatea de medicină generală. 
In noua clădire vor funcționa și o serie d® labora
toare și săli de cursuri. Trustul de construcții Iași 
s-a angajat să dea in folosință noul edificiu pină la 
sfirșitul acestui an.

BIHOR
In apropiere de stațiunea balneoclimaterică Stina 

de Vale, piraiele care colectează apele din munți 
au fost oprite de un baraj, la Leșu-Bihor, cu o ca
pacitate de 28 milioane mc apă. în afară d® im
portanța economică propriu-zisă a barajului, gos
podarii Bihorului au dat acestei zone pitorești și o 
destinație turistică. Aici s-a construit un motel, iar 
pe luciul apei se vor face plimbări de agrement cu 
bărcile. Ca o noutate de ultimă oră. notăm că au 
fost „lansați" la apă și primii puieți de păstrăvi.

GORJ
Zestrea social-edilitară a orașului Novaci va fi 

îmbogățită in curind cu două noi edificii : un spital 
și o creșă cu 100 de locuri. La Înălțarea lor, alături 
de constructori, o contribuție importantă aduc ce
tățenii care prestează muncă patriotică.

VASLUI
în frumoasa pădure de stejari de la Băltenl, t i 

apropierea Vasluiului — unde există specii de plan . 
și arbori puși sub ocrotirea legii — s-a amenajat 
un parc zoologic. El ocupă o suprafață de circa 4 
hectare. Pentru început a fost populat cu peste 50 
specii de animale. în curind vor fi aduși aici cerbi 
și urși.

OLT
în frumosul parc al orașului Balș, județul Olt, au 

lnceuut lucrările unui bazin de înot olimpic. Acesta 
va fi construit în cea mai mare parte prin munca 
voluntar-patriotică a locuitorilor și va fi inaugurat 
in cinstea zilei de 23 August.

------ • Din instanță în fața opiniei publice ® Din instala în fața opmiei piîMice

„Maestrul"
prădat

de discipoli
— Și zi. ați vrea gi voi ceas „Atlantic'* 

la mină ? Și plimbări ca bălatu’ ? Da’ voi 
smteți proști, d-aia n-aveți. Ehe, în viață 
trebuie să fii băiat deștept... Tu ăsta. Vali, 
ia banii ăs‘ia și du-te și-mi cumpără o 
curea de ceas. Stai, uite si pentru serviciu, 
3 lei...

Abia picat dintr-un voiaj pe litoral. 
Cheorghe Stancu (București, str. Sascut 
nr. 31) poporise la „Narcisa" și dădea plin 
de importanță „sfaturi". Se simțea ca un 
maestru înconjurat de discipoli...

— Onorată instanță, mă constitui parte 
civilă cu suma de 3 500 lei. din care 2 500 
numerar, iar restul contravaloarea unei 
haine de piele, a două ceasuri gi a altor 
obiecte de îmbrăcăminte.

Cine credeți că era păgubașul din fața 
instanței ? C®1 care cerea intervenția legii 
Dintru despăgubiri ? însuși... maestrul ! 
Nici n-ajunsese bine în podul unde-și avea 
culcușul de noapte, și se și pomenise pră
dat de „discipoli** : haina de piele, ceasul, 
îmbrăcămintea. Tot. Inclusiv sacoșele. Dă
duse roade lecția...

P. S. Iar atunci cind „maestrul" se con
stituia parte civilă, cerlnd despăgubiri, fă
cuse el însuși cunoștință cu boxa acuza
ților. Fiindcă toate lucrușoarele erau de 
furat. Condamnat la o pedeapsă cu închi
soarea. Gh. S. avea Ia nndul lui de... des
păgubit adevărațli oăeubași.

Semnături 
„oarbe"

Pe vremea cind era casieriță la coope
rativa de credit „Minerul" din Godeni- 
Argeș, Angela M. s-a gindit — mai in 
glumă, mai in serios — că n-ar strica să-și 
„rotunjească" veniturile din banii coopera
tivei. Mai intij a făcut o cerere fictivă de 
Împrumut și. văzlnd că „gluma" ține, s-a 
pus serios pe scris cereri pină a ajuns in 
jurul sumei de 30 000 de lei. Cum mai ma
rii din conducerea cooperativei erau dis
puși să aprobe in continuare (a se citi : 
n-au văzut falsurile și înșelăciunea). A. M. 
s-a apucat sâ facă cereri fictive de împru
mut si pentru alte persoane.

— Nu mi-am dat seama, credeam că nu 
s® observă. Acum imi pare rău — a de
clarat fosta casieră, cind a ajuns in fața 
organelor de urmărire penală.

Ce-a crezut A. M. cind s-a apucat d® 
falsuri și cit o s-o coste iluzia că n-o să 
se observe, asta o va aprecia instanța. Ră- 
mine Insă de văzut ce vor zice membrii 
cooperatori despre cei puși să apere avu
tul obștesc și care și-au pus semnăturile 
cu ochii legați...

Mărturii... 
roz-bombon

— 11 cunosc din copilărie pe Constantin 
Ulc gi știu că acesta este un om foarte li
niștit. a avut o frumoasă comportare atit jn

familie, cit și in societate. Niciodată ni
meni nu s-a plîns că s-ar fi purtat violent 
sau că ar fi făcut vreun scandal...

— îl cunosc de aproximativ doi ani pe 
inculpatul Gheorghlan Ion și sint mirat că 
este azi arestat, deoarece il știam un om 
foarte cuminte, niciodată n-a făcut scandal. 
La locul lui de muncă, unde am fost co
legi o vreme, avea o comportare foarte 
frumoasă.

Două declarații de martori în dosarul nr. 
1 004/1974 al Judecătoriei sectorului 6, două 
„certificate de bună purtare" oferite cu 
mărinimie de Ionlță Ion si Grigore Dinuță. 
Cu alte cuvinte, atacul celor inculpați
— Constantin Iile (str. Păunașul Codrilor 
nr. 38) și Gheorghlan Ion (comuna Răsu
ceai, Ilfov) — asupra unui șpfer de taxi 
ar fi fost, pasămite, ab-olut o intlmplare, 
singulară, regretabilă... în realitate, C.I., 
cri „foarte liniștit**, est® recidivist, con
damnat la 2 ani pentru tilhărie. iar Gh. I.
— autorul „foarte frumoasei comportări", 
mai este si autor al unei infracțiuni nu 
prea vechi.

A?a incit mărturiile roT-bombon in fa
voarea unor astfel de indivizi se rețin doar 
ca probe ale... lipsei de probitate.

în căutarea 
colacului 

de salvare
Omul, trecut de prima tinerețe, iși fră- 

mintă nervos miinile ; găsește cu greu cu
vintele :

— Onorată Instanță, am un nume bun în 
întreprindere, sint om serios, vă rog să ți
neți cont...

Intr-adevăr, din caracterizarea dată de 
întreprindere reieșeau cu prisosință cali
tățile profesionale ale celui aflat acum in 
fața instanței. Pentru aceste calități fusese 
promovat, i se încredințase conducerea 
unui colectiv de muncitori. Dar meșterul 
pontase fictiv trei muncitori plecați de 
mult din întreprindere, insușindu-și niște 
bani care nu erau ai lui...

— De ce ai făcut acest lucru ? — întrea
bă judecătorul.

De data aceasta, omul cu timplele încă
runțite răspunde fără să clipească ; parcă 
avea răspunsul dinainte pregătit :

— Precizez că sumele sustrase nu erau 
ale întreprinderii, ci se cuveneau muncito
rilor, deoarece plata se făcea in acord glo
bal. pe lucrări. Dacă am păgubit ne cineva, 
n-am păgubit întreprinderea, deci avutul 
obștesc, ci pe colegii mei.

O eroare care se voia circumstanță ate
nuantă. „colac de salvare". Dar necinstea 
te trage la fund...

Tipul 
cu relații 

a „pătruns" 
și a 13-a oară
— Pentru examenul de șofer ? Nici nu-l 

nevoie să-l dai. îmi dai mie In 6chimb 
2 000 de lei și ai carnetu-n buzunar. Păi 
știi dumneata ce relații am eu ?

— Omu' dumitale a fost gestionar și e 
arestat ? Mde, asta-i nițeluș cam greu, dar 
se aranjează cu 3 000. Dă-mi banii și de

azi în trei zile îl ai acasă. Acolo unde 
pătrund eu, ehe, nu poate oricine !...

Cetățeanul „cu relații", care promitea 
marea cu sarea și incasa bani buni de la 
amatorii de avantaje obținute pe căi oco
lite era Vasile C. din Constanța, escroc 
periculos, avind la activ’ 12 condamnări. 
Dar după atitea „experiențe", în loc să se 
apuce de muncă, și-a reluat vechile înde
letniciri. Șl a ajuns la a 13-a condamnare. 
Nu degeaba spunea că „acolo unde pătrun
de el nu poate oricine" ! Cit despre ama
torii de „relații", au rămas cu buzele um
flate : potrivit legii, banii dați in acest 
scop sc confiscă.

--------------------------------------- -——i

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că am fost surprins Incercînd 
să pornesc un autoturism la orele 1 noap
tea, dar arăt că nu intrasem Înăuntru de- 
cit cu intenția să fumez o țigară..."

(Din declarația inculpatului C.B.. dată 
în fața instanței — Judecătoria secto
rului 8)

„Nu este adevărat că i-am luat cu forța 
paltonul numitului Bou Niculae, ci el sin
gur s-a dezbrăcat cind i l-am cerut. Cele 
citeva palme i le-am dat numai în mo
mentul cind a refuzat să-mi dea si basca 
pe care, de asemenea, i-o cerusem"...

(„Apărarea" Ivi Radu Mihal din Bucu
rești, Calea Ciulești 368, condamnat la 
3 ani închisoare)

Dînu POPESCU 
Emil MAR1NACHE
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0 EXIGENTĂ ANALIZĂ PARTINICĂ, 0 UNICĂ Șl FERMĂ HOTĂRlRE
V

A COMUNIȘTILOR SI A ÎNTREGULUI COLECTIV
3 >

„La „Electroputere" se vor înrădăcina trainic
ordinea, disciplina I responsabilitatea"

Tn cuvintarea roslitA la recenta in
ti Intre cu activul dc partid dtn jude
țul Dolj, secretarul genera] al parti
dului a abordat pe larg, prin prisma 
eticii comuniste, a răspunderii orga
nizațiilor dc partid și conducerilor 
de întreprinderi, faptele petrecute la 
întreprinderea ..Electroputere" din 
Craiova și Fabrica de celule electrice 
din Bftikști in legăturii cu încălcarea 
legalității socialiste și raportarea 
falsă a realizărilor de plan pe anul 
trecut. Pe bună dreptate, secretarul 
general al partidului a subliniat cu 
prost prilej ; ..atunci cind e vorba de 
lipsuri, noi le discutăm și criticăm 
pe cei vinovați. dar cind avem dc-a 
face cu încercări dc a induce in 
eroare, dc a înșela, de fapt, insâși 
clasa muncitoare, poporul — lucru
rile «e schimbă : nu mai exte vorba 
dr «împle lipsuri, ci dc o atitudine 
necorectă din partea acelora cărora 
partidul, statul. clasa muncitoare 
le-au incredinlat răspunderea in 
gestionarea unei părți a avuției gc- 
^rale a întregului nostru popor. 

Fată dc aceasta nu putem fi in nici 
un fel îngăduitori

Pe baza indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu. organiza
ția de partid din întreprinderea 
..Electroputere*' a supus unei analize 
cu activul de partid și cu toți oa
menii muncii din secții și ateliere 
abaterile grave săvirșite și a stabilit 
măsuri pentru îndreptarea rapidă a 
situației. Sub semnul acestor exi
gențe s-a desfășurat plenara cu ac
tivul de partid din întreprinderea 
craioveană.

Se cut ie Bubl mat. din cav I lo
cului, că adunarea a pus in evidență 
combativitate*, spiritul de exigență 
ni răspundere partinică al comuniști
lor pentru întărirea rolului de con
ducător politic al organizațiilor de 
partid, pentru promovarea atitudinii 
înaintate față de muncă. față dc 
proprietatea și avutul obștesc, pentru 
respectarea neabătută a legalității. In 
î itervențiile lor, comuniști ca Sergiu 
Stăm ate. Marin Vișenescu, Ion An
tonie au criticat cu severitate faptul 
că organizația de partid s-a ocupat 
de lucruri mărunte : transformin- 
du-se adesea in dispecer, organizația 
nu a acționat pentru întărirea mun
cii politico-organlzatorice. a pierdut 
din vedere probleme de bază ale în
treprinderii. obiectivele de perspec
tivă. Căutind răspuns la Întrebarea : 
cum a fost posibil ca intr-un colectiv 
puternic, cu mii de comuniști, cum 
este cel de la „Electroputere". să se 
întimple asemenea abateri, s-a rele
vat că una din principalele cauze 
constă In faptul că, alunecînd in 
tehnicism, neglijindu-și rolul de con
ducător politic in viața colectivului, 
organizația de partid nu și-a exer
citat obligația statutară de * asigura

eon (rolul de partid ««upr» întregii 
activități economice. Lj aceasta au 
contribuit și anumite tendințe dc 
birocratizare a muncii unor membri 
de partid, inclusiv a unor cadre cu 
munci de răspundere, care, pe bună 
dreptate, au fost criticate in adunare 
ca se despărțeau greu dc birou, erau 
i .ir vftzuți in ateliere, in secții, acolo 
unde muncitorii, tehnicienii se in- 
f' u uau cu diferite probleme și difi- 
ci’ltați. unde cuvintul. sfatul și în
drumarea lor ar fi fost mai mult 
decit necesare. Se poate aprecia că 
pentru toți participanții la ședință 
s-a impus ca o concluzie majoră da- 
lor.a organizației de partid dr a asi
gura cunoașterea vie. directă, perma
nentă a tuturor problemelor ce se 
ivesc in activitatea întreprinderii, de

nara a cerut scoaterea din funcția 
de director general al C.I.M.A.E. 
Craiova a tovarășului Victor Ionescu 
si a hotArit sancționarea sa cu vot 
do blam eu avertisment ; scoaterea 
din funcția de director general ad
junct al Cl.M.AE, șl de director al 
întreprinderii „Electroputere" a to
varășului Liviu Tânăscscu și sancțio
narea sa cu vol de blam : aceeași 
sancțiune a primit-o si Nicolae Lef
ter. contabil-șcf al C.I.M.A.E. Tot
odată. s-a hotârit eliberarea din 
funcția do secretar al comitetului 
uzinal d? partid a tovarășului Con
stantin Barbu.

Avjnd drept călăuză indicațiile și 
sarcinile trasate de secretarul gene- 
i ii al partidului, hotârită să lichi
deze practicile greșite din trecut, să

Adunarea activului de partid 
din marea uzină craioveană

« aborda realitățile deschis, de a nu 
admite sub nici uu motiv ascunderea 
neajunsurilor, de a se situa in frun
tea luptei pentru lichidarea lor — 
mobilizind. in acest scop, prin 
pirghiile activității politice de masă, 
pe toți oamenii muncii, toate forțele 
și energiile lor.

Pe bună dreptate s-a acordat o 
importanță deosebită, in cadrul dez
baterilor analizei, problemei îndepli
nirii hotăririlor organizației de partid. 
Cuvintul unor participant la dezba
teri — Nicolae Oprea, Florea Goles- 
cu. loan Ursu — a stăruit asupra 
faptului că fiecare comunist este 
răspunzător de aplicarea în practică 
a măsurilor stabilite, că fiecare tre
buie să acționeze, la locul său de 
muncă, pentru înrădăcinarea unei 
înalte responsabilități față dc sarci
nile concrete ce îi revin, a unei vi
guroase discipline in finalizarea ho- 
târîrilor organizației de partid. Co
mitetul de partid de la ..Electropu
tere" a făcut multe analize, a luat 
hotăriri bune, dar nu întotdeauna 
ele au fost practic aduse la cunoș
tința comuniștilor, a celor chemați 
să le aplice — lipsa informării îm- 
pletindui-se cu neurmărirea modului 
cum respectivele hotăriri se aduc la 
îndeplinire.

Exprimind hotărirea comuniștilor 
d a nu tolera abaterile de la disci
plina de partid, de la legalitatea so
cialistă, adunarea activului d? partid 
a aprobat propunerea biroului co
mitetului județean de partid cu pri
vire la sancționarea celor care s-au 
făcut vinovațj de dezinformare și 
raportări fictive. In unanimitate, ple-

INTRE 24-26 IUNIE, LA BUCUREȘTI

Congresul internațional
de marketing

..Marketingul, nece
sitățile viitorului și 
cooperarea interna
țională" — aceasta 
este tema Congresului 
internațional de mar
keting care se va des
fășura la București, 
intre 24 și 26 iunie 
a. c- Organizat de Fe
derația internaționa
lă de marketing, in 
colaborare cu Asocia
ția română de marke
ting (AROMAR). con
gresul se anunță ca o 
reuniune de largă an
vergură internaționa
lă. bucurindu-se de 
participarea a circa 
500 de delegați din 
România și din alte 
25 de țări ale lumii. 
Vor fi prezenți spe
cialiști de prestigiu 
in domeniul mar
ketingului, reprezen
tanți ai unor orga
nizații internaționale. 
(O.N.U.D.I., F.A.O.,
Centrul de comerț in
ternational G.A.T.T.— 
U.N.C.T.A.D.. Camera 
internațională de co
merț etc.), precum și 
ai unor mari firme 
industriale, comercia
le și bancare din 
străinătate. Din țara 
noastră participă ca
dre de specialitate 
din diverse unități 
economice, productive 
și comerciale, cerce
tători. cadre didactice.

Această manifestare 
te înscrie in suita de 
acțiuni întreprinse de 
AROMAR. de-a lun
gul anilor, pe linia 
preocupărilor econo
mice generale din țara 
noastră, 
gporirii 
eficienței 
și comerțului, 
cunoscută atenția deo
sebită pe care parti-

in vederea 
continue a 

producției 
• ‘ ’ Este

dul și statul nostru o 
acordă îmbunătățirii 
continue a activității 
de comerț exterior, ca 
factor important al pro
gresului economici na
ționale. „Desfășurarea 
eficientă a comerțului 
exterior — sublinia 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la re
centa consfătuire cu 
activul de partid și de 
stat din domeniul co
merțului exterior și 
cooperării economice 
internaționale — ne
cesită o bună cunoaș
tere a situației econo
mice internaționale, a 
pieței mondiale, a 
tendințelor și perspec
tivelor ci. o adaptare 
rapidă a producției la 
cerințele pieței exter
ne, ale partenerilor 
din diferite țări". în 
acest sens, marketin
gul sau arta de a pro
duce și a vinde avan
tajos. in momentul 
optim, la nivelul exi
gențelor cantitative și 
calitative ale pieței 
deține, după cum se 
știe, o pondere tot 
mai mare in activita
tea 
noastre, devenind 
instrument 
asigurarea 
producției 
externă, __ . 
tehnologiilor de fabri
cație la necesitățile 
interne și externe.

Congresul iși pro
pune tocmai să ofere 
un cadru favorabil 
dezbaterii acestui an
samblu de probleme 
care confruntă astăzi 
pe producător și co
merciant.

— Programul discu
țiilor — ne-a precizat 
Ștefan Mâșu, secreta
rul general al con-

întreprinderilor
2 un 

util pentru 
legăturii 

cu piața 
adaptarea

greșului — cuprinde 
teme variate și ds 
mare actualitate, cum 
ar fi cele privind ma
teriile prime, energia, 
promovarea exporturi
lor țărilor in curs de 
dezvoltare, accesul la 
tehnologie, situația in
dustriei și agriculturii 
in lume, intensificarea 
comerțului și colabo
rării economice intre 
state, experiențe na
ționale in cooperarea 
internațională (socie
tăți mixte etc). In a- 
cest cadru, reuniunea 
va înlesni un amplu 
și folositor schimb de 
experiență intre spe
cialiștii din diverse 
țâri participante, ceea 
ce este de natură șâ 
contribuie la impul
sionarea progresului 
in cercetarea și prac
tica de marketing.

Va fi un prilej pen
tru școala românească 
de marketing să-și 
confrunte experiența 
cu cele mai bune re
zultate obținute la ni
vel internațional in a- 
cest domeniu. Un dia
log în direct, pe viu, 
concret, a cărui fina
litate practică constă 
in identificarea de noi 
căi și mijloace pentru 
optimizarea 
de comerț 
incepînd cu 
și terminind __ _ 
cerea mărfurilor 
piața externă, in pro
movarea conlucrării 
intre specialiști din 
țări aparținind unor 
sisteme social-politice 
diferite și cu niveluri 
diferite de dezvoltare 
economică, in folosul 
cooperării internațio
nale.

1
I

I 
I
I
I

PLACI DIN
COPOLIMERUL

RECORDURI Șl INITIATIVE ALE MINERILOR

MOMENT STATISTIC

rapid șl competent problemele 
suspensie.

Ca unul dintre primele efecte 
criticilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ale împletirii mă
surilor tehnico-organizatorice luate 
de conducerea întreprinderii cu ac
țiunile organizației de partid, a în
ceput proiectarea unei noi serii de 
locomotive Diesel electrice de dife
rite puteri. Din acestea, pină in anul 
1977 șe vor asimila cel puțin 9 tipuri, 
care vor asigura încărcarea în per- 
spectivâ a capacităților de producție 
ale fabricii respective. Eforturi fruc
tuoase pentru introducerea de so
luții constructive si tehnologice noi, 
în paralel cu diversificarea necesară 
satisfacerii necesităților economiei 
naționale, se desfășoară la transfor
matoare. La mașini rotative se fina
lizează introducerea in fabricație, 
încă pentru anul acesta, a unei noi 
serii de motoare asincrone. In ve
derea organizării superioare și per
fecționării urgente a producției, s-a 
stabilit — așa cum au cerut in cu
vintul lor mai mnlți vorbitori, prin
tre care Ștefan Etagan. Constantin 
Miertescu — ca specialiștii cei mai 
buni să fie repartizați să lucreze in 
secții și sectoare productive, 
undo, de fapt, se 
producției.

Prin întreaga sa 
narea cu activul

I La întreprinderea

I
I
I

de prelucrare a 
maselor plastice lași

acolo
hotărăște soarta

Buieă

treacă la exercitarea efectivă a ro
lului de conducător politic, organiza
ția de părtid de la „Electroputere" a 
stabilit un amplu program de acti
vitate, siluind în centrul acesteia 
munca politico-educativă pentru re
cuperarea restanțelor și realizarea 
sarcinilor ce revin colectivului între
prinderii în vederea îndeplinirii ri
guroase a planului. Bazindu-se pe 
creșterea spiritului de răspundere și 
a exigenței comuniștilor, a cadrelor 
de conducere și a tuturor oamenilor 
muncii, măsurile cristalizate prin 
consultarea largă a activului de 
partid prevăd termene și responsa
bilități precise, acordă un loc cen
tral controlului sistematic, pe par
curs, al realizării acestora, cunoaș
terii în orice moment a stadiului de 
îndeplinire a lor. preconizează mij
loace de soluționare operativa a pro
blemelor deosebite ce pot apărea.

De la graficele privind termenele 
concrete de lichidare a tuturor ră- 
minerilor în urmă la măsurile poli- 
tico-organizatorice vizînd întronarea 
ordinii și disciplinei in fiecare ate
lier. secție sau sector de activitate, 
respectarea legalității socialiste, de 
la precizările aduse în ce privește 
căile întăririi controlului de partid 
la cele consacrate îmbunătățirii 
muncii politice, legării ei cit mai 
strinse de realitățile întreprinderii 
— toate ilustrează preocuparea or
ganizației de partid pentru îm
bunătățirea stilului său de activitate, 
confirmă aprecierea secretarului 
general al partidului că întregul co
lectiv al uzinelor, in frunte cu co
muniștii, este in stare să soluționeze

desfășurare, adu- 
de partid de la 

„Electroputere" a confirmat încă o 
dată forța comuniștilor, rolul hotă- 
ritor care revine organizației de par
tid in conducerea intregii activități, 
efectele pozitive ce se pot obține cind 
se folosește stilul de muncă recoman
dat de conducerea partidului. Fără 
îndoială, dacă așa s-ar fi procedat de 
la bun început, cind au apărut primele 
neajunsuri, dacă incă de atunci se 
consulta activul de partid si se pu
nea în discuția comuniștilor starea 
reală de lucruri, cu siguranță că 
neajunsurile ar fi fost evitate și cu 
totul altele ar fi fost astăzi rezulta
tele economice ale acestui puternic 
colectiv. Desigur, nici acum nu este 
tirziu, iar modul in care s-a desfă
șurat adunarea îndreptățește convin
gerea că, exercitindu-.și din plin și 
neslăbit rolul de conducător politic, 
folosind întregul arsenal de mijloace 
ale muncii politico-educative, unind 
energiile comuniștilor, ale întregului 
colectiv, organizația de partid va 
asigura soluționarea promptă și com
petentă a sarcinilor de producție, va 
încetățeni un climat de ordine desă- 
virșită. de înaltă disciplină și res
ponsabilitate comunistă, in vederea 
îndeplinirii cu succes a planului și 
a angajamentelor pe-acest an.

Viorel SALAGEAN 
Nlstor TUICU

încă de la început, întreprin
derea de prelucrare a maselor 
plastice din Iași nu reușea să 
satisfacă cerințele beneficiari
lor de plăci pentru frigidere din 
copolimerul A.B.S., deoarece in
stalația prevăzută in proiect era 
de capacitate mică. Pentru a 
răspunde solicitărilor tot mai 
mari s-a trecut la studierea po
sibilităților de realizare a unor 
noi capacități de producție. în 
baza unor studii de bună orga
nizare a fluxului tehnologic și 
de reamplasare a utilajelor s-a 
reușit ca in spațiile existente să 
se monteze o nouă instalație 
pentru fabricarea plăcilor A.B.S., 
care a intrat recent in funcțiu
ne cu 90 de zile înainte de ter
men.

Prima sută de tone de plăci 
A.B.S. de la noua instalație 
le-am și livrat beneficiarilor 
— ne spune inginerul Pascal 
Mihai, șeful secției prelucrări. 
Aș vrea să rețineți, totodată, 
că prin .intrarea în funcțiune a 
noii instalații s-a lărgit și gama 
de sortimente. Putem prelucra 
acum plăci pentru frigidere 
mult mai subțiri și mai late de
cit înainte. De asemenea, calita
tea plăcilor realizate de noua 
instalație este mult îmbunătă
țită ; plăcile sint mai rezistente 
și cu suprafețe mai lucioase.

Operatorii care lucrează la 
noua instalație se preocupă, în 
prezent, de realizarea unor noi 
sortimente de plăci cașerate și 
cofrate din copolimerul A.B.S. 
din polietilenă, cerute atit la 
fabricarea frigiderelor, cit și la 
realizarea diferitelor bunuri de 
larg consum : abajururi, veioze, 
pahare, căni, vaze de flori.

Manole CORCACI 
corespondentul' „Scînteli"

La Cooperativa agricolă Caste- 
lu, județul Constanța, floarea- 
soarelui. irigată, este îngrijită 
exemplar de către mecanizato

rii din S.M.A.

AGENDA ECONOI
NOI UTILAJE PETROLIERE

In actualul cincinal, industria constructoare / . 
a realizat peste 250 de produse noi sau mod-’ 
cursul acestui an au fost asimilate numeros-- 
foraj și exploatare, printre care sapele cu trr: 
role, precum și instalații geologice și noi t.;- ' ,-J 
f iraj-extracție. Una din ultimele noutăți este '-l 
venire a erupțiilor pentru sondele de mare 0dLi(-'e',l 
pune de echipamente hidraulice perfecționate l '-‘ 
tind marca „1 Mai" Ploiești, poate sâ lucreze pi- •’ 
de 1 050 atmosfere, realizind performanțe de nivel no

în cursul acestei luni, brigada condusă de tn’-tn 
Bandi de la Exploatarea carboniferă Lupoaia 
avansare in galerii neatinși pină in prezent in 
Irului, la operațiile de deschidere. Acest ritm va ''J1’ 
mației amintite să obțină o viteză lunară de ava' 
metri, cu 175—200 metri superioară recordului I 
aceeași exploatare cu două luni in urmă.

Prcluind la inceputul acestui an inițiativa laÂ 
din Valea Jiului, sub genericul „Să realizăm daa* 
pe lună, in abatajele frontale", minerii sectorul iHfe 
Slănic, din cadrul întreprinderii miniere CimpunȘ 
realizat, peste prevederile de plan un număr de'f 
mare, aici s-au extras suplimentar 6 900 tone de 
jamentul anual asumat in întrecerea socialistă fj

PENTRU CAMPANIA DE RECOLTARE ’74
întreprinderile Centralei industriale pentru trac 

agricole au expediat in avans numeroase mașini ș1 
culturii pentru actuala campanie de recoltare. L} 
tate a Brașovului — „Tractorul" — au fost expediat 
tractoare peste planul semestrial, de la întrepri; 
nătoarea" din București au fost livrate suplimerp 
autopropulsate C-12, iar de la întreprinderea det 
gidia 160 de remorci de cinci tone, precum și nun») 
de recoltat furaje.

Pentru campania de recoltat din acest an, unii» 
cultură au primit incă 2 000 combine „Gloria", 5 îti 
40—80 CP, 14 860 prese de balotat paie, peste 4 000 r\ 
astfel o dotare superioară, se apreciază că în uni', 
de stat’și cooperatiste campania de recoltare a gri\ 
10—12 zile.

• Minerii de la Rovinari au extras în acest an> 
de lignit egală cu cea realizată in toate exploatării- 
ani in urmă.

• Unitățile producătoare de materiale pentru cok
județele Dîmbovița, Prahova și Buzău au expediat!;), 
peste plan, o cantitate de produse cu ajutorul cărorai-dr 
ridica circa 1 200 de apartamente. '

• Comandamentul flotei fluviale Navrom a raporit inc 
nirea sarcinilor de trafic portuar semestriale. Prin p:.“.jriU 
manești de la Dunăre se realizează in primul semes.-j ai I 
tui an un trafic portuar cu peste un milion tone irirf\iri\ 
mare față de cel din aceeași perioadă a anului trecu. \

• De la inceputul anului pină acum, muncitorii și rasiali 
de pe șantierele și din intreprinderile Ministerului 
Industriale au pus in funcțiune 180 noi capacități d’.r-^ficiuc

• Vești bune din „vetrele de foc" ale țării : siderurgiștij 
elaborat peste prevederile de plan pină la 20 iunie peste 110 
tone de oțel.

• Colectivul întreprinderii textile „Moldova" din Bofoșan 
îndeplinit sarcinile pe primii patru ani ai cincinalului. Pjnă 
sfirșitul anului se vor produce aici țesături in valoare de 
milioane lei.

• Rezultatele acțiunii de autodotare la Șantierul Nava] ( 
Galați : 60 polizoare verticale, două complexe de broșate 20 r 
lizoare pneumatice, un bac de 100 tone folosit pentru lucrăr 
la navele lansate.

IMPERATIVELE CAMPANIEI AGRICOLE

*•- ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
A

Cu fiecare zi, ritmul lucrărilor agricole se intensifică. Pentru a nu se 
produce aglomerări, important este ca, pină la inceperea din plin a sece
rișului. să se încheie lucrările de întreținere a culturilor, efectuindu-se 
numărul de prașile stabilit in tehnologia fiecărei culturi. Din ultimele 
date centralizate la ministerul de resort rezultă că in cooperativele agri
cole prașila a doua la sfecla de zahăr si floarea-soarelui a fost executată 
pe aproape toate suprafețele. Sfecla de zahăr se prășește a treia oară, 
lucrările fiind mai avansate în județele Dolj, Teleorman, Timiș, Bihor,

Olt. Buzău etc. Prășitul porumbului se desfășoară în ritm nesatisfăcător 
In județele Vilcea, Caraș-Severin, Neamț, Bacău, Botoșani, precum si in 
majoritatea județelor din Transilvania. De asemenea, intirzie executarea 
celei de-a doua prașile la cartofi. Îndeosebi în cooperativele agricole din 
județele Covasna, Harghita, Bistrița-Năsâud, Brașov, Sălaj. Iată consta
tările prilejuite de raidul întreprins de corespondenții noștri din județele 
Neamț și Cluj.

TINEREII,
Întreprind^
(Urmare din pay. I) 1

activității 
exterior, 

producția 
cu desfa- 

pe

NEAMȚ CLUJ

„Războiul buruienilor" merge anemic

Viorel POPESCU

La I.F.E.T. Suceava

0 METODĂ DE MARE EFICIENTĂ ECONOMICĂ
Fabrica de cherestea Falcău- 

Suceava. Aici, operațiunile im
puse de o noua metodă de lu
cru încep in depozitul de pro
duse finite. Odată cu sortarea 
are loc și aranjarea cherestelei 
in pachete, după care sint 
transportate la rampa de pre
gătire, unde se execută reteza
tul la capete. Urmează imba- 
lotarea pachetelor. Cu ajutorul 
unui autoincărcător, acestea sint 
transportate pentru încărcarea 
în vagoane. Despre eficiența 
economică a acestor metode a

„pachetizârii" ne-a vorbit in
ginerul Nicolae Ionescu, di
rector adjunct comercial la 
I.F.E.T. Suceava: „Este vorba de 
o reducere a prețului de cost 
in manipulări și transport, o 
creștere de aproape 2 ori a 
productivității muncii, scăderea 
numărului de operațiuni ma
nuale grele și. implicit, a nu
mărului de muncitori-încărcă- 
tori. Aceeași metodă a pache- 
tizârii a fost introdusă in ur
mă cu o lună și la fabrica de 
cherestea din Putna".

Organizarea ireproșabilă a acțiunii 
de întreținere a culturilor prăsitoare 
și realizarea acestor lucrări in con
diții de calitate superioară constituie 
cuvintul de ordine al activității pe 
care o desfășoară, in aceste zile, ma
joritatea oamenilor muncii de pe o- 
goarele județului Neamț. Din datele 
furnizate de direcția agricolă rezultă 
că prima prașilă manuală la porumb 
a fost făcută pe 85 la sută din su
prafețe. Prașila a doua e la început

In numeroase cooperative agricole 
lucrările de întreținere a culturilor 
«int bine organizate. La cea din Gi- 
rov, aplicarea acordului global sti
mulează pe cooperatori in executa
rea prășitului. Pină acum, pe toate 
cele 130 ha cultivate cu sfeclă de za
hăr, 150 ha cu cartofi, 80 ha cu floa
rea-soarelui și pe cele 695 ha cu po
rumb s-au aplicat cite două prașile 
mecanice și manuale, iar acum se 
lucrează intens la prașila a treia. Ni
mănui de aici nu-i este Indiferent 
cum arată lanurile de culturi prășl- 
toare. Toți cooperatorii sint convinși 
că o prașilă in plus, executată la timp 
și in condiții de calitate superioară, 
valorează mai mult decit o ploaie 
bună. Pe lingă îndeplinirea celorlal
te atribuții, președintele Nicolae 
Bo3tan, cu familia sa, a luat spre 
Întreținere 2 ha de culturi prășitoa- 
re. Exemplul său este urmat și de 
restul personalului din conducere, de 
cei care lucrează la contabilitate, bri-

gadieri. Acolo unde, din diferite mo
tive, unele porțiuni de teren au ră
mas neprășite, s-a trecut la organi
zarea întrajutorării intre echipe. Așa 
a fost și cazul lotului cooperatoarei 
Silvia Ghineț. De asemenea, condu
cerea unității s-a îngrijit ca in pa
ralel cu executarea prașilei a 3-a să 
asigure cooperatorilor și formațiilor 
de lucru cantități egale de îngrășă
minte chimice, indeosebi azotat de 
amoniu pentru cultura cartofului, iar 
o formație specială, condusă de Va- 
sile Gh. Apopii, lucrează de zor la 
tratamentul preventiv al manei.

La fel de bine este organizată 
munca de întreținere a culturilor și 
la cooperativele agricole din Dochia, 
Căciulești, I.A.S. Girov ș.a. Dar, din 
păcate, nu același lucru șe poate 
spune și despre modul cum este or
ganizată acțiunea de întreținere a 
culturilor prășitoare la cooperativa 
agricolă din Români. Datorită lipsei 
de asistență tehnica, o suprafață de 
113 ha cultivată cu cartofi a fost dis
trusă in timpul executării unei pra
șile mecanice. De asemenea, la Cor- 
duni, Tămășeni, Costișa, Zănești șl 
alte unități mai există cooperatori — 
ce-i drept putini la număr — care 
incă nu și-au coborit sapele din pod. 
lăsind ca suprafețele cu culturi pră
șitoare ce le-au foș> repartizate eă 
fie lucrate de alți cooperatori.

Ion MANEA

In județul Cluj sint multe supra
fețe de teren unde culturile prăși
toare sint năpădite de buruieni. Ex
plicabil de ce. Pină vineri, 21 iunie, 
prașila intîi mecanică la porumb 
nu se făcuse decit pe 58 la sută din 
suprafețe, iar prașila intîi manuală
— doar In proporție de 62 la sută. 
De ce această intirziere ? Desigur, 
ploile din ultimul timp au stinjenit 
efectuarea lucrărilor. Dar sint și 
cauze de ordin subiectiv. Iată ce am 
putut constata cu prilejul unui raid 
prin mai multe cooperative agricole,

O tarla a cooperativei agricole din 
Răscruci părea o cultură de ra- 
piță. Dar era vorba de porumb îne
cat in buruieni. O parte din lan fu
sese prășit mecanic, dar nu și ma
nual, o alta numai manual, iar o alta 
deloc. La prășit era doar o familie 
de țărani.

— Unde sint ceilalți cooperatori T
— întrebăm.

— Poate acasă, ori la alte treburi, 
căci unii cred că este prea moale 
pămintul — ne răspunde cooperato
rul Ioan Pop. Noi am venit căci am 
zis că dacă n-om putea prăși vom 
merge la adunatul finului. Dar văd 
că merge destul de bine.

Intrăm în hotarul comunei Borșa, 
c unitate mare. Pe marginea drumu-

lui, culturi de varză, fasole, cas
traveți, unele prășite, altele nu.

Este drept. în raidul nostru am in- 
tîlnit și multe exemple pozitive care 
atestă nu numai hărnicia cooperato
rilor, dar și posibilitățile organizato
rice și de mobilizare ale organizații
lor de partid, ale conducerilor coope
rativelor. Iată, de pildă, la Apahida 
erau in cimp la prășit peste 400 de 
cooperatori. Președintele, brigadierii, 
specialiștii fuseseră dis-de-dimineață 
in cimp și identificaseră ’ ’
pe care 6e poate lucra, 
oamenii. Deși 
din ultimele zile au făcut in 
mai multe locuri aproape imposibile 
lucrările de întreținere, totuși prin
tre „ferestrele vremii" s-au prășit 
importante suprafețe cu porumb, 
sfeclă, cartofi. La Frata, Luna, Lun- 
cani, Cimpia Turzii s-a muncit mult 
și bine. Totuși, situația pe județ nu-i 
de natură să liniștească. Se cere mai 
multă preocupare din partea organi
zațiilor de partid șl conducerilor u- 
nitâților agricole pentru mobilizarea 
Întregii forțe de muncă, pentru exe
cutarea acestor lucrări pe toate su
prafețele cultivate, știut fiind că de 
aceasta depinde realizarea unor pro
ducții cit mai mari.

parcelele 
mobilizind 

ploile abundente 
cele

Alexandru MUREȘAN

stalații. Așa cum a indicat, 
cerea partidului, pretulind€U 
buie urmărită cu insistență iT? 
tățirea activității comparlini? 
cu sarcini in acest domeniu 
baza stabilirii unor planuri t 
de reparații ale instalațiilor i 
logice, asigurării bazei 
necesare aplicării lor, ridi- 
lificării personalului insăr> 
executarea acestor lucrări.

In paralel, se cere acor, 
mai mare atenție aplicării! 
lor privind îmbunătățirea ai 
nării tehnico-materiale, or, 
producției și a muncii, prec 
acțiunii de desfacere a pr 
fabricate. Facem această p 
deoarece, nu în puține situ 
pirarea termenelor de ațin 
parametrilor proiectați este 
cința directă a faptului c; 
dintre noile capacități lnd 
și-au început activitatea fii 
fapt, gata numai... pe jumă'1

Din analiza neajunsurilor? 
frinează realizarea integrală 
rametrilor proiectați la unelti 
cități industriale se desprins 
cluzia că îndeplinirea pretu’ 
a acestei sarcini economice 
depinde de stăruința cu cai 
aplicate măsurile stabilite, c 
sint mobilizați la rezolvarea ; 
melor aflate in suspensie spt 
tii, muncitorii și tehnicienii 
care din unitățile respective, 
ceastă privință, organizații 
partid din întreprinderile în 
au serioase răspunderi. Ele 
sâ acționeze dinamic și viguri 
tru finalizarea celor mai pi 
măsuri, să întărească contre 
partid asupra modului cum si 
podari te capacitățile prod 
fondurile materiale și financi 
credințate de 6tat, să între 
urgent acțiuni concrete pen 
tilizarea întregului potenția 
ductiv al capacităților date 
ploatare.

Cl.M.AE
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'«fecționir» • 
Wucattv po 
•rei C.Q ai 
Ttttre dtrer- 

1 Drnmm’tts 
K«^renț* țn 
•i introducr- 
■utneospodA- 

prtn- 
M corrspuod 
w «orietitH 
'finală, chib- 
-»r materiale

Scoală, elevii, concomitent cu forma
rea unor deprinderi, să devină con- 
știepR că realizează și trebuie să rea
lizeze valori materiale, utilizindu-și 

capacitățile fizice și intelcc-

icnlile din tudețul Teleorman 
•onturat și se extind prin di

verse forme elementele de autoull- 
lare si splor<**po<lărlre. Astfel, 
din cele 315 atclicre-țooalâ rare asi
gură locuri de muncă pentru 23 000 
elevi, in multe se lucrează cu bune 
rezultate pe baza planului de pro-

Iul si. c* este, cred, eaenual. le
di elevilor sentimentul utilității, 1' 
dezvoltă spiritul de responsabili tei r 
si autoexigență* Evident, in arcastâ 
direcție, se impune atragerea mal in
terul a unităților economice na’ro- 
natoare, a muncitorilor $1 specialiști
lor din producție nu numai la înar
marea elevilor cu deprinderi prac
tice. ci și cu spirit economic, cu pri
cepere si chibzuință pentru utilii»* 
rea rațională a resurselor societății.

neglijată nici acllvl- 
producțle a elevilor in

0 preocupare pe agenda instituțiilor de invățămint

AUTOGOSPODĂRIREA
ui. găsirea ce- 
«hodalitâți de 
scolii pe prin- 
■ta»eaxă ca o 
ontru comitetul 
partid. pentru 
aii. în Drogra- 
rc l-am elabo- 

F la premisa câ 
» dragostei față 
narea deprinde- 
ml co-productivă, 
or de lucru spe- 
• nsușirca mrto- 

stllnțifleâ a pro* 
unoașterca prin- 

■ re. exploatare șl 
ci 1 'or se realizează 

'f*U a tuturor o- 
i£,ji.-ilnt la procesul 
1 rin rețeaua la* 

\ ^elierelor-scoală. 
j Arii si practica 
I orinderi. ferme 
j stive agricole de 
I narea elevilor la 
r 'notice. însușirea 
V erarea. după ab- 

Vltate productivă, 
.,.,,/lc. ca incâ

ductic. elaborat și îndeplinit după 
modelul întreprinderilor economie*’. 
Reperele introduse in „fabricație11 nu 
sint luate ia intimplare. încă din anul 
trecut s-a întreprins un studiu de 
perspectivă privind baza didnetico- 
materială necesară generalizării in- 
vățămlntului obligatoriu do 10 ani. a 
treptei I liceale. Concluziile des
prinse au constituit puncte de 
plecare pentru inspectoratul școlar 
In vederea Încheierii unor contracte 

atelierele au o 
Liceul

cu școlile In care ....... . ...
bună funcționalitate. Astfel........... ....
de construcții din Alexandrin, liceele 
nr. 1 $i nr. 2 din Roșiorii de Vede, 
S'Olile generale Furculcști. Beucn, 
nr. 1. 2 și 3 din Roșiorii de Vede, 
nr. 6 din Alexandria au devenit „fur
nizorii” inspectoratului școlar jude
țean. Printre altele, atelierele vor 
realiza anul acesta echipament di
dactic pentru grădinițe si laboratoare 
in valoare de 509 000 lei. care vor 
acoperi o mare parte din necesarul 
Întregii rețele de Invățămint.

Bunurile realizate in 
și pe loturile școlare 
însemnate fonduri pentru dezvol
tarea bazei materiale a invățămintu-

atelier* 
creează

agricultură. Orientarea dată de Bi
roul comitetului județean de partid 
a fost aceea de a se organiza mun
ci» elevilor la sate pe principiile uni
tăților agricole socialiste. ■"*' 
pe cele 143 ha destinate 
s'olarc si 120 ha luate in acord glo- 
b~.l. precum și in cadrul Stațiunii 
Județene experimentale agricole Drfi- 
gjnești-Vloșca lucrează aproape
25 000 de elevi, sint constituite 97 
microferme agricole, producția preli
minată fiind de 800 000 lei. Consider 
că. in condițiile județului Teleorman, 
nu trebuie sfl renunțăm la practica 
el 'vilor in agricultură, nici chiar In 
situația cind vom asigura o bună 
funcționalitate atelierelor-școală din 
mediul sătesc. în această direcție, 
trebuie să urmărim pregătirea com
plexă a tineretului școlar la nivelul 
unei agriculturi mecanizate, moderne 
și intensive.

Munca in anii de școală, ca prin
cipiu educativ, li formează pe elevi 
— și pe profesori — ca buni gospo
dari. capabili să se ocupe cu compe
tență de îndeplinirea unor acțiuni șl 
munci gospodărești in școală. Intro-

Concret, 
loturilor

ducerea in viața unităților do Invă- 
Mmlnt a elementelor de autogospo- 
dârlre, cu reale implicații educative 
sl fiinncinrc, acțiune sporadică In 
anii treruțl, cnpătă fnrm*» orgAnizAto 
st generalizează. Majoritatea lu
crărilor de întreține.o și bună gos
podărire a școlilor din localitățile 
Brebina, Islaz. Uda Paclurea. Belu, 
Storobănea«a șl altele sc rezolvă cu 
participarea elevilor șl părinților, ca 
o practică constantă, continuată și 
In perioada vacanțelor. Ij» liceele n- 

grlcole din Ale
xandrin și Turnu 
Mftcurcle. la li
ceele din Zimni- 
cna, Piatra. Snl- 
c.a. Drâgăncști- 
Vlnșca. Olteni si 
Rltelc, " — 
ticipă 
j.nrea 
nerea 
obiectivelor 
practică, 
toarclor ?i 
lor s 
Liceul _ 
clin Turnu Măgu
rele toți elevii, 
viitoare cadre di
dactico, sint con- 
stltuiți in brigăzi 

de Intervenție” pentru buna întreți
nere și gospodărire a școlii.

Desigur, in tot ceea ce Întreprin
dem. esențiale și constante rămln 
principiile educării elevilor prin și 
pentru muncă, realizarea deziderate
lor majore ale școlii. In această di
recție concepem, de fapt, eforturile 
pentru perfecționarea continuă a 
conținutului pregătirii tehnico-pro- 
ductive, dezvoltarea procesului de 
promovare a principiilor economice in 
activitatea școlilor. Desigur, in acest 
proces intervin și greutăți, carențe, 
cauzate de condițiile materiale și di
dactice incă precare, de concepțiile 
perimate ale unor părinți și chiar de 
rutina unor cadre didactice. Impor
tant este insă ca organele si organi
zațiile de partid, colectivele profeso
rale. organizațiile de tineret, cu com
petența șl fermitate, să promoveze 
Si să generalizeze elementele care 
asigură legarea organică a școlii de 
producție, de viață, de cerințele ma
jore ale societății.

Teodor ROMAN 
secretar al Comitetului județean 
Teleorman al P.C.R.

CARNET

CULTURAL
„NEAM DE EROI"

Noi promoții la Academia
„Ștefan Gheorghiu"

I

l» 30 Te>.

L 23 IUNIE

„ROMÂNIA - FILM" prezintă
pe DICK VAN DYKE in comedia muzicală

CHITTY. CHITTY. BANG. BANG

i emisiunii, 
pentru toți.

— 23 de ani 
JVarea Organizației

: „Daktari”.
. i.

nele noastre.
: luziclL
patriei. Emisiune 
sacratâ Zilei grâ-

k-MINICAL. (Melo- 
tnierâ cu AcvUlna 
1 Monica Moldas : 

aaic : ..Admiratorii” 
.zare după D. D. Pă- 
; Desene animate : 

»,ln epoca de piatră ;
muzical : Liane da 

alia) : Un prieten la 
• — instantanee cine-

rial : „17 clipe ale u- 
.averi”. Producție a 
lor de televiziune 
. Episodul X.
patriei — concurs co- 

.rjudețean.
copiilor.

„Cupei României' 
Politehnica Timișoa- 

lul Petroșani. în pau- 
drea din „Turul ciclist 
țănlel".

.•hal.. .mal.
er ’74.
artistic : „Capcana”, 

'ră pe țară. Cu : Ri- 
Widmark. Lee J. Cobb, 
Louise, Earl Holliman. 
: Norman Panama.t

Pre.-!

Repi

Si r'nte tinerețea. Em..June 
i- -uzică ușoară.
Te:' urnaL
D.- niea sportivă.

I j Producție a studiourilor engleze. Regia : Ken Hughes.
.j

PMG1RAMUL II

)
- 43 Matineu simfonic.
C nrt susținut de corul și 

?stra Filarmonicii de stat 
F kî* rfe Eneacu”. In program 

A ..-1 de : Mihail Jora. Fe- Mendelssohn-Bartholdy, 
W. 1 -lno Respighi. Sidelnicov. 
■ W 1 '4 serial pentru copil : 
I VL-drivanul Dennis.
F -’I scenele lirice ale țării. 

‘ a „Rlgoletto” de G.
h 1 OI).

. Film seria) : „Un august tn 
âri". Producție a tele\’.- 

? .nil române. Episodul „Ca- 
. Troian-.

III LUNI. 24 IUNIE
/f FP.OGRAMUL I

“ T-iiiițttne fn limba maghiară, 
•venpremiera aâptămlnii. 
estemate folclorice.

I -'001 de seri : „Protectorul 
: isărelelor”.
Telejurnal.

. ‘ Panoramic științific.
Voci tinere.

J Roman foileton : „Jurnalul 
B doctorului Finlay1*. Episodul

U — „Probă neconciudentâ". 
/ Revista literar-artlatlcă TV. 
' — Prezent și cultură socia-
' listă.

I 24 de ore.

PBOGBAMUL n

’ Telex.
Album coraL

1 Ferestre deschise spre lume. 
Mirajul unul continent — 
Australia.
Sugestii coregrafice.
1001 de seri : „Protectorul 
păsărelelor”.
Telejurnal • La cotele anu*
lui XXX.

25.M Avanpremieră.
„rii pe»»™ “pU: 

Dektarl”.
anomies * Cpl«>«. 

con-
r !•> Viața
tsoMuzle, *°

temp°r*ne,t-te'
: 5 Drumuri în istorie.
:P.S.ni « Aventuri I»

epoca de piatră.
. V, Arii .> aln °P'rel‘-

elevii par
ia amena- 

$i Intreti- 
loralurilnr, 

de 
labor a - 

. , baze- 
țportive. La 

pedagogic

Filme de scurt-metraj

(24—30 iunie)

Scala : Să iubim mecanismele ; 
Luceafărul : Greierele (R. P. Bul
garia) ; Capitol : Legenda ciocanu
lui (R. P. Ungară) : București : 
Fapte bune (R. P. Ungară) ; Fes
tival : Arta celților ; Favorit : 
Unde se joacă copilul dv. : Victo
ria, Buccgl : Mihaela în cetatea de 
zăpadă : Central : Pașii poetului ; 
Lumina : Formica II ; Doina : 
Walter, șoricelul leneș : Casa Fil
mului : Geometrie ascunsă : Fero
viar : Să nu uităm copiii ; Excel
sior : De facto : Grivița : A fost 
odată ca niciodată ; Înfrățirea : 
24—26 VI Popas printre pescari, 
27—30 VI Cronică de copil : Bu- 
zești. Moșilor, Progresul : Revista 
premierelor IV ; Dacia : Mănușa 
moșului ; Unirea : Stoenescu ;
Lira : Paciurea ; Drumul Sării : 
Bizanț, după Bizanț ; Ferentari, 
Cosmos : Fotografii ; Giulești : 
Alexandru Ioan Cuza : Cotroceni : 
Formica I : Pacea : Comoara din 
vechea cetate ; Crîngașl : Noul 
Gustav ; Melodia: Oamenii și zgo
motul ; Floreasca : Cintec pentru 
veveriță ; Volga : Astă seară mă 
fac praf ; Viitorul : Primul tur de 
manivelă : Gloria : Omagiu uni
formelor albastre ; Aurora : De 
ziua bunicii : Miorița : Mari suc
cese ale ecranului ; Popular : Hâ
tra. acolo unde era paradisul ; 
Munca ; Diligența.

La locul istoric Podul înalt șl 
In orașul Vaslui s-a desfășurat 
o amplă manifestare culturală 
sub genericul „Neam de croi1*, 
în . adt ui < < lei d< -a 7-a ediții a 
acestei acțiuni s-au organizat un 
simpozion despre personalitatea 
lui Ștefan cel Mare, un moment 
artistic la Podul înalt, specta
colul „Țara men izvor de frumu
seți” In sala do festivități n ca
sei de cultură din Vaslui. cu 
participarea celor mai bune for
mații de artiști amatori din ju
deț — ansamblurile folclorice 
din Murgenl și Fălclu, fanfara 
laureată do la Valea Marc, clm- 
poierli din Pcrienl, formații co
regrafice din Ferești și Negrești, 
soliști instrumentiști și vocali. 
(Vasile Iancu).

FESTIVAL FOLCLORIC
La Suceava se desfășoară ma

nifestările cultural-artistice dm 
cadrul celei de-a treia ediții a 
fcstivalului-concurs de etnogra
fie șl artă populară. Ieri dimi
neața. in prezența unei nu
meroase asistențe, a fost inau
gural fondul documentar memo
rial „Simeon Florea Marian1*. In 
continuare, la casa de cultură a 
avut loc vernisajul unei expo
ziții de etnografie $1 artă popu
lară. Tot aici rapsozii suceveni 
laureați ai festivalului au pre
zentat un interesant și apreciat 
microrecital de muzică populară. 
Parada portului popular bucovi
nean, desfășurată pe traseul 
dintre institutul pedagogic șl 
casa de cultură, precum și mari
le spectacole din piața centrală 
a orașului, la care și-au dat 
concursul artiștii amatori din 
peste 20 de cămine culturale, au 
constituit momentele de virf ale 
festivalului. (Gh. Parascan).

întruniți In adunări festive, prile
juite de închiderea anului do invâțâ- 
mint, absolvenții Școlii centrale pen
tru pregătirea cadrelor sindicale și 
cei ai Școlii centrale de pregătire a 
cadrelor U.T.C. din cadrul Acade
miei „Ștefan Gheorghiu** au Adresat 
telegrame de mulțumire COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUSESCU, prin 
caro iși exprimă profunda recunoș
tință pentru 
le-a fost creat 
cea mai înaltă

„Vă asigurăm 
rlle noastre de 
rea organelor 
partid, vom milita neabătut pentru 
ca sindicatele să devină puternice 
forumuri de dezbatere șl de 
mobilizare a oamenilor muncii, 
pentru Înfăptuirea mărețelor o- 
biectlve ce stau In fața po
porului, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră” — se arată, printre al
tele, In telegrama absolvenților Sco
lii centrale pentru pregătirea cadre
lor sindicale.

prii'*jul deosebit ce 
do a se pregăti in 

ș.-oală de partid, 
că reintorși la locu- 
muneft, sub conducn- 

și organizațiilor de

„Conștlcnți fiind că astăzi, mal mult 
ca oricind, prezentul și viitorul 
României depind do munca respon
sabilă șl competentă a tuturor ce
tățenilor țârii, deci șl a milioanelor 
de tineri, se spune In telegrama a- 
dresată do promoția de absolvenți 
al Școlii centrale de pregătire a ca
drelor U.T.C., ne angajăm solemn in 
fața conducerii partidului, a dum
neavoastră. mult stimate tovarășe 
secretar general, ca Invâțlnd perma
nent din prestigiosul dumneavoastră 
exemplu, din stilul de muncă pe care 
il promovați, punlnd la baza întregii 
noastre activități valoroasele indica
ții prezentate la analiza activității 
Biroului C.C. al U.T.C. șl a Comi
tetului Executiv al U.A.S.C.R., să 
sprijinim organizațiile U.T.C. in care 
vom merge, pentru a face Intr-ade
văr o cotitură radicală In activitatea 
de educare revoluționară a tinerilor 
In spiritul cultului față de muncă, el 
creșterii răspunderii față de înde
plinirea tuturor îndatoririlor sociale, 
al normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității socia
liste*'.

GENUL SCURT, 
GEN PERIMAT?

DOUĂ VERNISAJE
Viața culturală a municipiului 

Rm. Vilcea a fost marcată, zilele 
acestea, de vernisajul a două 
expoziții : prima, deschisă in 
salonul de pictură al muzeului 
județean, găzduiește citeva din 
cele mai valoroase pinze ale 
pictorilor Gheorghe Petrașcu, 
Iosif Iser, Jean Steriadl, ale u- 
nora din membrii cunoscutei a- 
sociații „Arta11. Cea de-a doua 
expoziție, organizată de Tin- 
Club, de pe lingă casa munici
pală de cultură, cuprinde un 
grupaj de caricaturi realizate de 
pictorul vilcean Victor Stama, 
ilustrind aspecte din viața și 
activitatea tinerilor. (Ion Stan- 
ciu).

SESIUNE OMAGIALĂ
La muzeul arheologic din 

Constanța a avut loc, in zilele 
de 21 și 22 iunie a.c., o sesiune 
omagială de comunicări științi
fice intitulată : „Dobrogea In 
contextul noilor transformări 
revoluționare din țara noastră** 
dedicată celor două mari eveni
mente politice din acest an — 
cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al P.C.R. La lucrările 
sesiunii au participat academi
cieni, cercetători, cadre didac
tice și muzeografi, numeroși 
invitați. (G. Mihăescu).

Literatura noastră nu-și poate, de
sigur, justifica și spori valorile prin 
cultivarea excesivă a anumitor ge
nuri și neglijarea, programatică sau 
nu. a altora. Reputația unui gen nu 
poate să arunce in anacronism un alt 
tip de creație, căci genurile literare 
nu reprezintă o realitate exclusivă. 
Evoluția șl maturizarea unei litera
turi, atingerea fazei monumentalului, 
a clasicității sint o sinteză a valori
lor tuturor genurilor literare. E un 
proces complex, sincronic, fecund, 
de durată, care angajează in dialec
tica lui interioară toate forțele crea
toare și toate modalitățile estetice de 
existență literară.

Ce se petrece insă în momentul 
de față cu așa-numitul „gen scurt1*, 
atit de prețuit de __ _____________
critică acum un 
deceniu și jumă
tate ? Cu 
excepții, 
torii români 
astăzi 
scriu ____ _______ _ ___ __ „
epică românească este. In cea mai 
mare parte, o literatură de povesti
tori, care. înainte de a construi „ca
tedrale1* (Bietul loanide, Scrinul ne
gru, Nicoară Potcoavă, Moromeții, 
Străinul, Setea, Groapa. Prlnccpele, 
Moartea lui Orfeu, Vinătoarea rega
lă, Cireșarii ș.a.), au fost seduși de 
narațiunea concisă. loan Slavici. Ion 
Agârbiceanu, Liviu Rebreanu, Mi
hail Sadoveanu, Pavel Dan, Marin 
Preda. Titus Popovici, Eugen Barbu, 
Laurențiu Fulga. Fănuș Neagu, 
Ion -Lăncrănjan debutează cu schițe 
și povestiri. Romanul se naște după 
o experiență fecundă de povestitor. 
Nu rareori insă lucrurile se pe
trec invers : mai intii romanul 
și numai după aceea, eventual, 
genul scurt. Tinerii prozatori nu 
cunosc experiența decisivă a schi
ței Si ..............
ză in ____ __ ........... ..
care, citeodată, sint eșecuri lamen
tabile. A scrie astăzi roman presu
pune numaidecit o puternică ma
turitate socială șl ideologică, o con
cepție solidă despre gen, o idee mai 
înaltă despre existenta șl condiția 
umană, o depășire creatoare a mo
delelor străine sensibilității noastre. 
Tentația romanului este enormă, 
dar ea nu trebuie să se producă de 
la nivelul modelelor, de la prelua
rea unei tehnici, ci de la intuirea,

puncte de vedere
nu 

decit

citeva
nroza-

de 
mai

romane. Literatura

povestirii și se lansea- 
arenă direct cu romane

adnofan » adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adno^ăH
Un volum selectiv al lui Grigore Hagiu
Volumul de „Poezii11 a- 

părut de curind la editura 
Eminescu este de fapt a 
treia sinteză lirică din 
creația poetului Grigore 
Hagiu și cea mai reprezen
tativă in ordinea apari
țiilor. Autorul reține in a- 
cest volum doar acele poe
me ce-i definesc structura 
lirică intimă, mărturisită 
uneori candid, alteori vio
lent.

Avind un timbru specific, 
autorul „nobleței de stirpe" 
evoluează, am zice, pe o 
solidă spirală, neînduplecat 
in credința sa că poezia 
poate fi un mijloc de în
țelegere a lumii și in acest 
fel un factor de înnobilare 
a spiritului uman, un in
strument de perfecționare 
a umanului. Poetul intre- 
prinde sondaje in adincul 
sufletului uman, prin mij
loacele specifice lirismului, 
deschideri noi. in straturi 
ce par de nepătruns.

Atunci cind mărturisea 
in „Noblețe de stirpe11, 
viața mi-am mutat-o
tr-un steag*1, poetul expri
mase o realitate și așa 
distinctă. Militantismul său 
este de substanță, depășind 
versul grandilocvent. Gri- I

explorarea in adlncime, dlntr-o per
spectivă realistă, a fondului nostru 
etnic și estetic. A scrie, stilistic vor
bind, ca William Faulkner nu e im
posibil. căci orice tehnică narativă 
poate fi însușită, dar a ridica exis
tența morală și socială a persona
jului literar pină la valoarea artis
tică a unui personaj faulknerian este 
o chestiune de mare talent și expe
riență, nicidecum de poetică a pro
zei. Totdeauna modelul sc răzbună 
și din roman nu mai rămine decit 
un exercițiu stilistic.

Abandonarea genului scurt și cul
tivarea romanului este un fenomen 
care nu deschide o competiție, ci ne 
dezvăluie o subapreciere din partea 
scriitorilor a schiței șl povestirii.

Romanul e prefe
rat genului scurt 
cu toate că avem 
povestitori de ta- 

O vocație 
nu poate 

înlocuită cu 
Reîntoarcerea

gore Hagiu este un poet 
care in cele mai implinite 
lucrări ale sale se face e- 
coul unei chemări adinei 
„de dragoste de țară11. Lste 
poezia in care taicntul se 
confirmă. Versul său are 
ceva din murmurul sacru 
al cimpiei. din vuietul 
înălțimilor, din miresmele 
Plinii caiac, din strălucirea 
licărului abia schițat, de o 
discretă satisfacție, zărit o 
clipă in privirea omului li
ber, stâpin pe destinul său. 
Acesta „un nobil 
găsește căutării / in 
de lanuri coapte, cald / 
ce-adic zi de zi din stema 
țării11 și in implinirile tării 
simte deslușit propriile-i 
împliniri : „Dar țara mea 
de zodii implinite / amiaza 
orelor înalte să-și mă
soare / sub sticla cerului 
dogoritoare I și-adună 
griu-n vaste piramide11.

Selecția de față confirmă 
apartenența poetului la 
poezia nutrită, la Izvoarele 
unei spiritualități viguroa
se ; mesajul său generos, 
actual, accesibil in profun
zimea lui definește esența 
poeziei lui Grigore Hagiu.

unghi 
acrul

G. M,

Un bun Îndrumar pentru tineri
în cel mai recent număr 

al său (mai 1974). revista 
„învățămlntul liceal și teh
nic profesional11 publică un 
nou „Itinerar in lumea pro
fesiunilor1*, material dintr-o 
suită amplă menită să con
tribuie la orientarea școla
ră și profesională a elevi
lor. S-a țesut astfel pe ne
simțite, inserat in chiar 
succesiunea revistei, 
veritabil ghid al 
rillor. redat nu 
limbajul cifrelor 
gramelor, cit mai 
mărturisirile și t 
emoționante ale celor care, 
pe parcursul a decenii În
tregi, au transformat acti-

un
1 mese- 

doar in 
și dia- 
ales In 
apelurile

vitatea lor cotidiană in no
bile profesii de credință. 
Prestigioși profesioniști, de 
la fruntași în producție, e- 
roi ai muncii socialiste, la 
titulari de departamente 
economice, au expus In 
detaliu secvențe din mese
riile specifice transporturi
lor și telecomunicațiilor, e- 
nergiei electrice, 
giei, metalurgiei, 
țiilor de mașini, 
rii, informaticii, 
țiilor Industriale
cu Întreaga metamorfoză 
pe care aceste meserii au 
Înregistrat-o pe perioada 
ultimelor trei decenii. Ca 
un corolar al acestui ghid

siderur- 
construc- 

agricultu- 
construc-

ș.a.m.d..

original, in recentul număr 
al revistei intilnim, sub for
mă de răspunsuri oferite 
intrebărilor puse de cititori, 
explicații cu privire la ad
miterea. din vara acestui 
an, in prima treaptă a li
ceului.

Consemnlnd reușita unor 
asemenea procedee pentru 
orientarea școlară și profe
sională, îndeosebi acum 
cind generalizarea primei 
trepte a liceului actualizea
ză și mai mult această o- 
rientare. ne gindim cit de 
binevenită ar fi utilizarea 
lor și in legătură cu alte 
aspecte. De mai mul
tă vreme, de pildă, elevi 
ai liceelor Industriale și ai

Cabinetul

al Muzeului
Alcătuit din specialiști ai 

Muzeului de istorie al Re
publicii Socialiste Româ
nia și al Ministerului Edu
cației șl învățămintului, 
Cabinetul didactic al Mu
zeului Național — creat in 
urmă cu un an de zile — 
s-a dovedit, așa cum au 
năzuit și inițiatorii lui, un 
factor care a activizat și a 
întărit legăturile prestigioa
sei instituții muzeale cu 
școlile din București, ca și 
din Întreaga țară. Sub egi
da cabinetului s-a experi
mentat in acest răstimp, 
cu bune rezultate, preda
rea istoriei in muzeu ; be
neficiari au fost elevii a 20 
de școli din Capitală și din 
județul Ilfov, pentru care 
sălile de expoziție ale ma
relui muzeu s-au transfor
mat in tot atltea săli de 
clasă, iar exponatele sale 
au mijlocit Înțelegerea mai 
adîncă a unui trecut glo
rios și zbuciumat. „Ora de 
dirigenție la Muzeul Națio
nal1* a constituit prilejul 
fericit al unor intilnirl cu 
momentele cele mal sem
nificative ale istoriei na
ționale. !n cadrul cărora 
au fost reînviate vremuri 
de mărire strămoșească.

școlilor profesionale parti
cipă anual la concursuri pe 
meserii ; după absolvire 
multi dintre ei se regăsesc 
in competiția „celui mai 
bun strungar1*, a „celui mai 
bun zidar” ș.a.m.d. înregis
trarea celor mai valoroase 
experiențe de acest gen, cu 
întregul lor fond de con
cluzii, ar spori prospețimea 
publicistică a revistei și, 
totodată, ar Îmbogăți arse
nalul mijloacelor aflate la 
indemlna profesorilor, pă
rinților, elevilor înșiși, pen
tru orientarea socio-profe- 
șională a tinerei generații.

didactic

Național

M. I

mari personalități ale nea
mului, faptele lor. Mii de 
elevi s-au numărat și prin
tre participants la cursuri
le intensive și prin cores
pondență de istorie moder
nă și contemporană a ță
rii. la programele „Cine
matecii istorice*1, la 6erlle 
muzeale și concursurile 
„Cine știe ciștigă” etc. In 
programele cultural-educa
tive ale muzeului au fost 
cuprinși șl studenții facul
tăților de istorie și drept 
ale universității bucurește- 
ne, elevii școlilor speciale, 
preșcolarii.

Prin grija aceluiași ca
binet didactic, la muzeu 
s-au alcătuit materiale te
matice și ilustrative — 
planșe, hărți, fotografii, 
diafilme, liste bibliografice 
— care au fost trimise in cele 
aproape 600 de școli cu care 
muzeul întreține relații, 
spre a servi la ilustrarea 
lecțiilor de istorie. N-au 
fost uitate nici cadrele di
dactice ; peste 300 de pro
fesori de Istorie au parti
cipat periodic la instruiri 
!n cadrul muzeului, prilej 
de Informare a lor cu cele 
mai noi ciștlguri ale isto
riografiei românești șl uni

versale, de cunoaștere a 
preocupărilor de moderni
zare a predării istoriei.

Inițiativa bucurcșteană, 
desigur perfectibilă, vali
dează faptul — se pare 
neînțeles cum trebuie 
peste tot — că există po
sibilitatea unei colaborări 
statornice între muzeele de 
istorie și școală, că legătu
rile lor pot fi scoase de 
sub semnul intimplării. A- 
semenea cabinete se pot

crea In fiecare județ, Iar 
domeniilor de colaborare 
amintite mai sus li s-ar 
putea adăuga, la acest ni
vel, îndrumarea de către 
muzee a cercurilor de isto
rie ale elevilor, sprijinirea 
organizării muzeelor și 
colțurilor muzeistice școla
re, a cabinetelor de istorie. 
Ciștigul, fără îndoială, ar fi 
reciproc.

S. A<

Păpușile se
După ce veți citi aceste 

rinduri. r.u mai zăboviți ! 
Luați-vă copiii de mină și 
veniți in parcul Herăstrău 
din Capitală, unde, in fie
care duminică, de ia ora 12, 
teatrul de păpuși oferă 
reprezentații spre deliciul 
șl bucuria micilor specta
tori. Prin grija adminis
trației parcurilor, un grup 
de entuziaști păpușari a- 
matori sint aici — din mai 
și pină prin septembrie — 
punctuali la intilnirea cu 
publicul cel mai tinâr. Iar 
eforturile lor sint pe de
plin răsplătite de aplau
zele entuziaste ale celor 
prezenți, de atmosfera de 
bună dispoziție ce dom
nește in luminișul din pă
dure. O utilă inițiativă 
educativă iși demonstrează 
astfel viabilitatea.

Din păcate, instantaneu] 
surprins mal sus este sin
gular in Capitală. Iar cau
zele nu intră in categoria 
celor... obiective. în țjarcul 
„23 August” există un tea
tru de păpuși similar cu 
cel din Herăstrău. Dar. 
deși Inimoșii păpușari
ne-au asigurat că ar ti 
oricind gata să ofere și a- 
colo spectacole, propune
rea nu poate fi realizată, 
deoarece nu s-a găsit mo
dalitatea de a transporta 
decorurile, păpușile și sta
ția de amplificare. Nici ce
lelalte parcuri ale Capita
lei (aparținind fie de con
siliile 
relor, 
trația 
gazde

lasă așteptate

populare ale sectoa- 
fie tot de adminis- 
parcurilor) nu sint 
mai primitoare pen-

tru micii spectatori. în 
Cișmigiu, in parcul Liber
tății sau „Nicolae Bălces- 
cu”, in „8 Mai*1 sau „Ioa- 
nid“. in pădurile din 
preajma Capitalei (Mogo- 
șoaia. Andronache, Pust
nicul etc.) vizitate la fie
care sfirșit de săptămină 
de mii de bucureșteni. ni
mic nu lasă să se între
vadă că cei in drept s-au 
gindit să ofere, nu numai 
maturilor, 
spectacole 
virsta lor, 
ce pentru 
estetică a , ____ _
gent de miir.e.

Există in București nu
meroase echipe de păpu
șari amatori care așteaptă 
prilejul confruntării cu 
spectatorii, 
nu este t 
pretențioasă 
unor scene in 
necesare pentru 
spectacole. Ceea . ...
te este doar inițiativa din 
partea comitetelor de cul
tură și educație socialistă 
din sectoare, a comitetelor 
U.T.C. care ar fi cele mai 
indicate să pornească o 
largă acțiune obștească, de 
amenajare a spațiilor de 
spectacol.

Acum, la începutul ve
rii, ecoul aplauzelor celor 
mici din Herăstrău ar tre
bui să se facă auzit in 
toate parcurile Capitalei. 
Copiii așteaptă cu Încre
dere și nerăbdare gongu
rile inaugurale.

lent, 
epică 
fi 

o tehnică epică. .......
spre schiță și povestire ar fi o 
reîntoarcere spre o nouă tinerețe a 
literaturii, o experiență necesară ti
nerilor scriitori. Ele sint modalități 
narative care reclamă o puternică 
vocație epică, evitarea eseismului 
fără acoperire, o temă fundamentală 
a existenței ca proces moral 
și ideologic deschis, un conflict 
care să evolueze și să dramati
zeze viața și ideile, un personaj viu 
— toate acestea făcute să trăiască 
dens in spațiul povestirii. Experien
ța unor povestitori înzestrați (Dumi
tru Radu Popescu, Vasile Rebreanu, 
Fănuș Neagu, Nicolae Velea, Petru 
Popescu, Corneliu Ștefanache, Geor
ge Bălăiță, Ștefan Bănulescu, Sorin 
Titel, ș.a.), care cultivă și romane- 
povestiri, dovedește că avem pro
zatori capabili să ducă genul la o 
așteptată înflorire. Povestirea ca 
structură epică nu admite mediocri
tatea, narațiunea in sine. Ea re
fuză o psihologie confecționată din 
false neliniști și probleme. Spațiul 
ei este al sintezei. Schița este sone
tul prozei. Viața socială, fascinația 
istoriei trăiesc in schiță nu numai 
prin arta de a povesti, ci mai ales 
prin aceea de a interpreta, de a 
comenta, cu luciditate și curaj, exis
tența. Romanul reflectă o epocă, 
creează universul și destinele ei ; 
schița și povestirea interpretează 
mai dinamic ideile-apel ale unei 
epoci, sint legate mai direct de ac
tualitate, de eveniment. Revenirea 
la formele lor de existență literară 
este o revenire la virtuțile unei poe
tici care pune înaintea tuturor regu
lilor ideea, realul, personajul-conști- 
ință. Schițele și povestirile lui A. P. 
Cehov au aceeași valoare socială și 
estetică ca multe din paginile lui 
Lev Nicolaevicl Tolstoi din Război și 
Pace. Celebra povestire Fefeleaga a 
lui Ion Agârbiceanu depășește valo
ric unele din romanele scriitorului. 
Capodopera de tinerețe a lui Mihail 
Sadoveanu Haia Sanis pune in um
bră Cazul Eugeniței Costea, Ițic 
Ștrul, dezertor a lui Liviu Rebreanu 
e superioară romanului Amindoi.

Poetica schiței și povestirii condi
ționează o narațiune de mici pro
porții, dar o narațiune-spectacol cu 
morală, in care semnificația perso
najului literar este imensă. Schiț; 
și povestirea iși revendică dreptul 1 
existență prin personajul literar, vo 
cea socială și ideologică care intej 
pretează lucid realitatea. Reintoarc< 
rea mai fermă la genul scurt 
echivala și cu o redescoperire 
personajului-conștiință. Dorința 
a face roman înainte de sch 

și, in unele cazi 
‘ un fenomen 

dedublare : 
roman, dar 

ci un „gen i 
al confuziei 1 
acceptate. P 
de creație, ’

ci și copiilor, 
potrivite pentru 
modalități efica- 
educația civică, 
publicului exi-

confruntării
De asemenea, 

deloc o operație 
aranjarea 
miniatură, 
astfel de 
ce lipseș-

R. C.

poate duce .
chiar a dus. la 
falsă și nocivă 
mânui nu e nici 
nuvelă sau schiță, 
pe care l-am numi 
mediocrității epice 
ferarea acestui tip _ . .
mentar și nelogodit cu sufletul 
nu a fost semnalată și respin 
timp de critică. Romanele mc< 
și submediocre și-au modelat c 
nică narativă prin care, in 
interpreteze viața, o reîntorc 1; 
diția ei elementară. Ideile in 
au fost înlocuite cu ideile 
idei. Revenirea la genul seu 
necesitate, dar și o condiție 
pariției mediocrității unor pr< 
șubstanță. Prin schiță și p 
realitatea socială și ideologi 
sonajul literar, realismul ir 
psihologic s-ar afirma masiv 
petiția cu mediocritatea un< 
ne, cu falsitatea problemeloi 
le susțin.

Redescoperirea unui gen 
de, bineînțeles, experiența 
celorlalte. Trăim intr-un 
Ideilor și al evenimentelor 
clalul și politicul se co 
înseși rațiunile existent 
și povestirea ca modalită 
ca modele de recuperare 
nu sint depășite. Sintetiz! 
riență umană individuală 
tivă, memorizlnd conști 
schița și povestirea pot 
me de idei.

Redescoperirea genulu 
actualitate ar fi, nici vo 
coperlre a literaturii ci 
cială și Ideologică.

Zaharia SAN1
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Vizita președintelui Republicii Islamice I Vizita președintelui ales al Columbiei1
Mauritania, Mnktar Quid Oaddah

Cnntsrb.il nemijlocit »1 prrc^dinlr*- 
! i Mnuritaniei Mnktar Ould Dad
dah. al doamnei Marieme Daddah. 

maurltamene ru reali îâțîle economi- 
r‘- ?i «.odaie sic României socialiste, 
briieju’t de vizita in țara noastră, 
a continuat simbitau tind tnaltll on<- 
r- «. însoțiți de tovarășul Emil Rnd- 
raras. vicepreședinte al Consiliului 
r ' Stat. Constantin Stălesrj. secre
tarul Consiliului dr Stat. Ion Moan- 
K? ambasadorul României la Nouak
chott. si generalul locotenent Con- 
«•■intin Pope, au fâcut o călătorie 
la Galati, cel mat nou centru side
rurgic el României.

La ««sire. F^ful statului mauritan 
s> >a Maritme Daddah. au
f-«t tntimpinatf de Constantin D*<- 
călescu. prim-secretar al Comitetului 
j idetcan Galati a! P.C.R.. prcședln- 
t<’> comitetului executiv al consi- 
liultii popular județean, de repreten- 
tanți ai municipalității .«I de nu- 
m rnyi cetățeni ai orașului, car? au 
salutat cu căldură pe insltit oaspeți. 
SlrAbAtind apoi noile cartiere ale 
r> -is ilui, coloana oficială «-h îndrep
tat către Combinatul siderurgic — 
primul obiectiv înscris pe agenda 
« ■ La intrarea pe imensa plat
formă Industrială, înalții oaspeți au 
f Intimpinați de Iginlo Pavonc, 
adjunct al ministrului metalurgiei, 
cir Comeliu Velincov, director gene
ral al combinatului, și numeroși me
talurgist! fi constructori.

Tn fața unei machete, gazdele RU 
informat pe președintele Dsddah 
ci -pre rațiunile creării șl plasării la 
Galați a acestui combinRt. proiectat 
' : producă 7 milioane tone oțel, des
pre performanțele sale actuale și 
despre perspective. In timpul vizi

tării modernelor oțclftrH. furnal* yl 
laminoare, ca șl a altor sectoare 
principale, președintele mauritan a-a 
i .Tn ^at îndeaproape dc procesul de 
pregătire a cadrelor, de eficiența 
r.-anemică șl dc alte probleme alo 
producției. SintPtirind impresiile des
pre această puternică Întreprindere, 
președintele Daddah a scris urmă
toarele in cartea de onoare : ..Vizita 
la Combinatul siderurgic Galați con
firmă impresiile noastre despre rea
lizările magnifice ale României sub 
conducerea luminată a partidului co
munist. a președintelui Nicolne 
Ceaușescu. care au mobilizat toate 
energiile pentru ca tara dumneavoas
tră să iasă definitiv din starea de 
subdezvoltare. Felicit întregul colec- 
llv pentru minunatele succc«c. Exem
plul său ponte inspira multe țări in 
curs dc dezvoltare, prietene ale 
României".

Președintele consiliului popular 
Județean a oferit un dejun în onoa
rea oaspeților.

După-amiază. distinșii oaspeți au 
făcut un popas intr-o altă inaie în
treprindere gălâțeană — Șantierul 
naval. în fața unei machete, ci au 
luat cunoștință despre dezvoltarea 
viitoare a șantierului. A fost vizitat 
apoi un cavbonier de 18 000 tdw.

După încheierea vizitei la șantie
rul naval, președintele Mauritania!. 
Moktnr Ould Daddah. șl doamna 
Marieme Daddah. Împreună cu cele
lalte persoane oficiale, s-au îndreptat 
*pre litoralul românesc al Mării 
Negre. La sosirea in stațiunea Nep- 
tun erau de față Vasile Vilcu. prlm- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, și alte 
persoane oficiale.

(Agerpres)

Semnarea Acordului dc cooperare economică, tehnică 
și științifică dintre Republica Socialistă România 

și Republica Populară Bangladesh
Slmbătă dupâ-amlazâ. Nicolae M. 

N colac, ministru secretar de stat ia 
'i-rul Comerțului Exterior și 

Cooperării Economice Internaționale, 
și Rahman Sobhan. membru in Co
misia de planificare, ministru de stat, 
au semnat Acordul de cooperare e- 
r*~nmică. tehnică și științifică dintre 
Rfr’;;b’.:ca Socialistă România și Re
publica Populară Bangladesh.

Documentul prevede dezvoltarea 
colaborării dintre cele două țări in 
domeniile chimic și petrochimic, al 
industriei constructoare de msșini. 
industriei ușoare și in alte sectoare.

La semnare au participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

A fost de față Farooq Sobhan. în
sărcinat cu afaceri ad-interim al Re
publicii Populare Bangladesh la 
București.

★
în cursul dupâ-amiezii. delegația 

economică din Bangladesh, condusă 
de Rahman Sobhan. membru al Co
misiei de planificare, ministru de 
stat, a părăsit Capitala.

Cronica zilei
Simbătâ după-amiază. delegația 

r.iiitcrâ austriacă, condusa de ge
neralul de infanterie Anton Leeb, 
inspectorul general al Armatei Fe- 
c. rale a Republicii Austria, și-a în
cheiat vizita oficială in țara noas
tră Pe timpul vizitei, oaspeții au 
fost primiți de generalul de armată 
Tn Ioniță. ministrul Apărării Na
ționale al Republicii Socialiste 
România, au vizitat instituții de în- 
vățâmint și unități militare, obiec- 
the culturale și turistice din Ca- 
p.tală și din unele județe ale țării.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți general-colonel 
Inn Gheorghe. prim-adjunct al mi
nistrului Apărării Naționale și șef al 
Marelui Stat Major, generali și o- 
fițeri superiori ai armatei noastre.

Au fost de față Werner Sautter, am
basadorul Austriei la București, șl 
colonel Gerhard Zoppoth, atașat mi
litar și aero.

*•
La invitația Comitetului Olimpic 

Român, simbătâ a sosit in vizită in 
țara noastră lordul Michael Killanin, 
președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic.

La sosire, pe aeroportul ..Otopeni1', 
distinsul oaspete a fost intimDinat 
de general-locotenent Marin Drag- 
nea. președintele Comitetului Olim
pic Român. Alexandru Șiperco, 
membru al C.T.O. pentru România, 
și de alți reprezentanți ai mișcării 
sportive din tara noastră.

(Agerpres)

dr. Alfonso Lopez Michelsen
președintele ales al Columbiei, dr. 

Alfonso Ldpcz Michelson, care face 
o vizită in țarn noastră, împreună 
cu doamna Cocila Caballero Lopez, 
a sosit slmbătă In municipiul Bra
șov. în cursul dimineții, distinșii 
oaspeți au vizitat Întreprinderea 
constructoare de tractoare, unde au 
fost intimpinațl d? Vlrgil Trofln, 
preșodtntole consiliului popular ju
dețean. dc reprezentanți ai munici
palității, ai întreprinderii și ai Cen
tralei Industriale pentru tractoare și 
mașini agricole.

înalții oaspeți au luat cunoștință 
dc preocupările colectivului acestei 
mari unități industriale. Gazdele au 
oferit președintelui ales al Columbiei 
macheta unuia din noile tipuri de 
tractoare.

înainte de a părăsi întreprinderea, 
dr. Alfonso Lopez Michelsen a scris

in cartea de impresii : ..Sper să văd 
aceste tractoare lucrind intr-o zi pe 
mai multe ogoare di la noi".

Strfibfitînd apoi străzile și bulevar
dele străvechiului oraș de la poa
lele Timpci. coloana oficială s-a 
oprit la noul edificiu al universității 
din Brașov. în cadrul unei expuneri, 
făcută in holul universității, arhitcc- 
tul-șef al orașului a informat pe oas
peți despre realizările și perspecti
vele pe plan urbanistic alo Brașo
vului. In continuare se face un scurt 
popas In Biserica Neagră — vechi 
monument istoric și de artă datind 
din secolul XV.

înalții oaspeți columbieni s-au în
dreptat apoi către renumita stațiune 
Poiana Brașov. Președintele consi
liului popular al județului a oferit 
un dejun in cinstea oaspeților.

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Permiteți-mi să vă exprim mulțumirile melc sincere pentru felici
tările și urările de bine cu ocazia numirii mele ca președinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.

Vâ rog sâ primiți din partea mea cele mai sincere urări.

I. BATMUNZ BATMUNH
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Mongole

Plecarea delegației Partidului
Comunist din Irlanda

Delegația Partidului Comunist din 
Irlanda, formată din tovarășii Hugh 
Moore și Tom Redmond, membri ai 
Biroului Politic. Edwina Stewart, 
membru al C.C. al P.C. din Irlan
da. care, la invitația C.C. al P.C.R., 
a făcut o vizită de prietenie in tara 
noastră, a părăsit, simbătâ diminea
ța, Capitala.

Oaspeții au fost salutați la plecare 
de tovarășii Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., Constan
tin Matei, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

PLECAREA SECRELARULUI PERMANENT Al COMITETULUI 
MILITAR DE [LIBERARE NAȚIONALA DIN MAU

Simbătâ dimineața a părăsit Capi
tala secretarul permanent al Comi
tetului Militar de Eliberare Naționa
lă din Mali. Filifing Sissoko, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., ne-a vizitat 
țara.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost salutat de tovarășii Ilie Ver-

deț, membru al Comitetului Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Central de Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice si Sociale, Constantin Ol- 
teanu si Constantin Vasiliu, adjuncți 
de șefi de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

DIN ȚĂRILE 

SOCIALISTE 

Deschiderea Tirgului 
internațional 

de la Bratislava
Ieri, la Bratislava, ceia’?» 

slovacă a chimici, s-a deschis 
cea do-a 6-a ediție a Tirgului 
„Inchcba". 463 de expozanți, ro- 
prezențlnd 21 de țări, se întrec 
in a demonstra rolul crescind al 
chimiei in viața de toate zilele.

România ocupă un loc Impor
tant, in acest cadru, potrivit cu 
potențialul chimici țării noastre. 
Sint prezentate circa 500 de 
produse, intre care ingrftșămin- 
to chimice, anvelope, mase plas
tice. Un deosebit interes sllr- 
nesc exponatele farmaceutice, 
dintre care se disting binecu
noscutele preparate „Gerovital" 
și „Asiavital".

Multe din produsele chimice 
românești sint cunoscute si a- 
preciate în tara gazdă. Ceho
slovacia ocupind locul al treilea 
in schimburile comerciale ale 
României cu țările socialiste.

Pavilionul nostru a fost vizi
tat in prima zi dc reprezentanți 
ai Republicii Socialiste Slovace, 
în cartea de onoare a pavilionu
lui nostru, tovarășul Jozef Le- 
nart, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, consemna : 
„Doresc succes colaborării ro- 
mâno-cehoslovace". Cu același 
prilej, tovarășul Alojz Kusalik, 
ministrul industriei Republicii 
Socialiste Slovace, ne-a decla
rat: „SIntem bucuroși să consta
tăm succesele industriei chimi
ce românești. Prezența Româ
niei la actuala ediție a tirgului 
este remarcabilă nu numai prin 
ocuparea unul spațiu mai vast 
decit la edițiile anterioare, ci 
printr-un vizibil progres calita- 
tif al exponatelor. Există deci 
condiții favorabile pentru dez
voltarea și mai accentuată a co
laborării in domeniul chimiei, 
dintre țările noastre".

O știre de ultimă oră difuza
tă la Tirgul de la Bratislava ne 
aduce la cunoștință că la con
cursul internațional dintre țări
le C.A.E.R. pentru cel mai izbu
tit produs destinat omului, că
minului său, juriul a selecțio
nat. pentru â fi distinse cu me
dalia de aur. patru produse ro
mânești : gama „Pell-Amar", 
„Gerovital" și „Pelox", precum 
și săpunul „Mamaia".

Este un succes remarcabil, ob
ținut in condițiile prezentei la 
tirg a unor firme cu o solidă 
reputație In acest domeniu. O 
mărturie in plus a competitivi
tății produselor chimice româ
nești.

Rodica ȘERBAN
Bratislava

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A LUXEMBURGULUI

Alteței Sale Regale
Marele Duce JEAN DE LUXEMBOURG

LUXEMBURG

Cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere — sărbătoarea 
națională a Marelui Ducat de Luxemburg — am deosebita plăcere 8ă vă 
adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală și 
de prosperitate poporului luxemburghez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații dintre România și Luxem
burg, continuînd evoluția ascendentă din ultimii ani, vor cunoaște șl in 
viitor o dezvoltare neîncetată, In interesul popoarelor noastre, al păcii și 
înțelegerii în Europa șl în lumea întreagă.

nicolae ceaușescu
Președintele Republicii Socialiste 

România

Transformări în „Țara oțelului1'
Se spune că Luxem

burgul este un „dar 
al oțelului", așa cum 
Egiptul ar fi un „dar 
al Nilului". Compara
ția nu este lipsită de 
un anumit suport fap
tic. Cu o producție de 
5.3 milioane dc tone 
(in 1973), statul lu
xemburghez depășește 
cu mult sub raportul 
cantității de metal pe 
locuitor — 16 tone — 
alte țări cunoscute ca 
mari producătoare de 
oțel — Belgia (1,3 
tone), R. F. Germania 
(0,7 tone), Franța (0.4 
tone). Statele Unite 
(0.5 tone) etc.

Nu este mai puțin 
adevărat că această 
situație, aproape de 
monoproducție, își are 
reversul ei — in pri
mul rind, dependența 
economiei naționale 
de fluctuațiile perio
dice pe care le cu
noaște piața mondială 
a oțelului. Aceasta și 
explică de ce Luxem
burgul caută cu stă
ruință desqhideri In 
direcții noi. concomi
tent cu diversificarea 
economiei. Un studiu 
oficial recent arată, in 
această privință, că, 
intr-un viitor previ
zibil, siderurgia va 
abandona rolul de sec

tor „motor" în favoa
rea unor industrii mo
derne și cu ritmuri 
mai rapide de creș
tere, în primul rlnd 
chimia și construcții
le de mașini. în 1973 
a fost elaborată o 
nouă lege asupra ex
pansiunii economice, 
care face mat suplă 
și mai selectivă poli
tica investițiilor și 
cea a implantării noi
lor obiective Industria
le. Economiștii nu ezi
tă să denumească faza 
aceasta nouă a evolu
ției economice a Lu
xemburgului cea de-a 
doua revoluție indus
trială a acestei țări, 

înnoirea structurilor 
industriale atrage după 
sine schimbări in plan 
social, dinamizează 
procesul de diversifi
care a profesiilor ; 
imaginea Luxembur
gului, avlnd ca domi
nantă muntele de oțel, 
tinde să se schimbe.

Transformărilor din 
peisajul economic le 
corespund și schim
bări de ordin politic 
— pentru prima oară 
în istoria sa Luxem
burgul avind, ca ur
mare a recentelor a- 
legeri, un guvern de 
centru-stinga.

Pe plan extern. Lu
xemburgul dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare cu nume
roase țări alo lumii, 
indiferent de regimul 
social-politic. O evo
luție tot mai fructuoa
să cunosc relațiile de 
colaborare romăno— 
luxemburgheze in cele 
mai diverse domenii, 
relații puternic im
pulsionate de vizita 
efectuată în Luxem
burg in toamna anului 
1972 de președintele 
Nicolae Ceaușescu. 
Dialogul la nivel inalt. 
Declarația solemnă 
comună cu privire 
la principiile rela
țiilor reciproce, acor
durile și Înțelegerile în
cheiate in ultimii ani 
au creat un cadru fertil 
pentru extinderea con
tinuă a legăturilor 
prietenești și a coo
perării româno-Iuxem- 
burgheze, corespun
zător intereselor am
belor popoare, cauzei 
securității și păcii in 
Europa și in lume.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

vremea
Teri în țarA : Vremea a fost In ge

neral instabila, cu cerul temporar noros 
in Banat, nordul Olteniei, Transilvania, 
Moldova și Muntenia, unde au căzut 
averse locale și s-au semnalat frecven
te descărcări electrice. In Dobrogea șl 
Maramureș, aversele au fost izolate. 
Vintul a suflat slab, pinâ la potrivit. 
La ora 14. temperatura aerului oscila 
Intre 15 grade la Pătirlagele șl 29 de 
grade la Călărași. Hirșova. Medgidia și 
Tulcea. în București : Vremea a lost

în general frumoasă, cu cerul temp.orar 
noros, cind a plouat slab. Vint slab, 
pinâ la potrivit. Temperatura maximă 
a tost dc 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 șl 26 iunie. Tn țarA : Vreme in ge
neral Instabilă. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în'nordul țării și în 
zonele de munte, unde vor cădea ploi 
cu caracter dc aversă. însoțite, pe a- 
locuri. șl do descărcări electrice. Tn 
rest, averse Izolate. Vint potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 6 șl 16 grade, Iar maximele Intre 18 
$1 28 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme ușor Instabilă. Cer 
schimbător, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

Cu ocazia sărbătorii naționale • 
marelui Ducat de Luxemburg. George 
Macoyescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ

nia. a trimis o telegramă de felici
tare lui Gaston Thorn, ministrul 
afacerilor externe al Luxemburgu
lui.

„SOȚIALISTICESKAIA INDUSTRIA"

Plasma și identificarea comorilor 
din adîncuri

• SPORT • SPORT» SPORT • SPORT * SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

PE STADIONUL REPUBLICII’Toi victorii ale sportivilor noștri 
la campionatele europene de lupte
Sportivii români continuă să se a- 

firme in cadrul campionatelor euro- 
pr-r.e de lupte greco-romane, care se 
desfășoară la ..Palatul Sporturilor1* 
din Madrid. Constantin Alexandru 
( ategoria 48 kg) l-a învins prin tuș. 
in turul III. pe maghiarul Sereș. iar 
în continuare a ciștigat la puncte 
meciurile cu bulgarul Anghelov și 
respectiv grecul Holidis. în urma a- 
ccstei frumoase comportări, tinărul 
luptător român are șansa de cuce
rire a titlului continental. Posibili
tăți bune in lupta pentru medalia

CICLISM

„Turul României11 se incheie azi

OLIMPIADA DE ȘAH. — După 
șapte runde, in turneul final ai O- 
llmpiadei de $ah de la Nisa continuă 
sâ conducă echipa U.R.S.S. cu 21 
puncte (1). urmată de Iugoslavia —
13 puncte (1) etc. Formația Româ
niei ocu~>ă locul 10. cu 13 puncte și 
o partidă întreruptă. în runda a 7-a :
S.L’.A. — România 2—1 (1). partioa 
Brown — Partos »-a intrerupk

• Uîtima etapă, Pitești - București; sosirea pe stadionul 
Republicii la ora 18,15

PITEȘTI (prin telefon). — Penul
tima etapa a „Turului României", 
disputată ieri după-amiază intre 
Craiova și Pitești (via Slatina), a 
produs citeva modificări substan
țiale in clasamentele generale — atit 
la individual, cit și pe echipe. A- 
ceasta datorită faptului că aproxima
tiv la jumătatea traseului, mal exact 
ia 70 de kilometri de Pitești, o eva
dare in grup restrins. inițiată de 
Const. Popescu (Voința) și susținu
tă din răsputeri de marocanii 
Najjari și Belkadi, de cehoslovacii 
Zajac și Hekkele. a reușit din plin. 
La sosire, cei șapte fugari (celor de 
mai sus li fi-au alăturat Ramașcanu, 
Hoța, francezul Michaud — acesta 
din urmă renunțind insă intre timp) 
a-.eau un avans substanțial — peste 
3 minute față de pluton. Principalii 
beneficiari ai evadării amintite a- 
veau sâ fie Zajac, care a revenit pe 
locul secund in clasamentul general, 
și Najjari, de pe poziția a șasea, pe 
locul trei. Teodor Vasile. cehoslova
cul Senk și Murineanu — ce au e- 
zitat în momentul lansării atacului 
amintit mai sua — au retrogradat 
citeva locuri...

Dar sâ revenim la finalul etapei 
de ieri. Sosirea la Pitești. In fața 
unei numeroase șl entuziaste asis
tențe. a prilejuit fugarilor un sprint * 13 

de aur deține și Roman Codreanu 
(categ. peste 100 kg), care, după o 
victorie prin tuș in fața lui Morși- 
ladze (U.R.S.S.). a ciștigat prin des
calificare meciul din turul IV cu 
polonezul Andrzjewski. Au mai ob
ținut victorii, in turul patru, Ion 
Păun (categ. 62 kg), prin tuș la po
lonezul Libien și Vasile Fodorpataki 
(categ. 90 kg), prin descalificare la 
suedezul Andersson.

într-o intilnire contlnd pentru tu
rul trei. Nicu Gingă (categ. 52 kg) 
l-a învins prin tuș pe vest-germanul 
Krauss.

extrem de strins. din care învingă
tor, la o jumătate de roată, a ieșit 
dinamovistul V. Hoța, urmat de Za
jac. Belkadi etc.

Este de subliniat că ieri, odată cu 
ultimul punct dc cățârare. clasa
mentul cățărătorilor a căpătat for
ma definitivă. Grimperul nr. 1 in 
..Turul României" a fost Vasile Se- 
lejan.

Astăzi, „Turul României" se în
cheie cu etapa Pitești-Bucureșli (118 
km). în mod normal — surprizele 
nefiind totuși excluse ! — tinărul 
Mlrcea Ramașcanu, ce poartă „tri
coul galben", de lider al competiției, 
Încă din etapa a doua, nu poate 
rata ciștigarea marii Întreceri. So
sirea și apoi festivitatea de premiere 
a fruntașilor ediției jubiliare a „Tu
rului României" vor avea loc in ju
rul orei 18,15 pe stadionul Repu
blicii, în pauza finalei „Cupei 
României" la fotbal.

CLASAMENTELE LA ZI

• Individual : 1. — M. Ramașcanu 
(România tineret) ; 2. — L. Zajac 
(Cehoslovacia) la 4'35” ; 3. — M. 
Najjari (Maroc) la 6’17” ; 4. — Teo
dor Vasile (România) la 7'42” ; 3. — 
J. Senk (Cehoslovacia) la 8’58” ;
6. — V. Murineanu (Dinamo) la 
9 07” ; 7. H. Belkadi (Maroc) la 
10’40” ; 8. — N. Andronache (Me
talul Plopeni) la 11'15” ; 9. — V. 
Tichacek (Cehoslovacia) la 13’28” ; 
10. — Al. Sofronie (Dinamo) la 
14’02’’.

• Pe echipe : 1. — România ti
neret ; 2. — Cehoslovacia, la 5’54” ; 
3. — Dinamo, la 6’34” : 4. — Româ
nia. la 16’28” ; 5. — Metalul Plo
peni, la 30’25”.

Un atractiv meci atletic...
După victoriile recente asupra for

mațiilor R. F. Germania, Angliei și 
Italiei, iată câ atletele noastre se vor 
confrunta cu alte reprezentative re
numite, cele ale R. D. Germane și 
Canadei. După cum s-a mai anunțat, 
acest meci atletic triunghiular va a- 
vea loc. duminică, pe stadionul Re
publicii, intre orele 15 și 17,30, adică 
„in deschidere" la meciul final pen
tru „Cupa României" la fotbal. Ele
mentul cel mai atractiv al meciului 
atletic va fi fără doar și poate să
ritura in Înălțime cu participante dc 
primă valoare mondială. E vorba de 
nu mai puțin de trei atlete care au 
sărit in acest an peste 1.90 metri, și 
anume : Virginia Ioan (1.92 m) — 
România, Rita Kirst (1,92 m in sală) 
și Rosemarie Witschas (1.91 m). am
bele din R.D.G. Dintre celelalte pro
be distingem săritura in lungime, la 
care favorită pornește Angela 
Schmalfeld (R.D.G.) cu 6,76 m in a- 
cest sezon. Valeria Bufanu-Ștefănes- 
cu. care in absența lui Ehrhardt va 
ciștiga proba de 100 m garduri, s-a 
anunțat insă ca o săritoare In consi
derabil progres (6,50 m) și n-ar fi 
mare surpriză s-o vedem intrecind-o 
pe Schmalfeld. Mariana Suman nu 
va mai concura la 800 m, concentrln- 
du-se asupra unuf eventual record 
la 400 m. elementul de stimul fiind 
Si alergătoarea canadiană Saunder6, 
cu „timpi" mai buni decit ai sporti

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
FRANKFURT PE MAIN 22 (Ager

pres). — Campionatul mondial de 
fotbal a fost reluat ieri, după două 
zile de pauză, cu partidele ultimei 
manșe din grupele I și a Il-a.

Iugoslavia—Scoția 1—1 (0—0). — 
Meci decisiv pentru calificare din 
grupa a Il-a. Jocul a purtat tot tim
pul amprenta mizei foarte impor
tante, ceea ce ă făcut ambele echipe 
să joace prudent in prima parte, iar 
evoluția scorului din meciul Brazi
lia—Zair sâ-i determine pe scoțieni 
să atace dezlănțuit in finalul intil- 
nirii. Dar cei care au marcat au lost 
iugoslavii, in minutul 81, prin Karasi, 
Introdus in teren după pauză, in lo
cul lui Bajevici. Cu două minute 
înainte de fluierul final, Jordan a 
egalat.

Brazilia—Republica Zair 3—0 (1—0). 
Deși scorul este net. iar Brazilia a 
obținut calificarea, fotbaliștii sud- 
americanl au trecut prin destule 
emoții, intrucit pină In minutul 80, 
cind conduceau doar cu 2—0 (iar la 
Frankfurt «corul era alb), el se aflau 
incâ la balotaj cu echipa Scoției. In 

vei noastre. Indisponibilitatea Ilenei 
Silai a dus la alcătuirea unul nou 
cuplu pentru 1 500 m (Natalia An
drei — Viorica Neagu), probă In care 
româncele se vor întrece cu o aler
gătoare celebră, Gunhild Hoftmeister. 
Așteptăm ca și Argentina Menis, sti
mulată de prezența lui Karin Holdike 
(R.D.G.) și mai ales de proaspătul 
record al lui Melnik, să ciștige proba 
de disc cu un nou rezultat valoros.

...și finala „Cupei României" 
la fotbal

Ultimul meci al sezonului compe- 
tițional intern va fi finala tradițio
nalei ..Cupe a României", programa
tă astăzi de la ora 17,15 pe stadionul 
Republicii. Pentru cucerirea tro
feului se vor Întrece echipele din 
prima divizie Politehnica Timișoara 
și Jiul Petroșani. Fotbalul timișorean 
a mai avut prezențe de seamă in 
„Cupa României". Pe vremuri, cele
bra Ripensie cucerise de două ori 
trofeul, in timpuri mai apropiate 
C.F.R. Timișoara ajunsese pină in 
finală, ca apoi chiar Politehnica (ce 
se numea pe atunci „Știința") să ciș
tige cupa in ediția 1957—1958. E- 
chipa din Valea Jiului nu are un 
asemenea stagiu in cupă, nici per-t 
formanțe pe măsura timișorenilor, 
totuși, să nu neglijăm faptul că „mi
nerii" au fost șl ei de curind fina- 
liști, și anume in ediția 1971—1972.

minutul 80, Valdomiro a marcat al 
treilea gol, asigurind calificarea cam
pionilor mondiali. Golurile prece
dente fuseseră înscrise de Jairzinho 
(min. 12) și Rivelino (min. 65). Me
ciul a fost condus de arbitrul român 
Nicolae Rainea.

Chile — Australia 0—0. Selecțio
nata Australiei a realizat o adevărată 
performanță, reușind să termine 
nedecls cu formația Chile care, in 
cazul unei victorii la un scor mai 
consistent, ar fi avut unele șanse de 
calificare in grupele semifinale.

R.D. Germană — R.F. Germania 
1—0 (0—0). Un joc care a stat mult 
timp sub semnul egalității. Ambele 
echipe au avut mari ocazii de gol. 
Vest-germanii au atacat mai mult, 
insă apărarea echipei R.D. Germane 
n-a putut fi depășită. Unicul gol a 
fost marcat âe Sparwasser, la un 
contraatac in min. 79.

Pentru grupele semifinale se cali
fică echipele Iugoslaviei, Braziliei, 
R. D. Germane și R. F. Germania.

Azi au loc ultimele meciuri din 
celelalte grupe preliminare.

..Soțlalisticeskata industria" publică o convorbire cu dr. I. D. Moro-, 
hov, vicepreședinte al Comitetului de stat pentru folosirea energiei 
atomice, in legătură cu utilizarea în premieră mondială a unui pu
ternic generator de plasmă (considerată cea de „a patra stare a mate
riei", plasma constituie o substanță gazoasă puternic ionizată, care 
emite radiații electromagnetice ; soarele și celelalte stele sint consti
tuite din plasmă) — pentru sondarea scoarței terestre la adinclmi ne
atinse pină in prezent, de 30—40 km, metodă care prezintă un mare 
interes științific și practic.

„Planeta Pămint este generoasă, 
în adincurlle ei sint concentrate 
uriașe rezerve de cele mai diferite 
minerale utile. Numeroase zăcămin
te insă, mai ales cele aflate la su
prafață, se epuizează treptat. De 
aceea capătă tot mai mare impor
tanță cercetarea adincurilor Terrei. 
Tn prezent, pentru sondarea pămin- 
tului la mari adincimi se aplică pe 
larg metoda electromagnetică. Dar 
pentru inaintarea șl mai profundă, 
această metodă este incomodă, de
oarece cu fiecare sporire de zece 
ori a adincimilor studiate trebuie 
majorată de un milion de ori ener
gia cheltuită pentru sondare I în 
afară de aceasta, lucrările geofizice 
se efectuează, de obicei, in condiții 
grele de relief și intr-un timp re
lativ redus, astfel incit, instalațiile 
staționare, de mare forță, sint pur 
și simplu nerentabile.

(Urmare din pag. I)

sătoria „Cazanele", restau
rantul „Dunărea"... Așa se 
numeau șl dincolo. Cu ace
leași denumiri s-au așezat 
aici toate celelalte. Consi
liul popular, poșta, între
prinderea de gospodărie o- 
rășenească, gara C.F.R. și 
gara fluvială, șantierul na
val, întreprinderea fores
tieră, întreprinderea mi
nieră...

Dar poate că nicăieri nu 
a apărut mai limpede ca 
aici, după ce orașul s-a re
întrupat, cit de mari deo
sebiri pot exista între lu
cruri purtind același nume. 
Să le privim pe rind. Li
ceul „Ștefan Plavăț" func
ționase Intre zidurile sale 
vechi, cu mult mai puține 
și mai sărace spații. El își 
deschide acum spre soare 
pereți întregi de sticlă din
colo de care elevii, cu mult 
mai numeroși, au tot ce 
și-ar fi putut visa. Tesă- 
torla „Cazanele". Doâr ci
teva amănunte : 1. Prin
strămutare a ieșit dintre 
zidurile dărăpănate ale u- 
nor bătrine ateliere și s-a 
instalat in hale mari și lu
minoase. 2. Prin strămu
tare, departe de a pierde 
ceva, a ciștigat mașini mo
derne. do inaltă producti
vitate. 3. Prin strămutare 
șl-a sporit de trei ori ca
pacitatea de producție. Ci
nematograful „Dunărea" 
(fusese o gală scundă, o 
improvizație, un fost salon

Cercetările in domeniul generato
rilor de plasmă reprezintă una din 
direcțiile activității institutului de 
energie atomică „V. L Kurceatov". 
Asemenea generatori pot fi folosiți 
in energetica nucleară și, probabil, 
la centralele termonucleare ale vii
torului. Colectivul institutului, dis- 
punind de o mare experiență știin
țifică in acest domeniu, a manifes
tat o atenție maximă și față de o 
altă problemă actuală — cea a son
dării in profunzime a Terrei. Intru
cit timpul de epuizare a semnalu
lui electric în pămint este de ordi
nul secundelor, pentru sondajul in 
profunzime pot fi suficiente im
pulsuri destul de scurte, ceea ce 
simplifică in mod considerabil ce
rințele față de sursa de energie, fă- 
cind rațională folosirea acestui ge
nerator. Generatorul de impulsuri 
pentru cercetări geofizice este o in

pentru nunti și baluri, pe 
una dintre străzile paralele 
cu Dunărea) e acum o clă
dire nouă, cu vitrine marî, 
cu foaiere largi, cu de trei 
ori mai multe și mai con
fortabile locuri, cu aparate 
noi. Cinematograful mo
dern, așezat in piața cen
trală a orașului, se înveci
nează cu restaurantul „Du
nărea", care funcționase și

trandafiri (80 000 de tran
dafiri și 6 000 de magnolii, 
catalpa și pruni roșii au 
fost plantați de curind). 
Ori înseamnă să treci prin 
fața celor 1 600 de case 
proprietate personală, de 
fapt tot atitea vile cochete, 
concepute cu fantezie și 
colorate cu discreție și 
gust. A merge pe stradă 
mai înseamnă să primești

ORȘOVA
el lntr-o veche căsoaie șu
bredă și insalubră de pe 
malul fluviului, iar acum 
e adăpostit într-o clădire 
cu două niveluri, cu brase
rie șl terasă, privind totuși 
cu invidie către hotelul și 
restaurantul ce s-au ridi
cat alături, și mai fru
moase.

Străzile... în Orșova 
Nouă a merge pe stradă 
Înseamnă a păși agale pe 
benzi de asfalt și a-ți roti 
privirile, atrase in zeci de 
direcții, peste peluze inier- 
bate, pe fațadele blocurilor 
(s-au construit 61 de 
blocuri cu 2 600 dc aparta
mente), peste plantațiile 
de arbuști ornamentali și

in față briza lacului ale 
cărui luciri te urmăresc in 
orice punct al orașului. Mai 
înseamnă, in același timp, 
să treci prin dreptul ma
rilor vitrine ale complexe
lor comerciale. Și mai în
seamnă, dacă-ți faci plim
barea la orele inserării, să 
te amesteci printre cei 
15 000 de locuitori (dincolo 
erau numai 10 000 ; prin 
strămutare orașul nu și-a 
îndepărtat locuitorii, ci 
dimpotrivă), care ies din 
case pentru a-și admira o- 
rașul sau a sădi flori. Greu 
de crezut, dar „dincolo" nu 
exista o rețea de apă po
tabilă, nu exista nici ca
nalizare. Pe 20 de kilo

stalație In care sursa de curent con
stă dintr-un fascicul de plasmă tre
cut printr-un cimp magnetic. Insta
lația este mult mai ușoară și mai 
compactă decit agregatele electrice 
clasice. Ea poate fi transportată re
lativ rapid in zone greu accesibile.

Amplasată pe două autocamioane, 
instalația a permis sporirea aprecia
bilă a impulsului curentului trimis 
spre adîncuri, in comparație cu sta
țiile geofizice obișnuite. însemnăta
tea ei este evidentă nu numai pen
tru geologie și industria minieră, ci 
«i pentru seismologie, respectiv pen
tru prognozarea cutremurelor. Noua 
instalație permite efectuarea de son
daje electromagnetice ale scoarței 
Pămintului pină la adincimi de 
30—40 kilometri, unde se aflau fo
care seismice locale.

Asemenea instalații dau posibili
tate oamenilor de știință să obțină, 
printr-un singur impuls, informații 
geofizice privind o regiune pină la 
100 kilometri în diametru. Pentru 
anul acesta, oamenii de știință au 
prevăzut un întreg program de noi 
cercetări, legale in special de per
fecționarea metodicii de prognozare 
a cutremurelor de pămint. Este un 
nou exemplu al largii game de apli
cativitate a instalațiilor cu plasmă".

metri se întinde azi cana
lizarea, iar apa, uite-o, 
țișnește generoș din fintini 
arteziene și din furtunurile 
celor care au ieșit să ude 
iarba și florile. Dincolo 
„microbiștii" n-aveau sta
dion. Au aici unul mo
dern, cu 4 000 de locuri (se 
construiesc acum peluzele).

Din loc in loc te vei 
opri să privești statuile. 
12 studenți de la Institutul 
„N. Grigorescu" iși dau 
examenul de diplomă cio
plind și turnind statui in 
Orșova. Lucrările lor, care 
împodobesc orașul, in con
sonanță cu noul său pro
fil arhitectonic, se re
comandă prin titluri : 
„Coloana tinereții”, „Dra
pelul", „Drumul maternită
ții", „Victoria", „Evoluție", 
„Muncitorii", „Jocul de 
copii", „Meditație", „Poar
ta vlnturilor", „Recon
strucție", „Solidaritate".

De la un capăt la altul, 
Orșova nouă este ea însăși 
un monument, un oraș 
monument. Pentru că în
truchipează destinul de 
Împliniri el întregii țări in 
cel de-al XXX-lea an al 
libertății. Orșova șl-a pă
răsit vechea vatră pentru 
a face loc apelor din lacul 
de acumulare al Sistemu
lui hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de 
Fier. Dar și pentru a re
naște, cu un chip mai 
strălucitor — chipul înnoit 
al tuturor așezărilor Româ
niei socialiste.

Cnntsrb.il
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RELAȚIILE DINIRE EUROPA Șl ZONA MEDITERANEI ORIENTUL APROPIAT Conferința națională a P.C. din Danemarca

IN DEZBAÎEREA CONfERfNTEI PENIRU

SECURIIA1E Șl COOPERARE
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

GENEVA 22 (Corespondență de la 
C. Vladi. — Dind urmare indicațiilor 
cuprinse in recomandările de la Hel
sinki ale miniștrilor afacerilor ex
terne ca. In elaborarea documentelor 
finale ale Conferinței pentru fccu- 

țlnfi seama de conceptul mai larg al 

legătura existentă Intre Europa șl 
regiunea Mediteranei. Comitetul de 
coordonare al conferinței a trecut la 
examinarea posibilității dc elaborare 
a unui document distinct in această 
problemă. Delegația Italiei a depus, 
In acest sens, un proiect de declara
ție cu privire la Mcditerana. iar de- 
Irgația luroslaviri a anunțat, im- 
preun! cu delegațiile Maltei Ci
prului. Inițierea unui proiect pe a- 
ceeași temă.

In cadrul discuțiilor care nu urmat

T"\. ra acest dialog șt contribuțiile 
respective *.ă-și reflectarea
corespunzătoare in documentele fi
nale.

Sprijinind ideca ca elaborarea tex
tului sâ se facă intr-un grup de lu
cru. reprezentantul român a propus 
ca hot.ărirea in legătură cu crearea 
acestui organ să se la la această 
F' dtnță. prevăzindu-se întrunirea lui 
incă in cadrul actualului program de 
lucru al conferinței. Propunerea ro
mânească s-a bucurat dc sprijinul 
celorlalte delegații, Comitetul de 
coordonare Ivind hotărîrea înființă
rii unui grup do lucru al Comitetu
lui de coordonare, care urmează să 
țină un număr de trei ședințe, pină 
Ia 12 iulie a.c.

CAIRO 22 (Agerpres). — Tn legă
tură cu recentele raiduri ale avia
tici isracliene împotriva taberelor 
palcstinene din sudul Libanului, șe
ful statului eeiptcan. Anwar Sadat, 
a transmis președintelui Suleiman 
Frangieh un mesaj prin care con
damnă aceste acțiuni șl exprimă 
sprijinul țării sale față de Liban — 
anunță agenția M.E.N. Totodată, ci n 
adresat un mesaj președintelui 
S.U.A., Richard Nixon.

a lansat un apel în favoarea rezol
vării problemei „atit de dificile și de 
dureroase a poporului palest Incan", 
opinind pentru negocieri care să per
mit! găsirea unei soluții echitabile 
Rcferlndu-se la problemele actuale 
ah- Africii, papa Paul el VI-lca a 
făcut un apel la recunoașterea drep
turilor legitime Rle popoarelor din 
Mozamblc, Angola. Guincca-Blssau 
și Insulele Capului Verde.

COPENHAGA 22 (Agerpres). - 
Slmbfttă, la Copenhaga, F-a deschis 
Conferința națională a Partidului 
Comunist din Danemarca. La luerfiri 
participă aproximativ 400 de dele-

goți din partea organizațiilor locale 
alo partidului. Raportul la conferin
ță a fost prezentat de Knud Jesper- 
son, președintele P.C. din Dane
marca.

Se anunță, de asemenea, că pre
ședintele Siriei. Hafez Al-Assnd. i-a 
primit pe președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei. Yasser Arafat, și 
pe alți membri ai Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. asigurindu-1 de spri
jinul Siriei față de cauza palesti- 
neană.

CAIRO 22 (Agerpres). — Vizita 
președintelui Anwar Sndat în Statele 
Unite va avea loc in cursul lunii 
noiembrie a.c. și va dura cinci sau 
șase zile — anunță agenția M.E.N. 
Totodată, se precizează că ministrul 
egiptean de externe. Ismail Fahmy, 
va pleca la Washington, în cursul 
lunii august, pentru a discuta cu se
cretarul de stat american diferite 
probleme privind vizita șefului sta
tului egiptean.

VATICAN 22 (Agerpres). — In me
sajul său anual, papa Paul al Vl-lea

•-a evidențiat faptul că cele două 
proiecte de document nu numai că 
nu au caracter contradictoriu, dar se 
completează reciproc.

Luind euvintul. șeful delegației ro
mâne. ambasadorul Valentin Lioatti, 
a apreciat inițiativele italiană și iu
goslavă și a arătat că, in analiza 
t- xtului respectiv, delegația română 
pornește de la concepția generală a 
țârii noastre potrivit careia securita
tea și cooperarea in Europa, ca par
te Integrantă a • .................
cooperării in lume, 
legate de securitatea 
rea in Mcditerana.
externa a României — țară socialistă 
In curs de dezvoltare — relațiile dc 
prietenie și colaborare cu celelalte 
țări in curs de dezvoltare ocupă un 
loc important în acest sens, vorbi
torul a remarcat că raporturile țării 
noastre cu țările mediteraneene ne
participante la conferință și. in spe
cial, cu țările arabe au marcat in 
decursul ultimilor ani dezvoltări re

securității și 
sint strins 

> și coopera- 
In politica

marcabile, pe planuri multiple, gă- 
sindu-și expresie sintetică in în- 
tilnirile pe care președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Ic-a avut la București 
gau in capitalele respective cu con
ducători ai țărilor arabe. Țara 
noastră a primit cu interes și 
simpatie contribuțiile pe care statele 
neparticipante, riverane Mediteranei. 
Ic-au adus la lucrările conferinței
si apreciază dialogul constructiv 
care s-a instaurat cu aceste țări in 
cadrul lucrărilor. Ni se pare astfel 
complet natural, a continuat vorbito-

LAOS

ÎNȚELEGERE privind 
Înfăptuirea controlului 
ASUPRA ÎNCETĂRII FOCULUI

VIENTIANE 22 (Agerpres). — La 
Vientiane a avut loc o ședință a 
Comisiei mixte centrale pentru în
făptuirea Acordului de restabilire a 
păcii și înțelegere națională in Laos, 
j- cadrul căreia reprezentanții Fron
tului Patriotic Laotian și ai părții de 
la Vientiane au realizat o înțelegere 
asupra unei serii de probleme pri
vind înfăptuirea controlului asupra 
Încetării focului.

Comunicatul dat publicității în 
urma acestei ședințe menționează 
interdicția categorică pentru unită
țile militare ale vreuneia din părți 
de a întreprinde acțiuni de pătrun
dere în zona controlată de cealaltă 
parte sau de amenințare împotriva 
respectivei zone. în acest sens, au 
fost supuse unor reglementări stric
te acțiunile aviației. S-a convenit, 
totodată, asupra unor măsuri care să 
ducă la evitarea incidentelor in zo
nele de contact și la împiedicarea 
agravării lor. in cazul in care ele 
totuși «-ar produce.

Lo Dortmund (R.F.G.) a avut loc o demonstrație a agricultorilor împotriva 
politicii agrare a Pieței comune

împotriva manevrelor 
regimului rasist 
de la Salisbury

DAR ES SALAAM 22 (Agerpres). 
— Partidul Congresul Național Afri
can (A.N.C.) din Rhodesia a dat 
publicității o declarație în care n 
respins propunerile șefului regimu
lui rasist de la Salisbury privind or
ganizarea de consultări „in vederea 
reprezentării africanilor în parla
ment". Această hotărire a fost adop
tata in urma arestării lui Edson 
Sithole, secretarul însărcinat cu re
lațiile publice ale A.N.C. Totodată, 
conducerea A.N.C. a făcut cunoscut 
că nu va participa la alegerile par
lamentare, pe care autoritățile au 
anunțat că le vor organiza intr-un 
viitor apropiat.

Documentul dat publicității de 
conducerea Congresului Național A- 
frican denunță manevrele regimului 
minoritar din Rhodesia și cere să se 
acorde populației majoritare africane 
drepturile constituționale și legitime 
pentru a decide singură asupra orin- 
duirii pe care o dorește.

PLENARA C.C.
BUDAPESTA 22 (Agerpres). — La 

Budapesta a avut loc o plenară a 
C.C. al P.M.S.U., in urma căreia a 
fost dat publicității un comunicat pe 
marginea problemelor interne șl ex
terne examinate. C.C. al P.M.S.U. — 
arată comunicatul — a constatat că 
dezvoltarea economică a R. p. Un- 
pare în anul 1973 și in primele cinci 
luni ale anului curent a fost cchili-

AL P.M.S.U.
brată, planică șl favorabilă. în par- 

_tea comunicatului consacrată proble
melor Internaționale actuale este re
levată, intre altele, necesitatea ca 
discuțiile din cadrul Conferinței ge- 
neral-europene consacrate asigurării 
unui viitor pașnic al Europei să in
tre cu succes in faza finală, la nivel 
Înalt.

PLENARA C. C. AL P. C. PORTUGHEZ
LISABONA 22 (De la trimisul 

nostru special, V. Oros). — La 
Lisabona a avut loc o plenară a 

C.C. al P.C. Portughez, care a exa
minat situația politică din tară după 
evenimentele din 25 aprilie 1974. 
Plenara s-a pronunțat asupra sarci
nilor imediate ale luptei partidului, 
între care : continuarea procesului 
de desființare a structurilor vechiu
lui regim șl de adîncire a democra
tizării și instituționalizării libertă
ților și drepturilor cetățenilor ; gră-

birea negocierilor pentru Încetarea 
războiului colonial, pe baza recu
noașterii dreptului popoarelor la 
autodeterminare și independență ; 
îmbunătățirea condițiilor de viață 
ale maselor muncitoare ; aplicarea 
unei politici economice financiare 
care să promoveze dezvoltarea eco
nomică : întărirea unității forțelor 
democratice, a alianței dintre miș
carea populară și mișcarea forțelor 
armate, in cadrul eforturilor pentru 
Îndeplinirea acestor sarcini.

Crearea Ligii pentru dezvoltarea relațiilor 
Portugaliei cu

Un manuscris inedit 
al lui Friedrich Engels

BONN 22 (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). La Wtippertal, o- 
rașul natal al lui Friedrich Engels, 
s-a descoperit un manuscris 
inedit al acestuia. Este vorba 
despre o piesă de teatru scri
să de Engels la virsta de 20 de 
ani și care infățișează viața tri
bunului popular Rienzi, care a 
trăit in secolul al XIV-lea. Pre
zentarea publică a piesei va 
avea loc in cadrul unor mani
festări ce se vor desfășura joi, 
27 iunie, la Wtippertal, in casa 
memorială „Fr. Engels".

LISABONA 22 (Agerpres). — în 
Portugalia a fost creată Liga pentru 
dezvoltarea schimburilor culturale, 
sociale și științifice cu țările socia
liste. Organizația își propune ca 
scop „dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare intre poporul

țările socialiste
portughez și popoarele țărilor socia
liste". La ședința de constituire a 
ligii au luat parte membri ai 
conducerilor partidelor comunist, so
cialist, popular-democratic, care sint 
reprezentate in guvernul portughez, 
precum șl conducători ai altor orga
nizații.

bari Festivalul national
al ziarului „Unitâ“
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agențiile de presă transmit:
Delegația de activiști ai

P.C.R., condusă de Remus Bucșa,
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Cluj al P.C.R.. a întreprins, la 
invitația C.C. al P.M.U.P., o vizită 
în schimb de experiență în R. P. 
Polonă. Delegația a vizitat voievo
datele Lod.z. Cracovia și Kielce, 
unde a purtat convorbiri cu repre
zentanții organelor locale de partid 
și a vizitat întreprinderi reprezen
tative din domeniul industriei ușoa
re. Simbătă, delegația română a fost 
primită la sediul C.C. al P.M.U.P. de 
Z. Madej. șeful Secției economice a 
C.C. al P.M.U.P.

Rezultatele oficiale de
finitive ale alegerilor legis
lative din Australia au ,ost 
publicate la Canberra. In Camera 
reprezentanților. partidul laburist, 
condus de premierul Gough Whitlam, 
dispune de 66 de locuri, fată de 61 
ale partidului liberal. în Senat, la
buriștii au 29 de locuri, liberalii tot 
29 ; doi senatori sint independenți, 
ambii fiind foști membri ai parti
dului liberal.

La Universitatea din An- 
kam a avut i°c 0 c°n^erint-** cu

privire la personalitatea și opera lui 
Dimitrie Cantemir, prezentată de 
profesorul Turkaya Ataiov, la care 
au participat studenți ai Facultății 
de științe politice și relații interna
ționale. Conferențiarul a evocat în
semnătatea lucrărilor istorice ale 
enciclopedistului român, subliniind, 
în mod deosebit, semnificația operei 
„Creșterea și descreșterea Imperiului 
Otoman".

Crearea Uniunii Interpar
lamentare Arabe 3 tost anun* 
țață in capitala Siriei, la încheierea 
reuniunii unei Adunări Constituante 
la care au fost reprezentate Egiptul, 
Libanul, Iordania, Kuweitul, Suda
nul, Tunisia, Mauritania, Bahrein și 
Siria. Președinte al acestei organiza
ții. însărcinată cu promovarea dialo
gului intre forurile parlamentare a- 
rabe, a fost ales Mohamed Aii Al 
Halabi, președintele Consiliului Po
porului din Siria.

La Bruxelles au avul loc ,u" 
crările Adunării generale a Uniunii 
Academice Internaționale. Academia 
Republicii Socialiste România, care 
se numără printre membrii fonda
tori ai uniunii, a fost reprezentată 
de acad. prof. Emil Condurachi, di
rectorul Institutului de arheologie 
din București.

Cea de-a 15-a conferin
ță a miniștrilor sănătății 
din unele țări socialiste 3 
avut loc la Budapesta. La conferință 
au participat delegații din 11 țări 
socialiste, printre care și o delegație 
din țara noastră, condusă de dr. 
Alexandru Calomfirescu, Drim-ad- 
junct al ministrului sănătății. Dele
gații au dezbătut probleme privind 
acordarea primului ajutor medical.

Consiliul de Securitate 3 
recomandat, în unanimitate, primirea 
Grenadei, care a devenit indepen
dentă in luna februarie, in O.N.U.

Lucrările simpozionului 
internațional „Drept și 
populație" S 3U desHsural 13 
Tunis, sub inaltul patronaj al pre
ședintelui Bourguiba. Leon Tabah, 
directorul Diviziei populației a 
O.N.U., a subliniat importanța Con
ferinței mondiale a populației care 
va avea loc la București și a arătat 
că simpozionul are menirea de a 
contribui la pregătirea acestei re
uniuni internaționale. La simpozion a 
participat un grup de specialiști ro
mâni, condus de profesorul Victor 
Dan Zlătescu.

Bari găzduiește, în- 
cepind de sîmbătă, 
festivalul național al 
ziarului „Unită".
Tradiționala sărbătoa
re a presei comuniste 
italiene se desfășoară 
sub semnul celei de-a 
50-a aniversări de la 
crearea ziarului „Uni
tă". organ al F.C.I.. 
aniversare care va fi 
marcată prin nume
roase manifestări de-a 
lungul întregului an.

Manifestările festi
valului au fost deschi
se de tineret; veniți 
din diferite regiuni 
ale Italiei, mii de ti
neri, membri ai Fede
rației tineretului co
munist italian, ai altor 
organizații democra
tice de tineret, s-au 
întilnit in cursul după- 
amiezii pentru a lua 
parte Ia o mare de
monstrație antifascistă 
și antiimperialistă. 
După ce timp de ci
teva ore participanții 
au manifestat pe prin
cipalele străzi ale ora
șului pentru întărirea 
unității de acțiune a 
tinerei generații, pen
tru reînnoirea demo
cratică a Italiei, în

parcul San Francesco 
a avut loc un mare 
miting. Au luat cuvin- 
tul Aldo Tortorella, 
membru al Direcțiunii 
P.C. Italian, director 
al ziarului „Unită", 
Renzo Imbeni. secre
tar național al Fede
rației Tineretului Co
munist Italian. pre
cum și reprezentanți 
ai unor partide comu
niste și mișcări demo
cratice din Europa oc
cidentală și America 
Latină.

Zeci de standuri și 
pavilioane care au 
împinzit parcul, si
tuat în imediata veci
nătate a orașului, în
fățișează aspecte din 
activitatea desfășurată 
de ziarul comuniștilor 
italieni, precum și nu
meroase imagini ale 
activității P.C.I. pentru 
apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor 
muncii.

în „Satul internațio
nal", în cadrul pavi
lioanelor si standuri
lor rezervate organe
lor de presă ale par
tidelor comuniste se 
află și pavilionul zia
rului „Scinteia". O ex

poziție dedicată Împli
nirii a 30 de ani de 
la eliberare oferă o vie 
imagine a României 
contemporane. Sint
expuse, totodată, di
ferite cărți politice, 
printre care operele 
secretarului general
al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pu
blicate in editura ,.I1
Calendario del Po- 
polo" din Milano, pre
cum și un bogat ma
terial infâțișînd fru
musețile turistice ale 
tării. Un stand special 
prezintă un variat
sortiment de produse 
ale artizanatului ro
mânesc. Din partea 
ziarului „Scinteia" este 
prezentă o delegație 
condusă de V. Dăn- 
ciulescu, secretar ge
neral de redacție.

Festivalul de la Barl 
și întreaga suită a 
manifestărilor de săr
bătorire a presei co
muniste italiene se 
înscriu ca evenimente 
marcind contribuții 
importante la stringe- 
rea mai departe a le
găturilor P.C.I. cu ma
sele largi populare.

Radu BOGDAN

Azi, scrutin prezidențial 
in Austria

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
PARIS

Reacții la planul de măsuri sociale
După prezentarea 

programului economic 
și financiar, noul ca
binet francez a adop
tat in această săptă
mină un plan de mă
suri sociale, ale cărui 
prevederi esențiale au 
fost schițate incă in 
perioada campaniei e- 
lectoraie de către pre
ședintele Valăry Gis- 
card d’Estaing. Expu- 
nind la posturile de 
radio si televiziune 
noile decizii, șeful sta
tului a recunoscut că 
ele sint insuficiente 
față de necesități, dar a 
lăsat să se înțeleagă 
că guvernul a trebtiit 
să țină seama de di
ficultățile economice 
prin care trece țara la 
ora actuală.

Majoritatea reacții
lor prilejuite de aces
te măsuri subliniază 
in general atit sen
timentul de insatis
facție in rindurile u- 
nor grupări politice, 
dar mai ales din par
tea principalilor vizați 
— sindicatele — cit și 
presiunea tot mai 
puternică pe care o 
exercită forțele stin- 
gii in sensul unor 
schimbări economice, 
politice și sociale.

Semnificativă a fost, 
bunăoară, reacția de
putatelor din Comisia 
afacerilor sociale a A- 
dunării Naționale. Fie 
că reprezentau grupu
rile majoritare. fie 
cele ale opoziției, de

putății au manifes
tat — după cum re
latează ziarul „LE 
MONDE" — rezerve 
asupra posibilității de 
finanțare a programu
lui social.

în ce le priveș
te. centralele sindica
le subliniază caracte
rul insuficient al a- 
cestor măsuri, în ra
port cu creșterea rapi
dă a preturilor. Ast
fel. Confederația Ge
nerală a Muncii con
stată câ „măsurile lua
te sint departe de 
exigențele muncitori
lor" și arată că noile 
dispoziții nu pot com
pensa înrăutățirea si
tuației categoriilor in
teresate, care suferă 
din plin consecințele 
unei inflații accelera
te. Pe de altă par
te. centrala sindicală 
Force Ouvriere con
sidera că aceste mă
suri nu vor reuși să a- 
sigure menținerea pu
terii de cumpărare a 
familiilor sărace.

Cit privește cel de-al 
doilea aspect mențio
nat, C.F.D.P. (Confe
derația Franceză De
mocratică a Mun
cii) apreciază că a- 
ceste măsuri, chiar 
insuficiente și parția
le. trebuie puse pe 
seama luptelor sindi
cale, precum și a pro
gresului important ob
ținut de forțele stingii 
in alegerile preziden
țiale.

Considerind proiec
tul de măsuri sociale 
ca un complement 
al programului econo
mic și financiar pre
zentat cu o săptă
mină mai devreme, 
„LE MONDE" se în
treabă „cine va plăti 
această primă etapă a 
planului social" și a- 
rată că micile între
prinderi vor suporta

foarte greu noile sar
cini, riscind să fie 
supuse unei „selecții 
naturale care se va o- 
pera în următoarele 
luni". La rindul său, 
„LE QUOTIDIEN DE 
PARIS" apreciază că 
„programul social tra
duce dorința guvernu
lui de a răspunde u- 
nor necesități din cele 
mai urgente, dar nu 
se sprijină pe nici o 
filozofie asupra ra
porturilor sociale și 
nu schițează nici un 
proiect de f societate", 
în sfirșit. „LA NA
TION" subliniază că

proiectul „nu este 
semnalul erei noi pe 
care o așteptam și pe 
care continuăm, deci, 
6-o așteptăm".

Rezervați în ceea 
ce privește efectele 
acestor măsuri în ac
tualul context econo
mic, comentatorii și 
observatorii politici re
marcă însă intenția 
noului guvern de a în
cerca să dea prime 
răspunsuri unor aspi
rații afirmate cu pu
tere in cursul ultimelor 
alegeri de masele 
populare.

P. DIACONESCU

CANADA

Tendințe de afirmare a autonomiei
in mișcarea muncitorească

La recentul congres 
al sindicatelor din in
dustria hirtiei, ținut 
la Vancouver, s-a 
hotărit organizarea u- 
nui referendum in rin
durile celor 52 000 de 
membri ai sindicate
lor din aceasta ra
mură. intr-o proble
mă importantă pentru 
viitorul întregii miș
cări sindicale canadie
ne : încetarea depen
denței față de sindi
catele de dreapta din 
S.U.A. Intr-adevăr, 
Statele Unite dețin 
poziții importante nu 
numai în economia

țării, ci șl într-un șir
de organizații sindicale 
cu conducere mix
tă americano-canadia- 
nă. în fapt, potri
vit statisticilor Minis
terului Muncii din 
Canada, circa 60 13 
sută din cei 4,2 mi
lioane de muncitori 
canadieni organizați 
in sindicate aparțin 
uniunilor sindicale din 
S.U.A. și, ca atare, 
trebuie să se supună 
hotăririlor consiliilor 
controlate de liderii 
de dreapta ai majori
tății acestor uniuni. 
Acum, in urma refe-

rendumului amintit, 
s-a stabilit crearea 
unei uniuni sindicale 
canadiene independen
te. Cvasiunanimitatea 
votului este apreciată 
ca simptomatică pen
tru noile tendințe ale 
mișcării sindicale ca
nadiene, dornice de a 
se sustrage controlului 
din afară și a se a- 
firma ca o entitate de 
sine stătătoare, care 
să apere interesele 
muncitorimii din Ca
nada.

Reflectînd această 
dorință, la Toronto a 
avut loc primul con

gres al sindicatelor 
muncitorilor din in
dustria hirtiei, în ca
drul căruia a luat 
ființă amintita uniune 
independentă, sistin- 
du-se orice legături 
de subordonare față 
de conducerea sindi
cală americană, subor
donare care a durat 115 
ani. După cum afirma 
L. H. Lorrain, pre
ședintele noii uniuni, 
cea mai mare din 
țară, „deciziile care îi 
interesează direct și 
nemijlocit pe sindica
liștii canadieni trebuie 
să fie luate in Canada 
și nu in Texas sau 
Florida". Totodată, a 
fost adoptat un nou 
statut, care evidenția
ză necesitatea extin
derii legăturilor £u 
organizațiile sindicale 
similare din alte țări, 
a întăririi unității și 
solidarității muncito
rești internaționale.

Exemplul muncitori
lor din industria hir
tiei a fost urmat de 
„Asociația națională a 
salariaților și tehni
cienilor din telecomu
nicații", care a hotă
rit, la rindul ei, orga
nizarea, la 12 iulie a.c,, 
a unui referendum si
milar. Afirmarea unor 
asemenea curente este 
apreciată de presa din 
Ottawa ca dovezi ale 
maturizării mișcării 
sindicale canadiene, 
ale hotărîrli sale de a 
promova interesele 
fundamentale ale oa
menilor muncii.

C.ALEXANDROAIE
Ottawa

Astăzi au loc în Austria alegeri 
prezidențiale, alegătorii (in număr 
de peste cinci milioane) urmind să-și 
exprime opțiunea pentru unul din 
cei doi candidați : Rudolf Kirc'n- 
schlăger, actualul ministru de exter
ne. propus de partidul socialist da 
guvernămint. și Alois Lugger, pri
marul orașului Innsbruck, lider al 
organizației din landul Tirol a par
tidului populist, de opoziție.

După cum se știe, scrutinul pre
zidențial a intervenit înainte de ter
menul normal, datorită încetării din 
viață, la 23 aprilie, a președintelui 
Franz Jonas. în conformitate cu 
prevederile constituționale, data noi
lor alegeri a fost fixată la 23 iu
nie, astfel încit campania electorală 
a fost relativ foarte scurtă.

Inclus în primul cabinet „mo- 
nocolor", socialist, Rudolf Kirchsch- 
lăger, care nu aparține nici u- 
nci grupări politice, a dobin- 
dit, în ultimii patru ani, o largă re
putație, atit pe plan intern, cit și pe 
plan extern, prin activitatea desfă
șurată in calitate de ministru al 
afacerilor externe. Candidatura sa, 
deși nu reprezintă o surpriză, intro
duce insă un clement inedit în prac
tica politică postbelică a P.S.A., ai 
cărui candidați la funcția supremă 
in stat au fost promovați, întotdea
una, din rindul liderilor partidului.

In cadrul campaniei sale electo
rale, Rudolf Kirchschlăger și-a re
afirmat atașamentul la principiile de
mocratice, angajindu-se să vegheze 
ca Austria să rămină o țară a neu
tralității permanente, deschisă dialo
gului cu toate națiunile.

Reprezentantul partidului populist, 
Ia a cărui desemnare de către parti
dul populist a contribuit popularita
tea ciștigatâ prin organizarea Jocu
rilor olimpice de iarnă in orașul 
Innsbruck, s-a adresat cu predilec
ție tineretului, menționind necesita
tea de a crea noilor generații con
diții pentru a putea înfrunta mai 
bine problemele esențiale ale vieții.

în contrast cu tonul ponderat al 
declarațiilor publice făcute de candi
dați, desfășurarea in ansamblu a 
campaniei electorale a prilejuit ce
lor două partide o vie polemică. Fie
care partid a dorit o confirmare la 
scară națională a orientării sale po
litice : pentru socialiști, aceasta ar 
însemna depășirea unui oarecare re
gres inregistrat în consultările elec-

torale locale din ultima perioadă ; 
pentru populiști — un reviriment 
după trecerea pentru prima oară în 
opoziție, in primăvara anului 1970. 

în perioada postbelică, alegerile 
prezidențiale s-au incheiat, fără ex
cepție, cu victoria reprezentantului 
partidului socialist — deși rezultate
le scrutinului au fost, de regulă, a- 
propiate. Și de data aceasta confrun
tarea electorală prezidențială se a- 
nunță foarte strinsă.

P. STANCESCU

DE PRETUTIHDENI
• ABANDONUL GRE

FEI CARDIACE? °p"“- 
țille care în urmă cu cinci ani 
păreau să fie un remediu mi
raculos pentru bolnavii d® 
cord nu justifică așteptările, 
susține profesorul Michael De- 
bakey (S.U.A.), unul din pio
nierii grefelor cardiace. Rezul
tatele de pină acum nu slnt pe 
măsura eforturilor făcute de 
către oamenii de știință, est® 
de părere el. în consecință, 
profesorul american propune 
abandonarea acestui gen de ope
rații și rcorientarea cercetări
lor in vederea găsirii unor mij
loace pentru prevenirea Îmbol
năvirilor de inimă, precum șl 
pentru crearea de inimi artifi
ciale.

• PROIECTUL UNEI 
SONDE IN JURUL LUI 
JUPITER. Specialiști ameri
cani și vest-europeni, reuntțl 
la Mount View (California), au 
hotărit trimiterea in 1980 a 
unei sonde spațiale construită 
In comun pentru studierea 
compoziției gazului șl radiații
lor din jurul celei mal mari 
planete a sistemului nostru so
lar. Se speră că datele pe care 
specialiștii le vor obține vor 
contribui la elucidarea proce
sului de formare a planetelor 
In generat

• UN SEMNAL DE 
ALARMĂ, in B F G- 
consumă o cantitate crej^lndă 
de alcool, tutun și tranchilizan
te. Aceasta este concluzia la 
care a condus un sondaj efec
tuat în rîndul tinerilor intre 12 
și 24 de ani. Cifrele 6int reve
latoare : 53 la sută dintre tineri 
consumă alcool zilnic sau de 
citeva ori pe săptămină ; 15 la 
sută fac uz de băuturi tari — 
rom, vermut etc. ; două treimi 
din acești consumatori de alcool 
sint băieți, iar o treime — fete, 
în marile orașe se fumează 
mai mult decit in zona rurală ; 
45 la sută dintre fumători sint 
fete. în școli se consumă ade
sea calmante și somnifere (10 
la sută din elevi). Sondajul 
constituie un serios avertisment 
pentru părinți și educatori, 
scrie publicația „Kdlner Stadt- 
Unzeiger".

• VITAMINA CARE 
VINDECĂ ULCERUL Sa- 
vanții sovietici au descoperit o 
nouă vitamină, care se găsește 
îndeosebi în varză albă, în can
tități ceva mai mici în tomate, 
sparanghel, lapte, precum și in 
fructe și alte alimente. Un efect 
deosebit de favorabil îl are 
noua vitamină in vindecarea 
ulcerului și a altor maladii ale 
tubului digestiv. De aceea, sa- 
va.nții au denumit această sub
stanță „vitamina U“ (de Ia 
,.ulcus" — ulcer). Vitamina U 
este o formă activizată a me- 
tionineL Noul preparat a fost 
deja testat pe numeroși bolnavi 
de ulcer și gastrită.

• ODISEEA BROAȘ- 
TELOR ȚESTOASE. Hezls- 
tenta ieșită din comun și capa
citatea de a se deplasa în apă 
a așa-numitelor broaște țestoa
se verzi a preocupat dintotdea- 
una pe oamenii de știință. An 
de an. ele fac „naveta" pe uriașa 
distanță de 2 225 km care des
parte coasta braziliană de 
Insula Ascension, unde iși de
pun ouăle. O ipoteză în legă
tură cu acest neobișnuit obicei, 
bazată pe teoria derivei conti
nentale, a fost elaborată de un 
zoolog american și un geofizi- 
cian australian. în urmă cu 80 
milioane de ani, cind America 
de Sud tocmai se desprinsese 
de Africa, țestoasele — cunos
cute ca existind in acele vre
muri datorită fosilelor descoJ 
rite — aveau de străbătut^ o 
distanță mică pină la locul de 
depunere a ouălor. Dar ocea
nul lărgindu-se, multe insule 
s-au scufundat, altele le-au 
luat locul, ca urmare a activi
tății vulcanice ce caracterizea
ză așa-numita „Creastă atlan
tică" — și fiecare insulă nou 
apărută avea să se afle la o 
distanță mai mare de țărm, ca 
urmare a depărtării continen
telor. în felul acesta, ar fi crescut 
treptat și drumul străbătut de 
generațiile de broaște țestoase.

Referendumul din Mali
La cinci ani de la preluarea 

puterii de către guvernul mili
tar condus de colonelul Mous
sa Traore, electoratul ma- 
lian a fost chemat recent in 
fața urnelor în cadrul unui re
ferendum pentru a se pronunța 
asupra noii constituții. Refe
rendumul — soldat cu aproba
rea cu o mare majoritate de 
voturi a noii legi fundamentale 
— a avut loc cu oarecare intir- 
ziere față de planul preconizat 
in noiembrie 1968, cînd a fost 
înlăturat de la putere fostul 
președinte. Militarii puseseră 
două condiții esențiale in vede
rea intrării în vigoare a unei 
noi constituții : redresarea eco
nomică și financiară a țării și 
reconcilierea națională.

Pentru atingerea primului 
obiectiv, guvernul militar nu 
și-a cruțat eforturile, scrie 
„Jeune Afrique". Primă acțiune 
in acest 6ens a fost planul trie
nal de redresare economică și 
financiară, care s-a incheiat 
anul trecut în cadrul acestuia 
s-a urmărit relansarea econo
miei naționale prin ceea ce la 
Bamako se numește „ridicarea 
lumii satului", consolidarea sec
torului de stat in economie, 
dezvoltarea industriei turistice 
care poate avea o pondere în
semnată in bugetul țării, extin
derea căilor de comunicații, 
precum și punerea bazelor 
„unei planificări a resurselor 
umane" ; pe plan financiar, gu
vernul s-a străduit să restabi
lească echilibrul balanței co
merciale și al bugetului. Aceste

eforturi n-au întirziat sâ se 
materializeze. în domeniul agri
col, producția a cunoscut creș
teri importante la arahide, 
bumbac, orez, în ciuda faptului 
că anul trecut recolta s-a re
simțit de pe urma secetei. A- 
ceste dificultăți au fost com
pensate de continuarea succe
selor din sectorul industrial, 
unde s-au Înregistrat progrese 
sensibile : construirea a 20 da 
noi întreprinderi și extinderea 
altora mai vechi. Capitolul eco
nomic nu se poate încheia fără 
a aminti de lansarea, în acest 
an. a unui nou program econo
mic pentru perioada 1974—1978, 
care urmărește, după cum a 
declarat șeful statului, colone
lul Traore, „să acopere necesi
tățile esențiale ale populației 
și să edifice o nouă economie 
națională independentă".

S-au înregistrat, totodată, 
progrese și in ceea ce privește 
al doilea obiectiv, reconcilierea 
națională, deși programul Ini
țial nu a fost atins in Întregi
me, apreciază revista citată. 
Oricum, însăși ținerea referen
dumului este indiciul cel mai 
bun că autoritățile consideră că 
și-au îndeplinit. în cea mai 
mare parte, țelurile propuse. 
După cum a declarat șeful sta
tului, acest referendum permi
te normalizarea activităților po
litice și crearea unui cadru 
adecvat pentru ca toți cetățenii 
tării să-și poată spune părerea 
despre viitorul Maliului.

A. BUMBAC
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