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[disciplina de partid!
temelia dezvoltării spiritului de ordine

in toate sferele vieții sociale

A apărut voi. 9:

NICOLAE
CEAUSESCU

9

România pe drumul
construirii societății X

8'

Evenimentele care marchează a- 
gloriosul jubileu al E- 

‘e-al XI-lea Con- 
prilejuiesc evocări 

pentru

nul 1974 
liberării și cel 
greș al P.C,R. • ,___ a___
ale trăsăturilor definitorii

F drumul de luptă străbătut dc par
tid. evidențieri ale factorilor care au 
■' marilor victorii do-
blndite de poporul nostru sub con
ducerea partidului —, In strânsa le
gătură cu sarcinile de actualitate, 
cu cerințele dezvoltării mai depar
te, accelerate, a edificiului socie
tății socialiste. în această ordine de 
idei. Întreaga evoluție istorică re
levă importanta faptului că, de la 
întemeierea sa. partidul 
dezvoltat ca partid al 
revoluționare.

Disciplina de partid 
cum se știe. liantul care 
coeziunea partidului, sudează 
te verigile_s31e intr-un 
monolit 
însăși a îndeplinirii rolului condu
cător al partidului, deoarece 
mai sprijinindu-se pe o riguroasă 
disciplină internă, partidul poate 
să concentreze unitar, convergent, 
forțele întregului popor spre reali
zarea unor țeluri precis determina
te In fiecare domeniu.

Experiența istorică arată câ toc
mai disciplina fermă de partid a 
reprezentat una din condițiile esen
țiale pentru biruirea asprelor în
cercări pe care Partidul Comunist 
Român a fost nevoit să le înfrunte 
In anii ilegalității. după cum toate 
marile transformări revoluționare 
Înfăptuite de poporul nostru de-a 
lungul celor trei decenii care au 
trecut de la Eliberare sint Inse
parabil legate de faptul că — prin 
înaltul său grad de organizare și 
disciplină — partidul și-a sporit 
continuu capacitatea de mobilizare 
a maselor largi populare.

Ar fi însă greșit a se considera 
că imperativul asigurării disciplinei 
ar avea un caracter „conjunctural", 
s-ar referi numai la anumite etape, 
că in condițiile victoriei depline a 
socialismului, ale marilor succese 
și ritmului atit de rapid al progre
sului social, aspectele disciplinei de 
partid ar trece pe plan secundar, 
ar fi posibile sau admisibile anu-<___ _____

nostru s-a 
disciplinei

este, așa 
asigură 

toa- 
organism 

Disciplina este chezășia

nu-

mite „relaxări" ale spiritului de 
ci:' plină. Dimpotrivă, importanța 
majori a disciplinei rămine neștir
bită in toate etapele luptei revo
luționare, iar in condițiile socialis
mului, sfera de aplicare a spiritului 
de disciplină comunistă. propriu 
partidului, tinde să se extindă con
tinuu. să cuprindă in măsură me
reu crescindă diferitele sfere ale so
cietății. Practic, in procesul dez
voltării sociale se produce o con
tinuă $1 tot mai puternică iradiere 
a disciplinei de partid către toate 
celulele vieții societății.

Aceasta nu exprimă 
deziderate subiective, 
necesități determinate _ .
obiectivi, cu adinei motivații teore
tice. Corelația organică dintre so
cialism și disciplina socială decurge 
din faptul că. spre deosebire de 
orinduirile anterioare, societatea so
cialistă nu evoluează in voia mer
sului de la sine, ci se construiește 
in mod conștient, in cadrul unui 
proces permanent orientat și con
dus de partid — și este de înțeles 
că o asemenea activitate cu carac
ter organizat, singura de natură să 
asigure concentrarea judicioasă a 
energiilor societății spre obiectivele 
fiecărei etape, ar fi de neconceput 
fără dezvoltarea spiritului de dis
ciplină socială. Socialismul este de 
neconceput fără instaurarea unei 
organizări precise si a unei disci
pline riguroase, atit pe ansamblul 
societății, cit și pe planul fiecărei 
unități sociale.

Este cunoscut că, așa cum a sub
liniat Congresul al X-lea al P.C.R., 
întărirea rolului conducător al par
tidului se realizează nu printr-o 
detașare a sa, ci tocmai prin inte
grarea mereu mai adincă a partidu
lui in viața societății. Prezenți ne
mijlocit in. miezul vieții, al activi
tății din fiecare domeniu, din fie
care sector, din fiecare părticică a 
societății, comuniștii asigură — și 
au datoria să asigure — inriurirea 
politică, educarea tuturor oamenilor 
muncii in spiritul cerințelor impuse 
de aplicarea politicii partidului, in
clusiv spiritul disciplinei comuniste. 
Este lesne de înțeles că înfăptuirea 
unor sarcini mai mari și mai corn-

nicidecum 
ci reflectă 
de factori

plexe declt orlcînd In trecut, cum 
sint cele concretizate in programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a unor ase
menea obiective ca lichidarea in 
decursul citorva cincinale a decala
jului care ne desparte de țările cu 
o economie înaintată, modernizarea 
tuturor ramurilor economiei na
ționale, creșterea tot mai accentuată 
a nivelului de trai al populației 
impun mobilizarea tuturor resur
selor materiale ale societății, ceea 
ce este posibil numai in condițiile 
in care, in toate nucleele societății, 
activitatea se desfășoară pe teme
lia unei organizări riguroase, a unei 
desăvirșite ordini și discipline.

Rațiunea principală, cea mai pro
fundă care determină ca spiritul 
disciplinei de partid să-și sporeas
că mereu forța de influențare pe 
scara întregii societăți constă in 
aceea că in procesul dezvoltării is
torice, obiectivul făuririi comunis
mului nu mai este doar obiectivul 
fundamental al partidului, ci de
vine obiectivul 
programul 
programul întregului popor 
trăsăturile ............................
muniștilor 
disciplinei — se cer a fi iot 
mult însușite de către toți oamenii 
muncii. Programul ideologico-edu- 
cativ al partidului răspunde tocmai 
acestei necesități.

In societatea noastră, in care par
tidul este forța conducătoare, iar 
legile statului reflectă politica 
acestuia, cel mai inalt Imperativ al 
disciplinei sociale constă in în
făptuirea neabătută a politicii par
tidului, in respectarea strictă a le
galității socialiste — care repre
zintă chintesența intereselor vitale 
ale poporului, ca și ale fiecărui ce
tățean In parte.

în condițiile eforturilor întregului 
popor pentru accelerarea ritmului 
de dezvoltare a economiei naționa
le, cerințele disciplinei sociale se 
pun cu deosebită acuitate in dome-' 
niul vieții economice. îmbunătăți
rea calitativă a întregii activități 
in economia națională, creșterea 
eficienței economice a producției

socialiste multilateral
dezvoltate
Editura politică

Industria județului
Brăila a îndeplinit

Județele tarii

în marea întrecere socialistă

ALPCR

Pretutindeni
oamenii
muncesc

cu rivna și cu spor
în acest an, județul 

Alba realizează o pro
ducție globală cu 80 
la sută mai mare de- 
cit in anul al 4-lea al 
cincinalului trecut 
Astfel, cu un poten
țial de producție mult 
sporit, printr-o mai 
bună organizare, oa
menii muncii din ju
deț au realizat, peste 
plan, pinâ la 1 iunie. 
In cinstea evenimente
lor memorabile ale a- 
nului — a XXX-a a- 
niversare a eliberării 
patriei și Congresul al 
XI-lea al partidului — 
o producție globală in 
valoare de 51,4 mili
oane lei și o produc
ție marfă in valoare 
de 78 milioane lei. 
Cum a fost organiza
tă întrecerea ? Care 
este bilanțul acum, cu 
citeva zile înainte de 
jumătatea anului ? Ex
plicațiile ne-au fr-~t 
date de către tovară
șul George Homos- 
lean, prim-secretar al 
comitetului județean 
de partid.

— Planul producției 
globale industriale a 
fost îndeplinit, pe pri
mele 5 luni ale anu
lui. in proporție de 
102.1 la sută, realizin- 
du-se un spor de 338 
milioane lei fată de 
aceeași perioadă a 
nului trecut Producti
vitatea muncii, deși a 
trebuit să sporească 
cu 11 la sută in corn- v - - - - - -

a-

parație cu perioada 
corespunzătoare a a- 
nului precedent, a 
fost depășită cu 1.7 la 
sută. De asemenea, au 
fost livrate la export, 
peste plan, produse in 
valoare de 7,1 milioa
ne lei valută. în con
tinuare. organele și 
organizațiile de par
tid vor mobiliza 
lcctivele industriale la 
punerea in valoare a 
întregului lor poten
tial productiv. astfel 
incit Alba să realizeze 
— ?șa cum ne-am 
angajat — cincinalul 
înainte de termen.

E o sinteză la nivel 
județean a unor fapte 
de muncă deosebite, 
fie că aparțin mineri
lor de pe Valea Arie- 
șului, constructorilor 
de mașini din Cugir 
care aniversează anul 
acesta 175 de ani de 
existentă a întreprin
derii, forestierilor sau 
lucrătoarelor din uni
tățile industriei ușoa
re. Se remarcă in uni
tățile industriale ale 
Albei preocuparea con
st aniă pentru Îmbu
nătățirea organizării 
producției și a mun
cii. pentru folosirea 
cu ch.bzulnță a spa- 
ti ’or dr* producție, a 
timpului de muncă și 
materiei prime. în 
urmă cu mai bine de 
o lună de z le. între
prinderea de utilaj 
minier si reparații din

cn-

Alba Iulia a anunțat 
că a îndeplinit sarci
nile de producție pe 
întregul cincinal. Este 
primul colectiv din 
județ care a raportat 
îndeplinirea cincinalu
lui înainte de termen. 
Dar un promițător a- 
vans in atingerea a- 
cestui obiectiv au 
alte întreprinderi, 
pildă. întreprinderea 
de încălțăminte ..Ar
deleana" din Alba Iu
lia lucreazâ in prezent 
in contul lunii ianua
rie 1975 și va reduce 
durata cincinalului la 
4 ani și 3 luni.

La întreprinderea 
minieră Baia de A- 
rieș, planul de pro
ducție pe primele 6 
luni ale anului a fost 
îndeplinit cu 13 zile 
mai devreme si se va 
obține o producție su
plimentară în valoare 
de 4.4 milioane lei. La 
Zlatna, chimiștii și 
metalurgiștii de la în
treprinderea metalur
gică de metale nefe
roase au cișligat, pină 
în prezent, un avans 
in cincinal de 107 zile.

— Sintem hotăriți să 
măr m. în fiecare lună, 
acest avans — ne-a

intregli societăți : 
partidului reprezintă 
‘ „ * ’ . . iar 

vieții și activității co- 
— intre care spiritul 

mai

B R A I L A (Corespondentul 
„Scinteii" Mircea Bunea). — 
Aflate in întrecere pentru rea
lizarea planului pe primii patru 
ani ai cincinalului într-un timp 
cit mai scurt, colectivele din în
treprinderile și unitățile indus
triale ale județului Brăila au 
obținut un nou și remarcabil 
succes — îndeplinirea cu 6 zile 
mai devreme a sarcinilor de 
plan pe semestrul I a.c. Potrivit 
preliminărilor statisticienilor, 
pină la sfirșitul lunii iunie, in 
industria județului se vor rea
liza suplimentar o producție 
marfă in valoare de peste 120 
milioane lej și o producție glo
bală de 78 milioane lei. Sporul 
de producție se regăsește, intre 
altele, in cele 830 tone oțel brut, 
5 372 tone laminate, 33 000 mp 
PAL, 749 osii montate, 550 tone 
hirtie, 600 tone ciment. 200 tone 
sodă caustică, 320 tone conserve 
de carne și confecții textile in 
valoare de 3 milioane lei.

Luni după-amiagă âu început 
convorbirile oficiale între preșe
dintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele ales al Republicii 
Columbia, Alfonso Lopez Michel- 
sen.

La întrevedere au asistat Vasile 
Pungan, consilier al președintelui 
Republicii Socialiste România, și 
Mario Santo Domingo, care îl în
soțește pe președintele ales al Re
publicii Columbia.

Sub semnul dorinței reciproce de 
a promova conlucrarea pe multi
ple planuri, au fost examinate 
probleme privind îndeplinirea în-

țelegerilor realizate anul trecut, 
cu prilejul vizitei oficiale de prie
tenie a șefului statului român in 
Columbia, precum și noi domenii 
de cooperare, cu convingerea că 
aceasta corespunde năzuințelor po
poarelor român și columbian, pro
gresului mai rapid al celor două 
țări, cauzei păcii și înțelegerii in
ternaționale.

în cadrul convorbirii s-a relevat 
necesitatea intensificării cooperă
rii între țările în curs de dezvol
tare pentru afirmarea dreptului de 
a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile 
naționale, în vederea dezvoltării lor 
rapide economico-sociale, pentru

promovarea în viața Internațională 
a principiilor egalității, respectu
lui independenței și suveranității 
naționale, avantajului reciproc și 
neamestecului în treburile interne, 
a echității în raporturile econo
mice dintre state.

Convorbirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Alfonso L6pez Michelsen s-a des
fășurat intr-o ambianță de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă, 
ce caracterizează raporturile ro- 
mâno-columbiene și conlucrarea 
dintre cele două țări în principa
lele probleme ale vieții interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul comerțului exterior

al Republicii Ârabe
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după- 
amiază, pe Fathi A. M. El Met- 
bouly, ministrul comerțului exte
rior al Republicii Arabe Egipt, 
care întreprinde o vizită în țara 
noastră în fruntea unei delegații 
economice.

La întrevedere a participat to
varășul Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A luat parte, de asemenea, Os
man Assal. ambasadorul R. A. 
Egipt la București.

Ministrul egiptean a arătat 
are plăcuta însărcinare de 

prezenta tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul președintelui 
Republicii Arabe Egipt, Anwar El 
Sadat, care așteaptă cu viu interes 
apropiata sa vizită în România,

reînlilhirea. la București, cu șeful 
statului român. Oaspetele a adre
sat, în același timp, salutul po
porului egiptean, subliniind înalta 
stimă și prețuire de care se bucu
ră în țara sa personalitatea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa consacrată dezvoltării 
relațiilor de colaboram româno- 
arabe, instaurării unei păci juste 
și durabile în Orientul Mijlociu, 
edificării unei lumi mai drepte și 
mai bune.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Anwar El 
Sadat un cald salut prietenesc, 
îrppreună cu cele mai bune urări, 
iar poporului egiptean succes de
plin în înfăptuirea aspirațiilor de 
pape și prosperitate. în dezvoltarea 
economico-socială a patriei sale. 
Șeful statului român a arătat că 
așteaptă cu deosebită plăcere vi
zita în România a președintelui

Egipt
Republicii Arabe Egipt,’ reluarea 
dialogului atit de fructuos început, 
în aprilie 1972, la Cairo, manifes- 
tîndu-și convingerea că apropiate
le convorbiri vor marca o contri
buție de mâre importanță la ex
tinderea și întărirea tradiționale
lor raporturi de prietenie și co
laborare româno-egiptene, în fo
losul și spre binele celor două po
poare, în interesul cauzei păcii și 
progresului în lume.

Tn timpul convorbirii s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor 
prietenești româno-egiptene, evi- 
dențiindu-se că potențialul econo
mic al celor două țări în continuă 
dezvoltare creează premise fa
vorabile pentru intensificarea și a- 
dîncirea pe mai departe a colabo
rării în diferite sectoare economice, 

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

(IN PAGINA A VI-A)

(Continuare in pag. a IlI-a)

La Uzina de mașini grele București se

r
față de grafic

avans

Apreciem în mod deo 
sebit relațiile de cola 

borare și prietenie 
româno-egiptene"

Opinii ale unor persona
lități ale vieții politice 

din R. A. Egipt

lucreazâ o nouâ turbinâ de 330 MW

$i
De

Ștefan DINICA 
corespondenți 
„Scinteii"

(Continuare 
!n pag. a Il-a) J

BACAU (Corespondentul ..Scin
teii", Gheorghe Baltă). In în
trecerea socialistă ce se des
fășoară in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
patriei și Congresului al XI-lea 
al partidului, colectivul de 
muncă al grupului de șantiere 
„Moldova" pentru construcții 
hidrotehnice a realizat, pină la 
această dată, mai mult de 50 la 
sută din volumul de lucrări 
prevăzute pentru acest an. In
ginerul Liviu Guțiu. șeful 
grupului de șantiere, ne spunea 
că, la fiecare obiectiv. con
structorii chiar au avansuri 
considerabile față de grafice. 
Astfel. pe șantierul com
plexului hidrotehnic de la 
Bucecea, constructorii au ciș- 
tigat o lună și jumătate. Citeva 
cifre sint grăitoare : de la în
ceputul anului și pinâ acum 
au fost excavați peste 500 000 mc 
de pămint, adică de 3 ori mai 
mult decit prevede planul, iar 
betoniștii au turnat in corpul 
barajului circa 12 000 mc de 
beton in loc de 8 000 mc cit era 
prevăzut. în avans cu două luni 
față de grafic sint și lucrările 
pe șantierul docului uscat de la 
Constanța. în prezent, construc
torii execută aici ultimele 
jecții in corpul 
avansate sint și 
șantierul nodului 
Stinca-Costcști. unde excavațiile 
au ajuns aproape de cota fi
nală.

in-
docului. Mult 

lucrările pe 
hidrotehnic

LA ÎNCEPUT a FOST O IDEE.

Aleșd - Balș - 
Bicaz — Chișineu- 
Criș — Cugir — 
Motru — Negrești
— Oțelul Roșu — 
Plopeni -
— Victoria

ACUM ESTE UN ORAȘ"
vent generațiilor 
cum 
noastră...".

Victoria noastră, 
ile noastre !...

„Pe locurile unde se în
tind azi clădirile, străzile, 
grădinile orașului Motru 
— declara localnicul Nico
lae Bâcescu, de fapt din 
Ploștina — era cimp pustiu 
și o potecuță șerpuită pe 
care o străbăteam, iarna- 
vara, pe jos, ca să ajungem 
tocmai la Severin, să ne 
ciștigăm o piine... In 1959 
au apărut geologii și o pri
mă baracă. în '62. din mina 
Horăști au ieșit la zi pri
mele tone de lignit. Tot 
atunci s-au inaugurat pri
mele trei blocuri de locuit 
ale Motrului. Azi...“.

Așadar, la început a fost 
cite o colibă... cile o bara
că... Să stăruim și asupra

calităfi rurale, de anonime 
puncte pe hartă, devenind 
ORAȘE ALE TIMPULUI 
SOCIALIST. Orașe trans
formate revelator, orașe 
devenite notorii prin forța 
și ineditul industriei, orașe

bilanț pein cadrul marelui .
care și-1 face întregul nos
tru popor in preajma celei 
de-a XXX-a aniversări a 
eliberării, in intimpinarea 
celui dc-al XI-lea Congres 
al partidului... este între-

orașele tinere au amintiri ; 
da, cronica devenirii lor 
cuprinde, concentrate in 
numai cițiva ani, eveni
mente $i înfăptuiri bogate, 
prin care rivalizează cu ce
tăți multiseculare... Iată, de

s-a născut
de azi 
Victoria

Victori-

Slobozia 
- Videle.

Ce imagini vă evocă a- 
ceste denumiri de locali
tăți ? Le-am așezat in acest 
preambul in ordine alfabe
tică. evitind criteriul geo
grafic, cel al ponderii eco
nomico sau al numărului 
populației, tocmai pentru a 
sublinia adevărul că, in 
conștiința națiunii, aceste 
localități — și atitea altele 
ca ele, răspindite pe întreg 
cuprinsul țârii — stau în 
focarul unuia și aceluiași 
sentiment : al mindriei pa
triotice fată de așezări care 
și-au depășit, în anii noștri, 
condiția tradițională de io-

12 tinere așezări urbane își prezintă etapele 
devenirii socialiste

cu ample perspective de 
dezvoltare.

...Și totuși orașe care nu 
existau ca atare acum trei 
sau două decenii, acu n ze
ce sau cinci ani. Sau CARE 
NU EXISTAU PUR ȘI 
SIMPLU. Nici măcar ca de
numiri înscrise pe hartă... 
De aici, firească, întreba
rea : au asemenea orașe o 
istorie ? Au ele amintiri pe 
care să le poată mărturisi

barca căreia s-au străduit 
să-i răspundă, in cadrul a- 
cestei tcleconfcrințe, 12 din
tre corespondenții județeni 
ai „Scinteii", prezenți, re
cent, in tot atilca dintre 
cele mai tinere cetăți ale 
patriei. în rindurile de mai 
jos — o primă parte a răs
punsurilor.

...Este de notat, mai Intii. 
constatarea lapidară a tu
turor corespondenților : Da.

pildă, ce i-a declarat lui Ni
colae Mocanu, despre înce
puturile orașului Victoria, 
primarul acestuia, Victor 
Moraru : „La început a fost 
o colibă, coliba pădurarului 
Opriș. Am păstrat-o pină 
azi. Anume. Stă între clă
direa combinatului și im
punătoarele blocuri de lo
cuințe, ca o piesă de mu
zeu, ca un martor al înce
puturilor, povestind eloc-

Petre DRAGU
(Continuare în pag. a V-a)

J
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DIVERS
De două ori
în slujba 
vieții

Pentru sporirea rezervelor de 
singe ale spitalului yi preveni
rea alertei la ivirea unor cazuri 
urgente care ar reclama transfu
zii masive, cadrele medicale de 
la spitalul județean din Alba 
lulia au hotărit să devină, ele 
Insele, donatoare, tn aceeași zi, 
In care s-a lansat inițiativa, la 
camera de recoltare a singelui 
s-au prezentat 130 dc purtători 
ai halatelor albe — medici, 
asistente, infirmiere. Așadar, cei 
care luptă, cu pricepere și — 
adeseori — cu spirit de sacrifi
ciu, pentru salvarea vieții oa
menilor. o fac și cu picături de 
speranță din propria lor viață.

Prieteni
de biberon

apariția faptului divers 
mai, în care semnalam

După 
din 10 ___ _ _  ___  _____
ivirea pe lume a trei ursuleți 
gemeni in ocolul silvic Rodna, 
un cititor, Teodor Ichim, din 
Stinceni-Murcș, ne spunea că 
faptul nu-i poveste... vinăto- 
rcască, intrucit el însuși, in 
urmă cu vreo 16 ani, se foto
grafiase împreună cu trei ursu
leți gemeni. De la un alt ocol 
silvic (Căiuți-Bacâu) ni se sem
nalează alți trei ursuleți ge
meni, proveniți de la o ursoaică 
ținută sub observație de tehni
cianul G. Stoica. Cei trei dolo
fani s-au împrietenit „la bibe
ron44 cu 4 pui de mistreț, îngri
jiți tot de G.S. Deocamdată, „cei 
7 pui de... magnifici44 se simt 
excelent. Nu peste mult timp, 
vor fi trimiși unor rezervații 
sau redați pădurii.

Lecții»

de circulație
Un splendid parc natural din 

comuna Gilău, județul Cluj, a 
fost înzestrat cu toate marcajele 
orizontale și verticale prevăzute 
de legea circulației pe drumu
rile publice. In mijlocul parcu
lui — un autobuz (casat) a fost 
transformat în... sală de clasă, 
unde se predau elevilor noțiuni 
de circulație. în prezența unui 
ofițer de miliție. Elevii sint 
puși în cele mai complicate si
tuații ce se pot ivi pe drumu
rile publice. Parcul a fost dat în 
păstrare pionierilor din locali
tate.

Toate 
au să fie
„fruncea“

Meșteră neîntrecută înMeșteră neîntrecută In arta 
țesăturilor și cusăturilor popu
lare, bătrina lulia Folea-Tro- 
ceanu, vestită in tot Banatul, 
și-a transformat locuința sa din
Buziaș intr-un veritabil muzeu. 
Aici, in afară de propriile crea; 
ții, ea a adunat, timp de mai 
bine de o jumătate de veac, un 
mare număr de costume popu
lare, țesături, covoare, ștergare... 
Dar pentru ca meșteșugul ei, 
transmis din generație in gene
rație, să dăinuie și peste alte... 
generații, bătrina a organizat, 
la Silagiu, lingă Buziaș, cu spri
jinul Școlii populare de artă din 
Timișoara, un cerc de cusături 
și țesături cu multe fete tinere 
— cooperatoare șl eleve. Mindră 
de sirguința și iscusința uceni
celor ei, bătrina ne asigură că 
în arta populară bănățeană toate 
vor ajunge „fruncea44.

Braconaj 
fatal

_.j prea 
___ Gheorghe

«... Fundu Moldovei — 
Suceava și-a făcut deunăzi un 
alt plan de bătaie. A găsit un 
cablu neizolat, pe care l-a legat 
la priza unei cabane situată la 
cițiva metri de albia riului 
Moldova. Celălalt capăt al ca
blului l-a aruncat in apă. Dar, 
ca un făcut, nu s-a abătut prin 
preajmă nici măcar un crăpccan, 
cit de mic. Necăjit, G.D. a în
cercat să mute in alt loc căpă
tui cablului sub tensiune. Dez- 
nodămint tragic. A fost electro
cutat mortal.

Văzînd câ 
„trage14 la 
Doroflei din

peștele nu 
undiță, Ch

Și-a pierdut 
amicul

Ion Relegau fi Augustin Petrie 
din Dej erau foarte bum prie
teni. Cel puțin, afo o declara 
tuturor Relegau : „Bun băiat 
Petrie ăsta. Si mi-e tare drag. 
Nu Știu ce m-as face fără el . 
Intr-o zi inii, cimi Peiric dor
mea famindoi locuiau m aceeafl 
cameră de la căminul de nefa- 
miliftl), Retegan l-a luștm, a:n 
portmoneu „bunului fi dr“s,'i“1 
ornic libretul CEC fi buleti
nul de identitate, după care a 
scos de la o agenfie C.E.C. ați! 
ca fă-i mai rămină »i prietenu
lui... 100 de lei. s-a întors 
a~asă, a pus libretul fi bule
tinul in portmoneul 
lui și cu asta, basta. Abia cina 
Petrie a observat că nu mai are 
decit 100 de lei pe libret, au 
început cercetările.
fals, uz de fals și înșelăciune, 
Retegan a fost condamnat m 
doi ani închisoare. Ce s-o face 
el fără ..bunul și dragul lui amic 
Petrlc ?*

Rubrics redoctota de
Petre POPA
fl corespondenții «Scintell*

și respectate
Este unanim cunoscut că 

respectarea și aplicarea în
tocmai a prevederilor lega
le constituie o îndatorire 
fundamentală a tuturor 
cetățenilor. Elaborate cu 
respectarea celui mai larg 
democratism, dezbătute de 
oamenii muncii, normele 
de drept, o dată adoptate, 
devin cadrul obligatoriu 
de desfășurare a relațiilor 
sociale la care se referă. 
Nimeni nu are dreptul să 
se prevaleze de necunoaș
terea legii, nimeni nu are 
vreo’poziție privilegiată in 
fața ei. Cu atit mai im
perioasă este cerința res
pectării legalității de către 
conducătorii de întreprin
deri și instituții, de către 
toți factorii de răspundere, 
indiferent de domeniul lor 
de activitate. Legislația 
statului este expresia pe 
plan juridic a politicii 
partidului nostru, cadrul 
legal corespunzător obiecti
velor stabilite de Congresul 
al X-lca și de Conferința 
Națională ale partidului. 
Nu poate exista disciplină 
economică fără o strictă 
disciplină legală și nici un 
climat corespunzător eticii 
socialiste fără respectarea 
tuturor legilor. Avem acte 
normative cuprinzătoare, 
minuțios elaborate, dar — 
așa cum se subliniază în 
documentele de partid — 
se cere întărită exigența 
față de aplicarea lor per
severentă, neabătută.

— In această privință, 
acționăm concomitent in 
mai multe direcții — ne 
spunea tovarășul Constan
tin Crișan, secretar al Co
mitetului județean Cluj al 
P.C.R. Urmărim atît crește
rea nivelului de conștiință 
și de cunoaștere a legali
tății al tuturor cetățenilor, 
întărirea răspunderii față 
de starea legalității, cit și 
antrenarea tuturor activiști
lor de partid și de stat la 
sarcini concrete care pri
vesc respectarea și aplica
rea legilor. Vă rog să re
țineți că privim aceste 
obligații ale noastre nu ca 
sarcini pe o anumită pe
rioadă. ci ca un obiectiv 
permanent, ale cărui rezul
tate se văd șl se verifică in 
timp.

în frontul larg al legali
tății. unul dintre organele 
cu meniri și cu o perspec
tivă specială asupra res
pectării legilor este procu
ratura. O interesantă expe
riență a dobindit din acest 
punct de vedere Procura
tura județeană Cluj. Princi- 
fiala cale folosită este va- 
orlficarea aspectelor rezul

tate din activitatea curentă. 
Rezo.Ivind o cauză, procu
rorul se preocupă atent nu 
numai de ceea ce îi cade în 
competență exclusivă, ci și 
de stabilirea tuturor condi
țiilor ce au înlesnit faptul 
negativ din care este alcă
tuit microclimatul abaterii. 
Această sarcină nu e înde
plinită numai în județul 
Cluj ; aici, ne-a impresio
nat insă stăruința de a se 
depista toate încălcările de 
legi sau instrucțiuni care 
au o influență concretă a-

supra stării de legalitate. 
Numai de la Procuratura 
locală Cluj, spre exemplu, 
au fost introduse de la 
începutul anului 1X3 de 
sesizări, care au fost ad
mise in totalitate de către 
cel vizați.

Cu aceeași convingere 
se practică șl o nltă cale 
de influențare a stării le
galității. E vorba de depla
sarea procurorului in uni
tățile sau sectoarele ..pro
blemă" și de studierea de
taliată a modului in care 
se respectă legea. în marea 
majoritate a deplasărilor,

se mărginesc la un crîmpcl 
sau la o grupă de norme 
juridice, ci deșiră pînă la 
capăt ghemul eventualelor 
Incorectitudini. Efectuînd, 
spre exemplu, la I.C.H. 
Gilău, o verificare a res
pectării instrucțiunilor ce 
privesc folosirea mijloace
lor de transport, procuro
rul n-a pregetat să cerce
teze ji de ce nu se expedia 
o pensie de întreținere in... 
județul Botoșani. Pare o 
problemă de amănunt, dar 
fiind concretă șl contrară 
legii, a fost privită cu a- 
tcMțla cuvenită tuturor as-

Din experiența 
Procuraturii județene Cluj

procuratura menționată ișl 
coordonează planurile de 
acțiune cu alte organe de 
stat specializate. Comple- 
tindu-se reciproc, juristul 
și specialistul sint în mă
sură să observe cu compe
tență, să aprofundeze toate 
încălcările de lege și să ia 
pe loc măsurile ce se im
pun.

La cooperativa „Con
structorul", spre exemplu, 
se comiseseră mai multe 
sustrageri. Procurorul, În
soțit de organele de control 
financiar, s-a deplasat la 
uniunea județeană a coo
perativelor meșteșugărești 
unde ă constatat că : ges
tiunile sint prea dispersate 
pentru o supraveghere per
manentă, șeful serviciului 
aprovizionare nu efectuea
ză cum trebuie controlul 
operativ curent, nu se ve
rifică sinceritatea notelor 
explicative de la inventare 
etc. Reprezentantul C.F.I. 
a fost in măsură să aplice 
pe loc sancțiuni și, in plus, 
delăsătorii au fost chemați 
în fața conducerii uniunii 
și avertizați. Depășind 
interesul față de hirtii, 
procurorul a stat de vorbă 
cu diferiți oameni ai mun
cii aflind și alte aspecte pe 
care le-a rezolvat cores
punzător. Oamenii au sesi
zat, spre exemplu, că șeful 
depozitului de materiale de 
construcții ișl desfășoară 
munca foarte nedisciplinat, 
în condiții de mare risc 
pentru avutul obștesc ; a- 
trâgindu-se atenția condu
cerii uniunii, aceasta a 
confirmat semnalările și 
l-a înlocuit din muncă pe 
cel in cauză, -fără a maj 
aștepta ca el să comită 
fapte cu consecințe grave.

După caz, după proble
matica urmărită, deplasă
rile in unități s-au făcut 
împreună cu inspectorii co
mercial, sanitar, bancar, de 
protecția muncii, cu ofițe
rii formațiunilor economice 
ale miliției etc.

De reținut în această ac
tivitate concretă este și 
faptul că, interpretindu-se 
starea de legalitate ca un 
tot unitar, verificările nu

pectelor ordinii de drept. 
Sau, dacă la fabrica „So
meșul" s-au constatat în
călcări ale legislației mun
cii și protecției muncii, 
problemele nu au fost re
zolvate izolat, ci, printra 
altele, in context cu drep
turile generale ale angaja
telor și cu condițiile asigu
rării natalității.

Merită subliniată șl per
severența cu care lucrăto
rii procuraturii revin, pe
riodic, în locurile in care 
au constatat încălcări de 
lege și acționează cu In
sistență pînă la eradica
rea lor.

O atenție cu totul spe
cială e acordată populari
zării conținutului legilor. 
In afara formelor obișnuite 
în care sint antrenați juriș
tii, la inițiativa și sub în
drumarea directă a comite
tului județean de partid, 
cadre competente din pro
curatură susțin. în mod 
frecvent, informări la in
struirile cu activul, la se-

riunlle consiliilor populare, 
la cursurile de reciclare, 
accentul căzînd pe noută
țile legislative și pe obli
gațiile concrete ce revin 
tuturor celor chemați să 
contribuie la cunoașterea și 
aplicarea consecventă • le
galității socialiste.

Convingătoare prin am
ploarea preocupărilor, prin 
urmărirea insistentă a re
zultatelor, prin depășirea 
compartimentărilor rigide 
și a tehnicismului îngust, 
problemele abordate ne-au 
reținut atenția, in primul 
rind, prin eficiența acestei 
activități, prin rezultatele 
globale obținute. Iată-le, 
așa cum ne-au fost prezen
tate intr-o convorbire cu 
procurorul-șef adjunct Eu
gen Lazăr și procurorul In
spector Sever Sicoe ai 
Procuraturii județene Cluj :

Infracțiunile intenționate 
în paguba avutului obștesc 
s-au împuținat cu 36 la 
sută în trimestrul I față 
de perioada corespunză
toare a anului precedent, 
iar numărul făptuitorilor 
s-a redus cu o treime. Scă
derea pagubelor este și mal 
concludentă in sectorul cir
culația mărfurilor — cu 40 
la sută. Referitor la unele 
fapte, cum ar ii abuzul in 
serviciu, scăderea prejudi
ciilor este de-a dreptul im
presionantă — 94 la sută. 
(La I.T.A. Cluj, unde în 
anii trecuțl se înregistrau 
pagube de sute de mii de 
lei, s-a ajuns in ultimul 
semestru la două infrac
țiuni cu prejudicii de ci- 
teva sute de lei).

Sint rezultate mobiliza
toare tocmai prin tilcul lor 
ultim și anume : îmbună
tățirea stării legalității a- 
testâ eficiența eforturilor 
depuse în acest sens și 
cheamă la intensificarea 
activității consacrate cu
noașterii și aplicării ferme 
a legilor țării.

Sergiu ANDON

IMAGINI NOI DIN

BISTRIȚA

FIII CEI BRAVI
DE LA HOTARE

O imagine întîlnitâ pe 
graniță cu citva timp în 
urmă : in fapt de zi, un 
grănicer preda altuia ser
viciul de pază din foișor. 
Ca de obicei. De data asta 
Insă soldatul D. Boran, 
care urma să treacă in 
rezervă, întorcindu-se 
printre tovarășii săi de la 
Oțelul roșu, preda ștafeta 
soldatului Florian Voi- 
culescu. Nu s-au spus 
vorbe de prisos. Nu le în
găduia nici timpul : se 
aflau într-o aplicație tac
tică, iar ostașii cunosc 
prețul fiecărei secunde...

...Lăsăm în urmă foișo
rul care domină împreju
rimile și ne Îndreptăm 
spre pichet. Pe locotenen
tul Marin Dan îl găsim 
foarte preocupat. Se în
treabă și ne întreabă și 
pe noi, cei sosiți de la 
eșalonul superior : oare 
hotărirea adoptată e cea 
mai justă ? Va reuși să 
rezolve momentul tactic 
creat de conducerea apli- 
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cației ? E drept, la repe
rele cele mai importante 
trimisese pe cei mai ex
perimentați grăniceri. 
Nici o direcție nu rămă
sese descoperită. Angaja
se in acțiune și gărzile 
patriotice din comună. Și 
de data aceasta, localnicii 
au răspuns ca un singur 
om. Lucru firesc — aici, 
la margine de țară, fie
care cetățean se simte 
grănicer.

Tinărul locotenent se 
află doar de cîteva luni 
pe frontieră, abia a pără
sit băncile școlii militare. 
Știe perfect că în activi
tatea sa nu se admite 
nici o eroare, oricit de 
mică. Deci trebuie să 
cumpănești adine înainte 
de a decide. Și cu maxi
mum de rapiditate ! De 
altfel, această preocupare 
plină de responsabilitate 
antrenează, la ora aceasta 
matinală, Întregul efectiv 
de aici. Unii au făcut 
noapte albă, urmează să

se odihnească. Știu însă 
că. dintr-o clipă in alta, 
s-ar putea ivi o nouă 
misiune.

Ostașii se pregătesc să 
plece in serviciu. Sint 
pregătiți șl fiecare din ei 
ne mărturisește hotărirea 
de a face totul pentru ca 
pichetul să se situeze pe 
cota cea mai înaltă a îm
plinirii datoriei. Așa cum 
s-au obligat toți grănice
rii in mesajul adresat în 
această primăvară întiiu- 
lui președinte al Româ
niei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „...Adresîn- 
du-vă din inimă cele mai 
calde felicitări pentru 
inalta misiune pe care 
v-au Incredințat-o tara, 
poporul, partidul, vă asi
gurăm, tovarășe coman
dant suprem, că nu vom 
precupeți nici un efort 
pentru a intimpina mari
le evenimente politice din 
acest an — a XXX-a a- 
niversare a eliberării pa
triei de sub dominația 
fascistă, precum și Con

gresul al XI-lea ol parti
dului — cu rezultate su
perioare în toate dome
niile de activitate".

...Privim o hartă plină 
cu semne convenționale 
și calcule matematice. 
Semne convenționale ce 
condensează idei, situații, 
acțiuni care, altfel expri
mate, ar cere multe zeci 
de pagini. Calcule ce sin
tetizează înalta compe
tență dobindilâ In ani de 
muncă și de pregătire 
neîntreruptă. Căpitanul 
Dumitru Lincan înscrie 
pe această hartă alte și 
alte semne. Iată, aici, in 
acest punct și-a demon
strat destoinicia soldatul 
Nicu Chitarlia ; cu cițiva 
centimetri mai la stingă 
— soldatul Petru Lup- 
șor... în aceiași termeni 
este redată și acțiunea 
caporalului Teofil Mateiu, 
pe care îl cunoscusem cu 
citeva ore mai înainte, 
îmi mărturisise că este 
pasionat după literatura 
„grănicerească" ; iată că 
nici el, strungarul din 
Cugir, nu este cu nimic 
mai prejos decit eroii pa
ginilor citite in răgazul 
dintre misiuni. Vor trece 
anii, și el își va aminti 
mereu că lntr-o noapte 
brăzdată de fulgere, un
deva intre două borne de 
hotar, și-a îndeplinit mi
siunea cu înaltă respon
sabilitate. Așa cum au 
făcut-o Înaintea lui osta
șii altor și altor contin
gente. Șl cum o vor face 
atiția alții după el.

...Aplicația s-a încheiat, 
confirmlnd deopotrivă 
competența comandanți
lor și iscusința subordo
naților. A fost înscris in 
cartea de onoare a unită
ții Încă un „foarte bine'4 ; 
un calificativ pe măsura 
zilelor noastre, pe măsura 
tradițiilor ai căror demni 
continuatori sint. Curind 
se vor Împlini trei dece
nii de cind ostașii grăni
ceri din acest segment de 
hotar au stăvilit cu piep
turile lor atacul trupelor 
hitleriste. Vitejia și băr
băția celor de ieri trăiesc 
viu în conștiința ostași
lor de azi, hotăriți să-și 
împlinească cu cinste da
toria față de patria socia
listă.

Colonel C. TATU

SLOBOZIA PLOIEȘTI

Noul spital
(Proiect tip conceput de l.S.A.R.T.-București)

Casa do cultură a sindicatelor
(Arh. A. Vlădescu)

Modernul «upermagazin
(Arh, Ilie Grigorescu)

LA CULES DE FRAGI Si MURE
DE BENEFICII

BACĂU (Corespondentul 
„Scinleii", Gh. Baltă). — A- 

nul acesta se anunță o recoltă 
bună, in toate cele 14 ocoale 
silvice, ca și in centrele de pre
lucrare a fructelor de la Asău, 
Sălătruc, Girleni și altele, unde 
se desfășoară în aceste zile o 
Intensă activitate pentru strin- 
gerea unor cantități cit mal 
mari de fragi, cireșe amare, 
coacăze, zmeură etc. La Finti- 
nele, Răchitoasa, Căiuți, Bacău 
și in alte zone forestiere au fost 
adunate și expediate către cen
trele de prelucrare și beneficia
rilor însemnate cantități de 
fructe de pădure. In cursul a- 
cestui an, in județ vor fi adu
nate circa 2 400 tone de fructe

de pădure și 136 tone de ciu
perci comestibile din flora spon- • 
tană. Tovarășul Costică Arhip, 
inglner-șef al Inspectoratului 
silvic județean, ne-a împărtășit 
citeva din măsurile luate în ve
derea desfășurării In bune con
diții a campaniei de recoltare 
a fructelor : depistarea și pune
rea in valoare a unor noi ba
zine de producere a fructelor și 
ciupercilor din raza ocoalelor 
silvice Dărmănești, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Comănești, Traian ; 
înființarea unor noi centre de 
achiziții In localitățile îndepăr
tate ; asigurarea cantităților ne
cesare de ambalaje și conser- 
vanțl utilizate la transportul, 
depozitarea și prelucrarea pro
duselor.

Pretutindeni oamenii muncesc 
cu rîvnă și cu spor

(Urmare din pag. I)

spus maistrul Tiberiu 
Auer, Erou al Mun
cii Socialiste. Inițial 
ne-am angajat ca in 
acest an să dăm peste 
plan o producție in 
valoare de 3 milioane 
lei. Apoi, cind am pri
mit diploma de unita
te fruntașă pe ramură 
am zis câ nu trebuie 
sâ fim atit de modești 
și am mărit angaja
mentul la 5 milioane 
lei. In cinstea celei 
de-a XXX-a aniver
sări a eliberării pa
triei angajamentul va 
fi îndeplinit.

La confluenta Tir- 
navelor se află Blajul. 
Aici, la complexul de 
prelucrare a lemnului, 
s-au obținut, de ase
menea. rezultate dem
ne de remarcat. Lingă 
această prestigioasă 
unitate, la sfirșitul tri
mestrului I a.c. s-a co
nectat la circuitul oro- 
ductiv al județului o

nouă capacitate de 
producție — întreprin
derea de accesorii 
pentru mașini-unelte. 
Este deci cea mai tî- 
nără unitate industria
lă din județul Alba. 
Care au fost primii 
pași ai acestui colec
tiv ?

— Primul nostru 
gind a fost de a în
deplini și depăși sar
cinile de producție — 
ne-a spus ing. Augus
tin Abușan, directorul 
întreprinderii. Pînă in 
prezent am realizat fi
nest lucru. Dcocamda- 
dă, mai presus de re
zultate, ne mlndrim cu 
tineri fruntași ca 
strungarii Vaier Ben- 
chea și Emil Socobean, 
lăcătușul Emil Nicoa- 
ră, sudorul Dumitru 
Asiminei ș.a. Cu oa
meni ca ei, Întregul 
colectiv garantează în
deplinirea angajamen
telor noastre.

în Alba sint și ci
teva unități care • nu 
țin pasul cu frun
tașii — I.C.F.T. Oc
na Mureș, unele fa
brici din cadrul Com
binatului de prelucra
re a lemnului Sebeș, 
întreprinderea de in
dustrializare a lapte
lui Alba lulia, Fabri
ca de industrie locală 
Sintimbru. Colectivele 
acestor unități sint 
însă hotărîte să depă
șească grabnic impasul 
și să se înscrie in rin- 
dul întreprinderilor 
fruntașe. Este firesc și 
de dorit 6ă se intîm- 
ple acest lucru, pentru 
că la Alba se munceș
te cu spor, cu avint 
pentru Îndeplinirea 
cincinalului Înainte de 
termen. Năzuința de a 
se situa printre jude
țele fruntașe nu este o 
ambiție fără temei, 
întrecerea rămîne des
chisă.

/-----------

ARAD
In municipiul Arad (in zona spi

talului de pediatrie) a fost preda
tă beneficiarilor — copiii — o nouă 
creșă cu 100 de locuri, urmind C3 
un dar asemănător să primească și 
cop’il din orașul Lipova. Alte 4 
creșe se află in prezent în con
strucție în municipiul Arad, stadiul 
lucrărilor inscrlindu-se in graficele 
de execuție. Este vorba de creșele 
(cu cite 100 de locuri) din cartie- 

ț rele Pirn^ava și Bujac și de cele 
două creșe cuplate cu grădiniță 
(insumind 680 de locuri) din noul 
cartier de locuințe „Aurel Vlaicu". 
Tot in acest cartier — care pină 

' la sfirșitul anului va număra a- 
proape 5 000 de noi apartamente — 
se construiește o școală cu 16 săli 
de clasă.

SATU-MARE
La clubul tineretului din Satu- 

Mare a luat ființă un cabinet de 
informare și orientare profesională 
destinat elevilor din școlile șl li
ceele de cultură generală. Sint ex
puse panouri-vitrine ale între
prinderilor sătmărene, care prezin
tă sugestiv procesul tehnologic, pro
dusele pe care le realizează, condi
țiile de muncă, profesiile pentru 
care tinerii pot opta, necesarul do 
cadre în perspectiva anilor 1975— 
1980. Tot aici, se vor organiza în- 
tilnirl ale elevilor cu muncitori, 
maiștri, ingineri, tehnicieni.

k_______ —________

PE SCURT, DIN ȚARĂ
BACĂU

In cunoscuta stațiune balneocli
materică Slănic-Moldova se con
struiește un nou pavilion flzlotera- 
peutic, cu o capacitate de 5 000 de 
proceduri pe zi. Noul pavilion este 
dotat cu aparatură și instalații mo

SUCEAVA
Suprafața rețelei comerciale 

din Solea a sporit cu încă 1650 
metri pătrați, odată cu darea in 
folosință a noului complex comer
cial. In moderna unitate funcțio
nează un magazin alimentar cu 
autoservire, un restaurant cu 2 te

DE LA CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEir

derne pentru electroterapie, hldro- 
terapie, inhalații, aerosoli etc. Con
strucția va fi terminată intr-un 
timp record și va fi dată In folo
sință chiar din actualul sezon.

BRAȘOV
Membrii filialei Brașov a Uniunii 

arhitecților au luat în dezbatere 
proiectul sistematizării pieței „23 
August" din Brașov, centrul zonei 
istorice a Brașovului. Proiectul, 
Întocmit de arh. Ariana Dracea, din 
cadrul institutului „Proiect" din 
localitate, conține soluții construc
tive privind amenajarea pieței „23 
August" sub aspectul funcțiilor 
sale comerciale, turistice și de cir
culație.

rase, raioane de încălțăminte șl 
îmbrăcăminte, o librărie și un la
borator pentru produse de carman
gerie.

ARGEȘ
Peste 3 000 de elevi argeșeni au 

Început să lucreze pe șantierele 
de muncă patriotică ale județului. 
Tinerii brigadieri din Curtea de 
Argeș, de exemplu, lucrează pe 
șantierul de construcții de locuințe 
al orașului, cei din Cimpulung 
Muscel au sporit rindurlle construc
torilor care execută lucrările de 
extindere a întreprinderii mecanice 
Muscel, iar In masivele muntoase 
de la Prislop și Iaroslavele, nu
meroși elevi din Pitești adună plan
te medicinale.

TIMIȘ
în perimetrul Întreprinderii chi

mice „Azur" s-a construit o hală 
pentru stații-pilot aparținînd de 
Facultatea de chimie industrială 
din localitate, realizare ce se în
scrie in contextul preocupărilor 
pentru integrarea lnvâțămîntului 
cu cercetarea și producția. La con
strucția clădirii și montarea utila
jelor au participat studenții, in 
cadrul orelor de practică produc
tivă și a acțiunilor de muncă pa
triotică.

IAȘI
Cu posibilități locale și prin 

munca patriotică a tineretului, in 
apropiere de Casa pionierilor din 
Pașcani s-a realizat, pe un teren 
nefolosit de multă vreme, o bază 
sportivă multifuncțională. Aceasta 
cuprinde terenuri bltuminizate de 
volei, baschet și tenis, iar in jurul 
lor — un cartodrom.

BIHOR
Fabrica de tricotaje „Miorița" din 

Oradea — firmă de prestigiu in 
rindurile numeroșilor săi benefi
ciari din țară și de peste hotare — 
și-a deschis in localitate un ma
gazin propriu de prezentare și des
facere. Prin intermediul acestuia, 
orădenil și turiștii din țară șl de 
peste hotare iși vor putea procura 
cele mai noi modele de tricotaje 
lansate In fabricație.

—I
Puncte de atracție turistică j
Celor care își petrec vacanța sau 

drumețesc pe frumoasele melea
guri ale județului Cluj, cooperația 
de consum le oferă locuri de popas 
și recreare dintre cele mai atrac
tive. Astfel, pe șoseaua internațio
nală E-15, în apropierea localității 
Luncani, se află „Hanul pescarilor", 
amplasat intr-o zonă de o rară 
frumusețe, pe malul Arieșului. 
Unitatea dispune de căsuțe-cam- 
ping și un restaurant care, firește, 
servește numeroase preparate din 
pește. Pe același traseu, la kilome
trul 499, s-a dat in folosință 
Terasa „Căpuș" (in fotografie) — 
un reconfortant loc de popas, situat 
la marginea unei păduri de stejari.

Oaspeții — Intre care și numeroși ' 
turiști de peste hotare — găsesc 
aici condiții bune de cazare în 1
căsuțe-camping, precum și un ’
restaurant cu terasă, iar amatorii )
de sport și distracție — o popică- i 
rie. V

Tot pe șoseaua E-15, la kilome- i
trul 520, pe valea Crișului Repede, 
Ia altitudinea de 680 metri, o gaz- i
dă ospitalieră pentru o vacanță in ’
mijlocul naturii este Terasa cu | 
camping „Izvorul Crișului". Ca și 4
In celelalte unități care aparțin de ?
cooperația de consum. Terasa „Iz- ț
vorul Crișului" este o gazdă primi- 
toare, oferind celor care poposese i
aici condiții dintre cele mai bune ?
de odihnă și recreare. *
_______________________________________ [
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Reducerea continuă a cheltuie
lilor materiale dc producție se deta- 
S'-ază ca o sarcină primordială, per
manentă. stabilit! ae partid In am- 
p!a acțiune dc sporire a eficienței 
economice. Referindu-sc la această 
cerință majoră pentru toate sectoa
rele producției materiale, secretarul 
general nl partidului nostru, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. spunea la 
Plenara comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R. și Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, din noiembrie anul tre
cut : ..Este necesar - — - -
te măsurile pentru 
cinil dc reducere 
a costurilor de 
producție, a chel
tuielilor materia
le. care se men
țin incă la 
nivel ridicat— 
ceasta 
sporirea 
pârilor 
pentru 
consumurilor spe
cifice dc materii 
prime și materia
le. îndeosebi pen
tru economisirea 
metalului, prin 
re pro iertarea pro
duselor și perfec
ționarea tehnolo
giilor de fabrica
ție. precum șl 
prin revizuirea 
normelor actuale 
in concordantă cu 
cii moderne".

Pornind de la aceste sarcini și 
potrivit măsurilor stabilite și de 
plenara Consiliului Central ai 
U.G.S.R.. din decembrie anul trecut, 
sindicatele, împreună cu comisiile 
inginerilor tehnicienilor, sub per
manenta îndrumare a organizațiilor 
de partid, au întreprins o seamă de 
acțiuni in vederea reducerii consu
murilor specifice și realizării de 

, economii. Este vorba de acțiuni con
crete, ancorate in realitățile produc
ției, acțiuni care vizează, pe de o 
parte, depistarea și generalizarea 
experiențelor pozitive și. pe de alta, 
înlăturarea șl preinlimpinarea unor 
neajunsuri care se manifestă In pe
rimetrul gospodăririi materiilor pri
me si materialelor.

Cum 
pentru 
teriale 
norme 
criterii 
mitete _ ___  __ ________
o experiență bună in acest sens și 
ajută, prin forme specifice, organele 
de conducere colectivă in revizuirea 
critică a normelor de consum, ținind 
seama de posibilitățile de reproiec- 
tare a unor produse, Îmbunătățirea 
tehnologiei, folosirea înlocuitorilor 
pentru materiale deficitare. Așa, de 
pildă, cu sprijinul comisiei ingineri
lor și tehnicienilor, la întreprinde
rea metalurgică Bacău au fost revi
zuite consumurile normate pentru 
armăturile de fontă, ceea ce a dus 
la economisirea numai în trei * 
din acest an a 832 tone metaL 
asemenea, 
duse fabricate 
„Progresul“-Brăila, 
Sibiu, „Unio" Satu-Mare 
efect obținerea unor 
economii de metal.

Cu bune rezultate sint 
de către tot mai multe ____ ...
de sindicat avantajele deosebite pe 
care le oferă stimularea și extinde
rea acțiunilor și inițiativelor apărute 
in întrecerea socialistă, printre ale 
căror principale obiective se află 
gospodărirea rațională a resurselor 
materiale și energetice. Se numără 
cu zecile inițiativele de larg ecou, 
lansate in această amplă întrecere, 
care vizează direct reducerea costu
rilor de producție și, in principal, a 
cheltuielilor materiale. Iată de ce, 
în activitatea lor, transpunind in 
viață indicațiile conducerii partidu
lui, sindicatele au pus un accent 
deosebit pe preluarea șî aplicarea de 
cit mai mulți oameni ai muncii a 
unor inițiative care s-au dovedit 
valoroase pentru realizarea de eco
nomii. La întreprinderea de con-

să fie luate tos- 
inf&ptulrea sar-

fcoțil șl trlcotaje-Bucurcștl, 
tlva „Să lucrăm o zi 
material economisit" 
rindul a peste 6 âoo 
Rezultatul ?
misite 
luni.
și 52 000 
colector 
di cale", 
avut ca 
confecții 
conomii ____ ____ ___ _ ________
lei. in primul trimestru din acest an. 
A vi nd in vedere Importanța pe caro 
o are folosirea judicioasă a resurse-

un 
A- 

impune 
nrcoch

et ne rale 
reducerea

___ _ Iniția- 
pe lună cu 

a-a extins in 
___ de muncitori.

Din materialele ccono- 
s-au realizat, in numai trei 
75 000 confecții din țesături 

bucăți tricotaje. „Contul 
de economii nl grupei sln- 
Inițiativâ cu larg ecou, n 
efect la Întreprinderea dc 
din Birlnd realizarea de c- 
ln valoare de pesta 160 000

c%re dispun pentru a combate cazu
rile de ncrespeclarc a disciplinei 
tehnologico, slaba aetlvltale din sec
toarele do eoncepțle, ahaterllc de la 
disciplina contractuală, neglijența 
șl risipa de materiale. în planurile 
de muncă alo unor orcane sindicale 
nu s-au prevăzut noțiuni concrete 
care să contribuie In economisirea 
materiilor prime, materialelor, ener
giei, combustibilului. în multe cazuri 
nu a existat nici o preocupare pen
tru popularizarea consumurilor spe
cifice in scopul cunoașterii șl res
pectării lor do către fiecare muncitor 
sau formație do lucru. Deși dispunem

buturilor șl să ajute Ia aplicarea 
unor măsuri concrete care sA asi
gure reducerea și eliminarea lor, cum 
sint : respectarea tehnologiilor de fa
bricație, ridicarea calificării cadrelor, 
fi-lgurarea asistentei tehnice in toate 
schimburile, folosirea unor scule șl 
dispozitive corespunzătoare etc. în 
permanență să rftmină ca o practică 
r activității grupelor sindicale con
sultarea .sistematică a tuturor lucră
torilor pentru depistarea șl valorifi
carea n noi rezerve de diminuare, n 
consumurilor specifice, 
chidarea oricărei s. 
și instaurarea unui

SINDICATELE
în acțiunea de economisire

a materiilor prime și materialelor
progrcscle tehnl-

se știe, o premisă esențială 
micșorarea cheltuielilor ma- 
o constituie existența unor 
de consum fundamentate pe 
tchnico-științifice. Multe co
aie sindicatelor au acumulat

luni 
_____ De 

reproiectarea unor pro- 
de întreprinderile 

„Independența"- 
a avut ca 
însemnate

valorificate 
organizații

lor energetice, incă din primele zile 
ale acestui an Consiliul județean al 
sindicatelor — Bacău a organizat o 
acțiune pe tema reducerii consumu
rilor de energie și combustibil. In 
cadrul acestei acțiuni s-au genera
lizat unele inițiative și metode care 
au contribuit la obținerea, in 4 luni 
din acest an, a unor economii de 
peste 33 000 tone combustibil con
vențional și a unei însemnate canti
tăți de energie electrică.

Există, desigur, și alte numeroase 
exemple care atestă rezultatele po
zitive care pot fi obținute ‘ 
niul reducerii cheltuielilor 
prin generalizarea unor 
valoroase. Totuși, aceste 
sint incă departe de cota ........... ..
posibilă. Dacă in întreprinderi exis
tă, in general, o preoqupare a comi
tetelor de sindicat pentru extinderea 
inițiativelor deosebite, nu același 
lucru se constată și la nivolul ramu
rilor economiei. Tocmai in această 
direcție trebuie să acționeze mai 
susținut uniunile sindicatelor pe ra
muri, punind accentul pe generaliza
rea operativă in toate întreprinderile 

• a tot ce este nou și eficient in do
meniul reducerii cheltuielilor mate
riale, pe valorificarea rezervelor in
terne din fiecare întreprindere.

Insistăm asupra necesității extin
derii experiențelor și inițiativelor 
valoroase tocmai pornind de la re
zultatele contrastante ------ ‘
diferite întreprinderi: _ ____ , ..
unele întreprinderi realizează econo
mii de materiale, altele înregistrea
ză depășiri. Mai mult, chiar in ca
drul aceleiași întreprinderi econo
miile realizate la unele locuri de 
muncă sint diminuate sau anulate de 
depășirile din alte sectoare. Așa, de 
pildă, față de normele de consum 
prevăzute în plan, 168 Întreprinderi 
din ramura construcțiilor de mașini 
și prelucrării metalelor au realizat 
economii de metal, insă depășirile 
înregistrate de alte unităli au anulat, 
practic, economiile, făcînd ca pe to
tal să rezulte o depășire de 0.1 la 
sută a consumurilor normate. La 
unele ministere, cazurile de depășire 
a normelor de consum au o pondere 
foarte mare. De exemplu, la Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele, din 19 norme de con
sum principale, care se urmăresc o- 
perativ, la 13 s-au înregistrat depă
șiri (mai ales pentru combinele auto
propulsate C-12, tractoarele U-445, 
autoturismele de teren ARO-240 și 
M-461 etc.), iar la Ministerul Indus
triei Chimice — la 12 din 27.

Asemenea neajunsuri au fost po
sibile și datorită faptului că unele 
comitete și organizații sindicale nu 
au folosit mijloacele și pirghiile de

in dome- 
materiale 
inițiative 
rezultate 
maxima

existente în 
in timp cc

Combinatul siderurgic Galați i Se elaboreazâ o nouâ șarjâ de fontâ la 
furnalul nr. 1

(Urmare din pag. I)

obiective fundamentale ale marii 
întreceri pentru îndeplinirea cinci
nalului inainte de termen — pot fi 
asigurate numai instaurind in toate 
întreprinderile, in toate verigile ac
tivității economice, un climat de 
organizare și disciplină riguroasă — 
lucru valabil atit in industrie, cit 
fi in agricultură, in fabrici și uzi
ne. ca și in cooperativele agricole, 
fermele de stat, in unitățile 
de mecanizare a agriculturii. 
Elementele definitorii ale unui ase
menea climat reies cu claritate din 
ansamblul legilor adoptate in ulti
mii ani, in care sint precizate obli
gațiile care revin fiecărui colectiv, 
fiecărui om al muncii privind res
pectarea programului de iucru și a 
celorlaite cerințe ale disciplinei 
muncii, disciplinei tehnologice, dis
ciplinei contractuale.

Succesele obținute de numeroase 
întreprinderi sint inseparabil legate 
de faptul că membrii acestor co
lective dau dovadă de un accen
tuat spirit de disciplină in inlrcaga 
lor activitate, incepind cu venirea 
punctuală la serviciu, cu folosirea 
integrală a timpului de lucru, și 
pină la respectarea strictă a pres
cripțiilor tehnice și tehnologice, a 
indicatorilor de calitate. Ca o axio
mă se poate afirma că. in aseme
nea colective, organizațiile de 
partid, comuniștii iși indeplinesc in 
mod corespunzător obligațiile, do
vedesc prin fapte că au înțeles și 
și-au însușit imperativul subliniat 
ae repetate ori de conducerea par
tidului, potrivit căruia disciplina 
in producție este disciplină de 
partid. Faptul că in asemenea co
lective, atit membrii, cit și nemem
brii de partid dau exemplul unei 
comportări pătrunse de spirit de 
răspundere și disciplină ilustrează 
tocmai forța de iradiere a discipli
nei de partid in rindurile maselor 
largi ale celor ce muncesc.

Din năcate insă, In unele unități, 
disciplina in producție este incă

slabă, ceea ce-și găsește ex
presie in numărul ridicat de 
absențe, in folosirea necores
punzătoare sau insuficientă a 
mașinilor și utilajelor, în procentul 
de rebuturi etc. Și in asemenea 
cazuri se poate afirma, de aseme
nea, ca o axiomă, câ, in unitățile 
respective, comuniștii nu desfășoa
ră satisfăcător munca politico-edu- 
catlvă pentru îndeplinirea sarcini
lor economice, nu constituie un 
exemplu mobilizator, nu văd legă-
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de un însemnat număr de specialiști, 
nu întotdeauna capacitatea lor este 
valorificată suficient. Nu in toate 
unitățile ei sint antrenați să stu
dieze teme de bază, care să ducă la 
micșorarea gabaritelor, a greutății 
specifice, la găsirea și folosirea În
locuitorilor.

Energic și hotărit trebuie să 
tloneze comitetele sindicatelor, 
preună cu comitetele oamenilor 
muncii sub directa conducere a orga
nizațiilor de partid, pentru lichidarea 
depășirilor înregistrate in primele 
luni ale anului Ia cheltuielile mate
riale. Este necesar să se înțeleagă cu 
toată claritatea — și sindicatele să ac
ționeze ferm in acest sens in rindul 
tuturor lucrătorilor — că cheltuielile 
materiale sint strict dimensionale pe 
fiecare unitate și că orice depășire a 
lor nu poale fi tolerată. In adună
rile lunare ale grupelor sindicale de 
la fiecare loc de muncă să se orga
nizeze dezbateri pentru a analiza 
cauzele încălcării normelor de con
sum și stabili răspunderea care ii 
revine fiecăruia pentru a găsi noi 
mijloace pentru reducerea continuă 
a cheltuielilor materiale. Practica a 
dovedit in acest sens că este utilă 
organizarea de colective care să stu
dieze, de pildă, cauzele reale ale re-

ac- 
îm-

7, pentru 11- 
surse de risipă 

riguros spirit 
gospodăresc. Ră- 
mino, totodată, 
ca o sarcină de 
bază a organelor 
sindicale iniție
rea unor ample 
acțiuni pentru 
îmbunătățirea ac
tivității servicii
lor de concepție, 
ale căror 
turl trebuie 
dreptate 
proiectarea 
produse cu greu
tăți reduse și 
performanțe r i- 
d I c a t e, ca și 
spre rcproiecta- 
rea produselor e- 
xistente In scopul 
reducerii 
ritelor.

Fiecare 
muncii c_._ 

la efortul general 
cheltuielilor ma- 

econo-

efor- 
in- 

®pre 
unor

gaba-

• om al 
este un

participant direct 
pentru reducerea ________
teriale de producție, pentru 
misirea materiilor prime și materia
lelor. Esențial este ca inițiativa, spi
ritul gospodăresc și capacitățile crea
toare ale tuturor muncitorilor, ingi
nerilor șl tehnicienilor să fie canali
zate spre sectoarele unde pot da re
zultate imediate, unde pot fi valori
ficate la maximum. Aceasta conferă 
semnificații deosebite sarcinilor pe 
care le au sindicatele si toate orga
nele de conducere colectivă din eco
nomie, în larga acțiune de gospodă
rire mai judicioasă a resurselor ma
teriale și energetice. înfăptuirea e- 
xemplară a tuturor măsurilor stabi
lite in direcția reducerii cheltuieli
lor materiale — posibilă numai prin 
antrenarea întregului colectiv, prin 
cultivarea spiritului de înaltă răs
pundere a fiecăruia față de propria 
muncă — va reprezenta o contribu
ție de seamă la sporirea eficienței 
și, pe această cale, la creșterea veni
tului național și dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării.

Incj. Pavel ȘTEFAN, 
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Dolj și Prahova
Tn sudul târli, In județul Dolj, la

nurile de grine au împrumutat cu
loarea do sezon a aurului. Semn că 
începerea secerișului este o chestiu
ne de zile, timp In care specialiștii 
cercetează 
boabelor, 
trarea in 
Constantin 
recției

tot mai deș consistența 
„Slntem gata pentru in- 
lanuri — apreciază ing.

... Glftvan, director al di- 
_____ agricole. S-au încheiat re
cepțiile la tractoare, combine, pre
se de balotat și, cu puține excep
ții, cauzate de lipsa unor pieso 
de schimb care tntirzie să sosească, 
defecțiunile constatate au fost înlă
turate. In ultimele zile a-au preci
zat și cerințele suplimentare de com
bine și prese de balotat, care ur
mează să fie asigurate prin acțiuni 
de întrajutorare. Ne preocupă, in 
continuare, problema corelării Intre 
capacitatea de recoltare și de trans
port, precum șl a preluării operative 
La bazele de recepție".

în județ a-au întreprins acțiuni 
șl initiative interesante. „Din cei 110 
mecanizatori, 43, cei mai buni, au 
fost aleși să lucreze pe combine — ne 
sounea ing. Ion Nicolae, directorul 
S.M.A. Cetate. Numele fiecăruia este 
înscris cu litere albe pe combina pe 
care va lucra de la intrarea In lan 
Dină la încheierea secerișului". Aflăm 
că unul din cei 43, mecanizatorul 
Gheorghe Cită, a scris pe fiecare 
combină cite un îndemn mobiliza
tor : „Nici un bob pierdut !“ Au fost 
puse la punct și alte „amănunte". 
La cooperativa agricolă din Cetate 
se va prepara hrană caldă pentru 
totl mecanizatorii celor trei secții de 
la S.M.A. Desigur, un stimulent il 
va constitui premierea zilnică a me
canizatorilor care depășesc norma la 
recoltat. Asemenea aspecte Intilnim 
șl la S.M.A. Amărăștii de Jos, unde, 
de altfel, funcționează un centru 
specializat pentru reparațiile mai di
ficile la combine. Pregătiri temeinice 
au fost făcute șl la S.M.A. Poiana 
Mare, Plopșor, Dăbuleni, Segarcea, 
Calopăr și altele.

Dar dacă pe ansamblul județului 
la recepții și suprareceptii s-a pu-

tut acorda calificativul bine șl foarte 
bine, cu același prilej s-au constatat 
deficiențe care trebuie grabnic în
lăturate. După cum aprecia ing. Ne- 
goiță Florea, director tehnic al Trus
tului S.M.A., se simte nevoia de mai 
mult sprijin șl înțelegere din par
tea unor uzine, Intre care „Semănă
toarea" din București, in asigurarea 
unor subansamble și piese de schimb. 
La S.M.A. Locustenl, la una dintre 
combinele „C-12" există defecțiuni la 
Instalațiile hidraulice, iar alta nu 
este Incă In stare de funcționare, 
deoarece ii lipsește o garnitură la 
chlulasă.

înaintea startului secerișului, in 
multe cooperative agricole, utilajele 
șl mijloacele de transport au fost re
partizate pe ferme și brigăzi. La 
cooperativa agricolă Cetate, de pildă, 
șefii de ferme au luat in primire 
combinele, presele de balotat, să
niile pentru transportul baloților de 
paie etc. O atenție specială se acor
dă recoltării și inmagazinării sepa
rate, pe soiuri, a orzului și griului. 
La această unitate, pentru fiecare sol 
s-au amenajat si dezinfectat compar
timentele de magazie, dotate cu tot 
ceea ce este necesar unei preluări 
rapide si depozitării semințelor.

în aceste zile se stabilesc tarlalele 
ce urmează să fie arate și insămin- 
tate cu culturi succesive, imediat 
după recoltarea orzului și griului. 
Pentru a obține producții mari pe 
cele 16 000 ha de porumb boabe ce 
se vor însămlnța in cultură dublă, 
întreaga suprafață va fi erbicidată. 
Alte pregătiri .vizează terminarea 
prașilelor, recoltarea și insilozarea 
cit mai multor furaje inainte de în
ceperea din plin a secerișului griu
lui. Sint probleme complexe care 
necesită o și mai mare preocupare 
pentru a avea certitudinea că, in a- 
cest an, întreaga recoltă va fi strinsă 
și depozitată in cele mai bune con
diții.

UZINA iSI PROHLMZA PRIDUCTM

★
Din raidul nostru, efectuat zilele 

acestea în mai multe S.M.A. din ju
dețul Prahova, am desprins faptul că 
mai peste tot s-a lucrat cu seriozita
te, cu simț de răspundere. In primul 
rind, trebuie arătat că mecanizatori-

lor șl cooperatorilor care vor lucra la 
recoltat li s-a făcut o temeinică in
struire. De curind s-a Încheiat și 
școlarizarea a peste 40 combiner! ce 
vor lucra pe noile combine „Gloria" 
ce au Început «ă sosească din fabri
că La S.M.A. Drăgâncști, Ciorani, 
Măgurele, Buda am găsit tractoarele, 
combinele, presele de balotat fru
mos rindulte, gata de pornire In 
cimp. Aici, comisiile do revizie au 
dat calificativul de bine și foarte 
bine. Mal menționăm și faptul câ 
pentru eventualele defecțiuni in lan 
s-au pregătit ateliere mobile la fie
care secție.

Din informațiile primite de la tov. 
Eugen Radovicescu, inginer-șef al 
trustului S.M.A., precum și din con
statările făcute in cursul raidului 
rezultă câ mai sint stațiuni care 
Încă nu au totul pus la punct. 
Așa este cazul S.M.A. Poienarii- 
Burchii. La un control tehnic făcut 
de către specialiști s-a constatat că, 
deși erau reparate și recepționate, o 
combină „Gloria" și 3 combine „C-l" 
și „C-3" nu funcționau normal. La 
S.M.A. Urlați s-au găsit prese de ba
lotat in neregulă. Neajunsuri in ce 
privește calitatea reparațiilor s-au mai 
constatat și la secția Inotești. Me
canicul Constantin Panait ne-a pre
zentat situația în culorile cele mai 
roz. Dar la o atentă verificare din 
partea inginerului șef al trustului 
S.M.A. a-a constatat că la fiecare 
din cele 10 combine mai sint o sea
mă 
pot avea repercusiuni mari in lan. 
La 10 tractoare sistemele de alimen
tare și instalațiile electrice încă nu 
funcționau cum trebuie.

Nu am insista atit, dar se știe din 
anii trecuti că In campanie „butu
ruga mică" răstoarnă treburile mari. 
De aceea, aceste chestiuni de amă
nunt — constatate șj la cooperativele 
agricole Parepa, Coiceag și in alte 
părți — se cer rezolvate. In aceste 
zile este cazul să se mai treacă incă 
o dată în revistă toate utilajele care 
vor fi folosite In această campanie fi 
orice mic neajuns să fie înlăturat.

de „mici defecțiuni", dar care

C. BORDEIANU 
C. CAPRARU

■ ■■

întreprinderea mecanică de u- 
tilaj tehnologic Buzău se află 
in plin proces de transformare și 
modernizare în scopul profilării ei 
pe producerea unor tipuri de uti
laje tehnologice destinate echipă
rii unor obiective de investiții care 
se vor construi in actualul cincinal 
și in perioada următoare, în in
dustria chimică.

Ca un fapt îmbucurător consem
năm câ de la început organiza- 

" țiile de partid au mobilizat activ 
întregul colectiv de muncă la 
elaborarea studiilor tehnico-econo- 
mice. la Identificarea celor mai 
adecvate câi pentru transpunerea 
lor in practică, ca și la realizarea 
efectivă a tuturor măsurilor între
prinse.

Vizita secretarului general al 
partidului in întreprinderea din 
Buzău — in octombrie 1973 — a 
prilejuit conturarea unui concret 
și prețios program de acțiune 
vizind creșterea complexității u- 
tilajelor tehnologice fabricate, 
precum și realizarea unui volum 
sporit de echipamente, astfel incit 
uzina să devină cu rapiditate unul 
din cei mai mari furnizori de uti
laje chimice complexe.

• Intr-un timp foarte scurt, măsu
rile izvorite din indicațiile condu
cerii partidului au inceput să prin
dă viață. Mărturie stau rezultatele 
obținute'lună de lună in fiecare 
secție și sector al întreprinderii.

Cu toate eforturile depuse, ni
velul realizării indicatorilor de 
plan stabiliți de centrala industria
lă de utilaj chimic petrolier 
și minier riscă să se situeze sub 
cotele prevăzute. Iată cum se pre
zintă situația. La întocmirea pla
nului de producție pentru anul in 
curs centrala industrială a pornit 
de la nivelul realizărilor maxime 
din ultima parte a anului 1973, 
majorind cu peste 3 300 tone utilaj 
tehnologic sarcina întreprinderii, 
într-o structură sortimentală care 
nu acoperă nivelul valoric al pro-

ducției planificate. La aceasta se 
adaugă și lipsa de acoperire cu 
contracte, a majorării de plan, in 
proporție de 60 la sută.

Strâduindu-se să-și onoreze sar
cinile de plan, întreprinderea a 
încheiat, prin eforturi proprii, con
tracte cu o serie de beneficiari, dar 
la avizare centrala industrială a 
dirijat onorarea contractelor in

Un semnal de la 
întreprinderea mecanică 

din Buzău pe adresa 
Centralei industriale

cauză spre alte unități similare, 
motivind această holărire bizară 
prin... lipsa muncitorilor de înaltă 
calificare. Indiscutabil, intr-un timp 
atit de scurt cit a trecut de Ia re
profilarea unității, nu toți lucrăto
rii au putut fi trecuți prin diferi
tele cursuri de recalificare, dar 
nucleele existente au dovedit din 
plin că pot face fată cu succes 
unor sarcini de inaltă complexitate, 
corelate desigur cu capacitatea uni
tății. Or, tocmai in ignorarea de 
către centrală a acestei probleme 
constau carențele planului pentru 
anul 1974.

Mai mult, nici la fundamentarea 
Indicatorilor de plan pentru anul 
viitor nu se ține seama de posibi
litățile tehnice ale întreprinderii șl 
de necesitatea creșterii treptate a

specializării cadrelor. Astfel, por
nind de la nivelurile planificate 
pentru anul în curs, în anul 1975 
producția globală trebuie să creas
că cu 38 la sută, in condițiile spo
ririi cu 18 la șută a productivității 
muncii pe un lucrător, prevedere 
care în studiul tehnico-economic 
aprobat este fixată abia pentru 
anul 1976.

„Neconcordanțele indicatorilor de 
plan cu posibilitățile reale ale uni
tății — ne spunea ing. Eugen 
Toma, directorul întreprinderii — 
se adincesc și mai mult la capito
lele : structura sortimentală, număr 
mediu scriptic de lucrători, costuri 
de producție ele. Pină în prezent, 
centrala industrială nu ne-a nomi
nalizat producția anului viitor, ast
fel că în actuala gamă sortimen
tală nivelurile valorice și fizice nu 
pot fi atinse. In plus, această în- 
tirziere ne creează multe dificul
tăți In ce privește planul aprovi
zionării tehnico-materiale, a asigu
rării cadrelor șl a întocmirii docu
mentațiilor de pregătire și lansare 
a producției".

Situația întreprinderii mecanice 
de utilaj tehnologic din Buzău a 
fost In repetate rinduri analizată 
de comitetul județean de partid, 
care a insistat pe lingă forul tu
telar al întreprinderii pentru re
zolvarea operativă, judicioasă a 
problemelor ivite. Dar cu toate a- 
cestea, centrala șl ministerul de re
sort intîrzie să soluționeze greută
țile create întreprinderii chiar de 
forurile respective.

Evident, măsurile concrete nu 
mai pot intîrzia. Colectivul de mun
că al unității este hotărit să facă 
totul pentru îndeplinirea sarcini
lor ce-i revin. Este necesar însă 
ca centrala șl ministerul șă Ie 
creeze cadrul adecvat de afirmare.

Mihal BAZU
corespondentul „Scînteil*

CONTRASTE
Mic control al controlorilor

Doriți să deveniți 
membri A.P.C.I. ? Ce 
este apecei-ul ? Nimic 
mai simplu : Asocia
ția pentru prevenirea 
controalelor inutile. 
Sediul acestei noi aso
ciații este la Călărași. 
Dar nu poți deveni 
membru așa cum ai 
zice pește. Iutii tre
buie rezolvată urmă
toarea problemă : timp 
de 145 de zile, la Com
binatul de celuloză și 
hirtie din Călărași 50 
de inspectori au efec
tuat 33 de controale, 
totalizînd 112 zile lu
crătoare (sau 199 
zile-om). Să 
leze : 1. cît 
mai rămas 
tehnice din ________
pentru rezolvarea pro
blemelor curente ala

de 
se calcu- 
timp a 
cadrelor 

combinat

producției, știut fiind 
câ numai simpla lec
tură, fără pretenții de 
aprofundare, a teancu
lui de procese-verbale 
lăsate de inspectori, 
plus cele 780 de pa
gini de instrucțiuni 
cu caracter central, 
le-ar lua cel puțin o 
lună, cu condiția să 
nu se mai ocupe de 
altceva ; 2. cită hirtie 
s-a consumat cu pro- 
cesele-verbale și cele
lalte acte ? Problemei, 
nu prea simplu de re
zolvat, i s-a găsit to
tuși cheia dezlegării. 
In timp ce 7 (șapte) 
inspectori controlau 
activitatea combinatu
lui, un control al in
spectorilor făcut de 
Comitetul Județean Ia
lomița al P.C.R. a con-

statat că, de fapt, cei 
7... nici nu prea știau 
ce să controleze, acti
vitatea lor neavind o 
tematică. Și soluția a 
fost luată pe loc. Cei 
7 au tăcut cale în
toarsă.

Tot e bine, pentru 
că dacă se persevera 
se ajungea ca o bună 
parte din producția de 
hirtie a combinatului 
să fie consumată pe 
loc pentru rapoartele 
controlorilor. (Și, în 
încheiere, o paranteză, 
cu o nedumerire : 
chiar atitea probleme 
sint de controlat la 
Combinatul de hirtie 
și celuloză din Călă
rași, care este... unita
te fruntașă pa ra
mură ?)

Aspersoarele și patinajul
în judelui Galati 

s-au încheiat lucrările 
de amenajare a unui 
nou sistem de irigații 
in perimetrul „Terasa- 
Vinători", pe o supra
față de aproape 3 000 
ha. Constructorii — 
trustul de construcții 
pentru Îmbunătățiri 
funciare și oficiul ju
dețean de îmbunătățiri 
funciare — au termi
nat acest nou sistem 
cu 7 luni mai devreme 
decît era prevăzut, 
ceea ce a bucurat, 
deopotrivă, cele patru 
unități agricole bene
ficiare. Numai 
se poate trece

șurile se limitează doar la critici 
generale, călduțe, la afișări la ga
zete de perete sau ironizări prin 
programele brigăzilor artistice de 
agitație — In loc ca asemenea ca
zuri să fie puse In discuția adu
nării de partid, să se ceară cu exi
gență partinică celor in cauză să 
răspundă atit pentru modul cum 
Iși indeplinesc îndatoririle profesio
nale. cit și pentru modul cum Iși 
realizează obligația politică de a 
fi exemplu pentru cei din jur. tn-

acel membri de partid, uneori chiar 
cadre îndeplinind munci de condu
cere in diferite unități sau sectoare, 
care se limitează „a lua cunoștință" 
in mod formal de apariția unor 
hotăriri de partid sau legi ale sta
tului, ignorindu-le apoi cu senină
tate, ca și cum nu ei ar fi aceia 
cărora le revine îndatorirea nemij
locită de a asigura respectarea lor 
riguroasă, de a urmări modul cum 
sint ele aduse la cunoștința tuturor 
celor Interesați și de a controla

DISCIPLINA DE PARTID
tura dintre disciplina fermă de 
partid și întărirea spiritului de dis
ciplină socială.

In legătură cu aceasta trebuie 
arătat că nu procedează corespun
zător acele organizații de partid 
care, propunindu-și să asigure în
tărirea spiritului de disciplină in 
întreprinderile și, in general, in 
colectivele de muncă respective, se 
mulțumesc să urmărească evoluția 
diferitelor grafice și situații, liste 
de intirziați sau absenți, limitln- 
du-se la aspectele strict administra
tive. in loc să desfășoare o muncă 
politică vie, folosind mijloacele 
specifice activității politico-educa
tive, de influențare și modelare a 
conștiințelor.

Mai există unele organizații care 
nu se preocupă corespunzător de 
întărirea continuă a spiritului de 
disciplină in rindurile membrilor 
de partid ; in aceste organizații se 
pot intilni situații cind, față de 
membrii de partid care se fac vi- 
novați in repetate rinduri de aba
teri de la disciplina muncii, mă-

depiinirea sarcinilor puse de 
partid in domeniul economiei, ca 
domeniu hotâritor al dezvoltării 
sociale, trebuie privită ca o ches
tiune de disciplină partinică de 
către toți comuniștii.

Imperativul întăririi disciplinei 
socialiste se afirmă cu deosebită 
vigoare in condițiile procesului de 
perfecționare a organizării și con
ducerii vieții sociale. In ultimii ani 
in țara noastră a fost adoptat un 
ansamblu de măsuri legislative vi- 
zind îmbunătățirea activității in 
toate sferele — in economie, in or
ganizarea producției, in conducerea 
întreprinderilor, in aparatul de stat 
etc. Firește, pentru ca aceste mă
suri să dea rezultatele scontate, este 
necesar să se asigure creșterea spi
ritului de disciplină socială, ex
primat prin respectarea riguroasă 
a legilor statului — de către toți și 
in toate sectoarele. Din păcate, se 
mai intilnesc Insă cazuri de nereali- 
zare a acestei cerințe. Este cunos
cută vigoarea cu care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat pe

îndeplinirea lor practică. Prin 
inseși prevederile Statutului parti
dului, fiecărui membru de partid 
ii revine obligația expresă „să lupte 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui și a holăririlor organelor sale 
de conducere", „să militeze pentru 
aplicarea șl respectarea legilor 
statului".

Spiritul responsabilității sociale 
impune organizațiilor de partid, 
comuniștilor, să dea o ripostă fer
mă tendințelor de a considera apli
carea normelor legale drept „facul
tativă" sau de a Îndeplini numai 
diferite prevederi, considerate „con
venabile" prin prisma unei optici 
individualiste. Holărirlle de partid 
și de stat, legile țării, normele le
gale, ca și regulamentele de ordine 
interioară din întreprinderi șl Insti
tuții sint obligatorii pentru toți ce
tățenii țării — și cu atit mai mult 
pentru comuniști, primii chemați 
să vegheze Ia aplicarea lor necon
diționată. A ține seama de aceasta 
este o cerință esențială pentru în
tărirea spiritului de disciplină ei

răspundere In orice problemă socia
lă — fie că este vorba de reparti
zarea justă a cadrelor, a specialiș
tilor din instituții in sectoarele pro
ductive. de prezentarea tinerilor 
absolvenți la locul de muncă unde 
sint necesari, sau de orice altă 
măsură — pentru ca pretutindeni, in 
fabrici și uzine, In cooperativele 
agricole de producție sau unitățile 
agricole de stat, In ministere. In
stituții de cercetare și invățămint 
să se înrădăcineze ordinea exem
plară, să se lucreze cu înalt spirit 
de răspundere și eficiență supe
rioară.

Este o realitate fundamentală a 
României socialiste faotul că, așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „partidul reprezintă 
nucleul in jurul căruia gravitează 
întreaga societate și de la care ra
diază energia șî lumina ce pun in 
mișcare și asigură funcționarea în
tregului angrenaj al orinduirli so
cialiste". Azi, cind fiecare al 6-lea 
cetățean major al țării este mem
bru al oartidului, anare limnede ce 
uriașă forță, ce vaste resurse de 
propagare și iradiere a disciplinei 
in toate compartimentele vieții so
ciale poate pune în valoare acest 
nucleu dinamic dacă toți cei 
aproape 2 400 000 de comuniști vor 
acționa ca tot atitea puncte de releu 
ce transmit în jur spiritul discipli
nei muncitorești, al inaltei respon
sabilități sociale. Cu cit mai trainic 
se va încetățeni acest spirit in 
toate compartimentele vieții 60- 
ciale, cu atit mal rodnica va fi ac
tivitatea celor ce muncesc, cu atit 
se vor obține succese mai mari in 
tntimplnarea marilor evenimente 
ale anului — a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
Xl-lea al partidului — in Întreaga 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mintul României, spre binele și po
trivit Intereselor fundamentale ale 
întregului popor.

că nu 
efectiv

Ca un
rodnicRodnic — la _____

„trage". Nu spunem 
nici o noutate arălind 
că la sate, In multe 
județe ale tării, s-au 
întreprins acțiuni rod
nice pentru identifica
rea și punerea in va
loare a fiecărei parcele 
de teren agricol rod
nic. Prin lucrări de 
îmbunătățiri funciare 
s-au recuperat astfel 
pentru agricultură 
multe mii de hectare 
de teren. „Sursele n-au 
fost insă epuizate" — 
ne scrie Vasile Oltea- 
nu, din Tg. Mureș, 
care ne relatează in 
continuare : „cine că
lătorește cu trenul pe 
linia Deda-Tg. Mureș- 
Războieni poate ve-

la irigarea culturilor ; 
a intervenit 
neajuns". 
Sistemul, 
este gata, 
curge pe 
conducte, 
poate fi distribuită la 
rădăcina plantelor. 
Motivul ? Unitățile a- 
gricole nu au primit 
agregatele de asper
siune. Aceasta din 
cauză că departa
mentul îmbunătățirilor 
funciare nu a corelat 
procurarea și livrarea 
echipamentului de u- 
dare cu termenul nou 
de punere In funcțiu
ne a sistemului de iri-

un „mic 
Foarte mic. 
ce-i drept, 
apa poate 
canale și 
dar... nu

gații. Așa se face că 
in timp ce amenajările 
sînt gata, agregatele 
de aspersiune ar urma 
să sosească o parte la 
toamnă, iar restul la 
iarnă.

Probabil că la mij
loc nu este vreo de
fecțiune organizatorică 
sau birocratică, ci o 
confuzie tehnologică : 
s-a considerat că iri
gațiile se fac cu ză
padă nu cu apă. Ori 
poate că se intențio
nează să se folosească 
aspersoare pentru a- 
menajarea de pati
noare.

fir de păpădie...
doa la Brincoveneștl, 
Petelea, Gornești, 
Dumbrăvioara 
alte zone mari 
fețe de teren, 
de o parte sau 
căii ferate, pe ___
crește numai rogozul. 
In primăvara aceasta, 
în zonele amintite s-a 
extins foarte mult pă
pădia. Zeci §1 zeci de 
hectare de teren, care 
se învecinează cu așa- 
numita zonă de pro
tecție a căii ferate, o- 
feră acum imaginea 
unui cimp complet alb 
din cauza pufului de 
păpădie. Adică un tri
plu dezavantaj : tere
nuri agricole nefolosi
te, recolta de • furaje

și în 
supra- 
situate 
alta a 

care

dijmuită și o 
de operațiuni“ 
ruienilor împotriva 
culturilor din jur. La 
fel, pe linia Războ- 
ieni-Cluj, din lipsa u- 
nui canal de scurgere, 
bălțile cu păpuriș in- 
soțesc calea ferată pe 
mulți kilometri. Se ri
sipesc și aici zeci și 
zeci de hectare.

Nu căutăm nimănui 
nici nod in papură și 
nici in păpuriș, dar 
credem că gospodarii 
de prin partea locului 
ar putea asigura re
cuperarea acestor te
renuri. Cu puterile lor 
unite, bălțile pot dis
părea — cum ai sufla 
un fir de păpădie...

\ La întreprinderea de utilaj chimic Găești

} Produse de înaltă tehnicitate
I TIRGOV1STE (Corespondentul 
’ „Scinteli", C. Soci). — Intre- 
) prinderea de utilaj chimic din 
i Găești, dotată cu mașini și uti- 
' laje moderne, cu aparate de 
l măsură și control perfecționate, 
* execută o gamă variată de uti- 
\ laje și piese complexe necesare 
i marilor combinate chimice, roți 
1 dințate cu dantură dreaptă $1 
! conică, plăci tubulare. schim

bătoare de căldură, transportoa
re helicoidale și altele. Pentru 
a face față cerințelor mereu

crescinde din partea beneficia
rilor, la întreprinderea din Gă- 
eșii au fost puse in funcțiune 
două noi capacități de produc
ție ; o turnătorie de metale ne
feroase și o sculărie, destinate 
sectorului de prelucrări. Ambele 
obiective au intrat In funcțiune 
cu 5 luni mal devreme și au 
înlesnit Întreprinderii din Gă
ești să realizeze o producție su
plimentară și o sporire a pro
ductivității muncii.
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Rectori qj institutelor de învățămînt superior răspund la întrebarea:

Cinn se desfășoară integrarea invățămintului
cu producția și cercetarea ?

Prof. unlv. dr. docent Radu PRIȘCU, 
rectorul Institutului de construcții din București Prof. univ. dr. docent Alexandru LAZAR, 

rectorul Institutului ogronomic „Ion lonescu de la Brod" din lași

— Jn practica viitorilor ingl- 
veri constructori au fost intro
duc in ultimul an citera imbu- 
nu'cpri substanțiale ; care sint 
n r stea si ce semnificații au ele 
in procesul integrării 7

— în locul mai vechilor forme de 
practică — „o zi pe sftptămină" sau 
•- săptămini pc semestru" — munca 
In atdicrele-șmal*  și practica de 
producție se desfășoară acum coma
sat. timp dc 7 săptămini ; studenții 
vor lucra nemijlocit pe șantiere, clte- 
odatâ preluind chiar activitatea unor 
sectoare ale acestora. Astfel va fi 
p-x.bil ca aproape jumătate dintre 
ci să fie retribuit!. Pe șantierele or
ganizate de institutul nostru — ridi
carea căminului studențesc din an
samblul Tei (400 locuri) și extinderea 
facultății de construcții civile (1 800 
mp) — studenții, lucrind in echipe 
cu 50 de membri, vor aduce o eco
nomie de cel puțin 25 la sulă din 
valoarea manoperei. Cum vedeți, 
îmbinarea activității școlare cu cea 
productivă se dovedește a fi deose
bit de fructuoasă, atit pentru învă
țăm in t. cit și pentru producție ; cu 
condiția de a fi adaptată specificului 
fiecărui sector, fiecărei specialități.

— Se știe cd proiectele de di
plomă ale studenților reprezintă 
un serios potential științific, ca
re insă uneori nu depășește 
stadiul de virtualitate ; concret, ~~ 
ce întreprindeți pentru mai 
buna lor finalizare practică 7

— Mai intii, am stabilit ca temele 
de proiectare să fie axate pe pro
bleme concrete de producție. Studen
ții facultății de căi ferate, drumuri 
și poduri, cei de la construcții hidro
tehnice excelează in tratarea unor 
asemenea teme. Apoi, de comun a- 
cord cu institutele de proiectare, lu
crările studenților slnt astfel con
cepute și conduse încit să se consti
tuie drept variante in direcția deli
mitării celor mai bune soluții la care 
lucrează institutele de proiectare. Și 
pentru ca asemenea variante să în
trunească parametrii optimi, proiec
tele sint acum însoțite de o serioasă

SESIUNE 
DE COMUNICĂRI

în sala Casei municipale de 
cultură din Drobeta Turnu-Severin 
a avut loc o sesiune de comuni
cări si referate cu tema „Trei de
cenii de înnoiri si prefaceri revo
luționare pe meleagurile mehedin- 
țene". Au oarticipat cercetători de 
la Institutul de studii istorice și 
social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., Centrul de cercetări si stu
dii de istorie și teorie militară 
București, cadre cu îndelungată ex
periență din diverse sectoare de 
activitate din județ. în cuvîntul de 
deschidere a lucrărilor sesiunii, to
varășul Iulian Ploștinaru. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid. președintele consiliului 
popular județean, a prezentat suc
cint succesele remarcabile dobindite 
de oamenii muncii din județ, sub 
conducerea partidului, in cei 30 de 
ani care au trecut de la eliberare. 
(Virgil Tătarul.

ROMÂNIA XXX’
Ca Întreprinderea de tractoare 

din Brașov a fost deschisă expozi
ția ..România XXX". Cele 42 plan
șa înfățișează marile succese obți

documentație economică, aptă să re
liefeze concomitent cele mal bune 
căi de organizare n șantierului și de 
execuție concretă a construcției res
pective. în felul acesta, proiectele de 
diplomă reprezintă probe veritabile 
de pricepere inginerească și intră 
nemijlocit in circuitul activității de 
proiectare și de execuție : prin ele. 
studenții produc Încă de pe băncile 
facultăților bunuri materiale utile.

— în ultima vreme, in insti
tutul dc construcții s-a desfășu
rat un amplu program dc auto- 
dotare ; cu ce consecințe pentru 
procesul integrării 7

— Intr-adevăr, ne-am amenajat și 
dotat pe această cale laboratoa
rele dc beton armat, de fun
dații, de construcții hidrotehni
ce. de instalații ș.a. unde cadrele 
didactice și studenții desfășoară un 
amplu program dc cercetare cu ca
racter industrial. Aici se pregătesc 
in bună parte schițele pentru con
tractele economice. In acest an. cele 
aproape 120 de contracte depășesc 
valoarea de 8 milioane lei, iar o 
bună parte dintre ele includ calcule 
și proiecte de construcții solicitate 
în multe țări ale lumii. Catedrele de 
fundații, de construcții hidrotehnice, 
de beton armat și construcții meta
lice sint deseori solicitate de parte
neri străini.

— Ce aspecte vi se par încă 
nesatisfăcătoare in realizarea 
procesului invățămint-cerceta- 
re-producție ?

— Există condiții ca întreaga acti
vitate practică desfășurată in facul
tăți să fie productivă. In această pri
vință, consider că autofinanțarea 
are un rol remarcabil, atit sub ra
port economic, cit și în optica inte
grării invățămintului cu producția. 
Autofinanțarea e un obiectiv posibil 
de a fi împlinit. Se cer insă puse 
la punct anumite aspecte organiza
torice. de pildă, intervenția ministe
relor care tutelează lucrările trebuie 
să fie mult mai hotărită și mai sub
stanțială.

nute de poporul român In cei SO 
de ani de la eliberare. O expoziție 
similară s-a deschis și la întreprin
derea de autocamioane. în conti
nuare. una din cele două expoziții 
va urma un itinerar prin orașele 
județului, iar a doua va poposi in 
întreprinderile mal mari din județ, 
(N. Mocanu).

Carnet
r~—
ACESTOR TREI DECENII 

DE LUMINĂ"
Duminică, pădurea Stejarul a 

găzduit cea de-a 7-a ediție a fes
tivalului tineretului din Maramureș,

— Cum aprcciafi bilanțul a- 
eestui an universitar in ce pri
vește integrarea invățămintu- 
lui cu producția șl cercetarea 7 
In institutul pe care-l conduceți 
au fost împlinite integral obiec
tivele stabilite 7

— Fără intenția unui bilanț, amin
tesc citeva realizări care conferă 
raportului Invățămint-producție-ccr- 
cetare un caracter mai concret, mai 
aplicativ ; ponderea lucrărilor prac
tice studențești a sporit in acest an 
la mal mult de 50 la sută din totalul 
planului de învățămînt ; potrivit 
specificului institutului nostru, peste 

70 la sută dintre ele se desfășoară acum 
in C.A.P. și I.A.S. ; in plus, multe 
au fost comasate intr-o singură zl 
în care profesori de la mai multe 
specialități vin și desfășoară împre
ună cu studenții o activitate com
plexă, astfel incit viitorii ingineri să 
poată interveni direct șl operativ In 
desfășurarea campaniilor agricole j 
toți studenții invață acum să con
ducă și să întrețină mașinile agrico
le. fiind promovați atunci cind obțin 
carnetul de mecanizator ; in ultimii 
doi ani, valoarea contractelor econo
mice însumează peste 4 milioane 
lei. De pe o asemenea bază putem 
merge mai departe ; studenții noștri 
sint pregătiți să lucreze efectiv cu 
norme și responsabilități precise, cu 
sarcini de plan ; cadrele didactice 
6int gata să contribuie nemijlocit 
spre a asigura așezarea treptată a 
Invățămintului pe principii econo
mice.

— Ce concluzii metodologice 
mai largi, referitoare la perfec
ționarea continuă a invățămin
tului superior agronomic, gene
rează desfășurarea de pină acum 
a procesului integrării ?

— Mai mult decit pină acum, va 
trebui să ne îngrijim de însușirea 
armonioasă și echilibrată a laturi
lor teoretice și practice ale invăță
mintului agronomic. Nu se poate 
neglija aspectul practic, care pre
gătește pe studenți pentru cerințe
le producției ; iar dacă am neglija 
aspectul teoretic, fie și din dorința 
legitimă de a le asigura absolvenți
lor o temeinică pregătire practică, 
n-am face decit să-i privăm de posi
bilitatea orientării rapide și eficace 
în complexitatea cerințelor agroteh

sub genericul „Acestor trei decenii 
de lumină'*.  Festivalul a adus pe 
Scenă cele mai bune formații fol
clorice din zona Chioarului. $i-au 
dat concursul, de asemenea, an
samblul tineretului din Baia Mare, 
corurile din Finteușu Mare, Satu
lung șl Somcuta Mare, precum și 
formații ale Centralei minero-meta- 
lurgice din Baia Mare. (Gh. Susa).

'..VACANTELE MUZICALE 
LA PIATRA NEAMȚ"

La Piatra Neamț a Început cea 
de a treia ediție a tradiționalelor 
„Vacanțe muzicale", care își pro
pun să contribuie Ia dezvoltarea 
activității de educație muzicală a 
publicului larg. în cadrul vacanțe
lor muzicale, care se vor desfășura 
pină la 14 iulie a.c., va avea loc 
un șir de concerte simfonice și 
corale in peisajul natural al Cetății 
Neamțului, la fabrica de tricotaje 
„8 Martie", la căminele culturale 
și taberele pionierești, un simpo
zion pe tema : „Muzica românească 
sub semnul aniversării a trei de
cenii de la eliberarea patriei", 
cursuri de educație muzicală etc. 
(Ion Manea). 

nice specifice unei zone sau alteia, 
diferențierii șl aplicării optime a teh
nologiilor celor mai potrivite. Pentru 
că să nu uităm : cultura plantelor 
înfățișează nenumărate diferențieri 
in funcție de multiple condiții. Spre 
a le stăpinl temeinic, studentul are 
nevoie de biochimie, fiziologie, agro
chimie etc.

— Tocmai In sensul subliniat 
de dv. s-a recomandat invăță
mintului superior agronomic 
să-și selecționeze studenții in 
mai mare măsură dintre tinerii 
care au la activ <f temeinică 
practică agricolă ; cîți dintre 
studenții institutului dv. provin 
din liceele agricole ?

— E adevărat că procentul general 
nu este încă mare, doar vreo 18 la sută 
din totalul studenților ; in anii din 
urmă insă el a cunoscut o creștere. 
Din păcate, cei cu practică efectivă 
în producție lipsesc aproape total. 
Cum insă sistemul contractelor cu 
unitățile productive începe să intre 
în vigoare, sperăm ca și acest pro
cent să crească. Cadrele noastre di
dactice se deplasează de mai multă 
vreme in liceele agricole, unde or
ganizează cursuri de pregătire in ve
derea concursului de admitere.

— Considerați că există unele 
dificultăți in conlucrarea invă- 
țămintului cu producția și cer
cetarea ?

— Practica studenților reprezintă 
un examen hotăritor al integrării in 
susținerea căruia incă nu reușesc 
toți partenerii. Aș aminti doar „prac
tica" unor unități agricole care-i țin 
pe studenți săptămini în șir la o 
singură lucrare. Cind, se știe, solu
ția cea mai bună este ca tinerii să 
parcurgă un ciclu integral de pro
ducție. Ar mai fi poate ceva de zis 
despre intîrzierea cu care unitățile 
agricole aplică uneori soluțiile cerce
tării agricole. Dacă nu intru in amă
nunte, aceasta se datorește convinge
rii că asemenea praguri pot fi repede 
depășite ; există reale și multiple po
sibilități ca integrarea să inainteze 
într-un ritm mult mai inalt decit pină 
acum ; nu trebuie decit să identifi
căm și să utilizăm cit mai bine aceste 
posibilități.

Convorbiri consemnate de
Mihai IORDANESCU
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„ROMANIA-FILM" prezintd: „A trăi pentru iubire"

Producție a studiourilor iugoslave. Scenariul șl regia : Kreso Golik. Cu : Vlasta 
Knezovic, Rade Serbedzija, Boris Dvornik, Franjo Majetic.

Ieri a început la București

Congresul Federației 
Internaționale 

de Marketing 
începind de luni dimineața, Bucu- 

reștiul este gazda Congresului Fe
derației Internaționale de Marketing.

La lucrările congresului, organizat 
In colaborare cu Asociația Română 
de Marketing (AROMAR), participă 
oameni de știință și specialiști 
din 25 de țări ale lumii, experți ai 
mnl multor organisme ale Organiza
ției Națiunilor Unite, precum șl 
circa 300 de cercetători, specialiști 
in diverse ramuri ale economiei, 
cadre didactice din învățămintul 
nostru superior.

Lucrările reuniunii au fost des
chise de Constantin Drăgan, pre
ședintele Federației Internaționale 
de Marketing, care a prezentat și 
expunerea „Marketingul, necesită
țile viitorului șl cooperarea interna
țională".

La rindul său, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, pre
ședintele AROMAR. a arătat că ma
nifestarea găzduită de România se 
adaugă suitei de acțiuni pe caro 
AROMAR le-a realizat pină acum in 
colaborare cu Federația Internațio
nală de Marketing.

După ședința de deschidere a con
gresului s-a trecut la dezbaterea pri
mei subteme : „Industria, investițiile 
și materiile prime". Au prezentat re
ferate K. Goldschwend (Austria), 
P. H. Berent (Anglia), J. Bonnafont 
(Franța), M. Botez (România).

In cursul după-amiezii au avut loc 
intervenții și discuții în legătură cu 
problemele ridicate de referate.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 28, 
27 și 23 iunie. în țară : Vreme In gene
ral instabilă. Cerul va fi variabil. In- 
norâri mal accentuate se vor produce 
în nordul țării șl in z.ona de munte, 
unde vor cădea ploi locale, însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice. In rest 
— averse Izolate. VInt potrivit. Tempe
ratura in scădere ușoară la începutul 
intervalului. Minimele vor fl cuprinse 
între 8 și 18 grade, iar maximele între 
18 și 28 de grade. In București : Vre
mea va fi ușor instabilă. Cerul schim
bător, favorabil ploii de scurtă durată. 
VInt potrivit. Temperatura va scâdea 
ușor.

Vizitele președintelui 
Alfonso Lopez Michelsen

Președintele ales el Republici! Co
lumbia, dr. Alfonso Lrtpez Mlchelsen, 
Împreună cu doamna Cecilia Ca
ballero do Lăpcz. au făcut, In cursul 
zilei dc duminică, o călătorie prin 
imprejurimile pitorești ale Predealu
lui.

însoțiți de tovarășii Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Radu Romul, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popular

SALONUL NATIONAL DE GRAFICA
închinat celei de-a XXX-a aniver

sări a Eliberării patriei, Salonul na
țional de grafică, deschis recent in 
sala Dalles, demonstrează orientarea 
tot mai accentuată a graficienilor 
noștri spre o tematică profund an
gajată, socială.

Grafica, ne-o demonstrează actua
la expoziție, prin toate genurile ei
— de la afiș la ilustrația de carte și 
de la grafica de șevalet la caricatură
— este o artă ce ișl angajează nu 
numai forma. ci se angajează pe 
sine, își angajează propria ei reali
tate, legile ei specifice, condiția și 
mijloacele. Puterea ei de iradiație 
există in funcție de adincimea uni
versului social sau intim pe care il 
relevă, deci in relație subtilă și ne
mijlocită, totodată, cu lumea de gin- 
duri și sentimente a fiecărui artist. 
Ea poate fi, și este, expresia 
concentrată, metaforică sau direc
tă, a unor comolexe și precise 
puncte de vedere. Suflul de autenti
că vibrație pe care grafica, prin te
mele și calitatea artistică a realizării 
lor, il aduce acum, in pragul ani
versării a trei decenii de la elibe
rarea de sub jugul fascist, se insti
tuie ca un cald și înflăcărat omagiu. 
De o mare diversitate, semnalind 
universul și natura create de om în 
anii de după eliberare. lucrările 
foarte numeroase prezentate in ca
drul salonului mărturisesc pulsația 
unei vieți sensibile, de o deosebită 
intensitate. Manifestarea ișl află ra
țiunea de a fi in Însuși scopul pe 
care și-1 propune — acela de a crea 
o imagine sugestivă, omagială, re
prezentativă pentru nivelul actual 
al creației artiștilor întregii țări. 
Prilej al unui edificator bilanț, ea 
se constituie ca una dintre manifes
tările artistice cele mai importante 
ale acestui an. Deplasările ce au fost 
înregistrate in viața economică și 
spirituală, elementele cele mai spec
taculoase, cele mai încărcate de 
sens ale transformărilor pe care le-a 
cunoscut România in ultimii treizeci 
de ani au oferit artiștilor teme de 
mare generozitate și forță emoțio
nală, prilejul realizării unor lucrări 
de valoare.

Și poate că cel mai direct legat 
de acest prim scop al expoziției est®
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județean Brașov, ed de alte persoane 
oficiale, distinșii oaspeți au vizitat 
complexul turistic „Trei Brazi", si
tuat la 1 400 m altitudine, și stațiu
nea turistică Timișul de Sus, unde 
au făcut un scurt popas.

în cinstea Inalților oaspeți colum- 
bicnl a fost oferit un dineu la cu
noscutul complex Cerbul Carpatin 
din Brașov.

(Agerpres)

afișul. Plasate în chiar centrul sălii 
Dalles, afișele inchinate direct „mo
mentului 23 August" (Costa Constan
tin, Mlhai Grosu) sau dedicate altor 
evenimente de Însemnătate politică 
(Napoleon Zamfir, Emilia Boboia, 
Doxan Theodora etc), precum si cele 
cu valoare generală, mobilizatoare 
(lonescu Florin „Construim cu ma
ximum de eficiență, intr-un ritm 
rapid") se remarcă prin calitatea lor 
artistică. O viziune gravă, suges
tivă, in care sobrietatea subli
niază expresivitatea, caracterizea
ză afișele iul Victor Feodorov, 
tot așa după cum rezonanțe de 
sensibilitate și inventivitate înso
țesc afișele de teatru (N. Corneliu), 
sau cele realizate de Radu Ștcflca, 
pentru revista „Secolul 20".

Foarte numeroase, lucrările grafi
cii de șevalet readuc in atenția una
nimă personalități dintre cele mai 
cunoscute ale graficii românești de 
astăzi. Dincolo de diferențele stilis
tice sau de inerentele deosebiri pe 
care le antrenează apartenența la o 
generație sau alta, esențial ni s-a 
părut faptul că ele se constituie ca 
o adevărată cronică a spiritului aces
tei epoci, incercind să propună o 
imagine cit mai exactă asupra preo
cupărilor sociale și artistice ale 
timpului nostru. Lucrările semnate 
de Octav Grigorescu sau Vasile Ka- 
zar, de Gh. Ivanccnco sau Geta 
Brălescu, de Ligia Macovci sau Fr. 
BSmches, de Mariana Petrașcu, V. 
Rusu Ciobanu sau Marcela Cordes- 
cu materializează tot atitea expe
riențe de viață, in care angajarea 
socială a conștiinței artistice are 
drept finalitate reevaluarea calități
lor estetice ale realității istorice sau 
imediate.

Nevoia de a concentra, de a con
densa in imaginea artistică impresii, 
reflecții, semnificații general-uman>j 
a impus celor mai mulți artiști re
cursul la sinteze expresive. Imagi- 
nea-simbol s-a substituit adesea 
imaginii mimetice in dorința de a 
cuprinde cit mai adecvat adevărul in 
forme sensibile. M. Chirnoagă, N. 
Săftoiu, V. Mihuleac, Dan Erceanu, 
Ethel Lucaci Băiaș, E. Boboia, G. 
Lcolca — pentru a nu cita decit pe 
cițiva dintre expozanți — au elogiat nu 
numai frumusețea naturii, dar mai 
ales frumusețea creată de mintea și 
mina omului. Lucrările realizate de 
ei vădesc o aceeași caldă bucurie in 
fața materiei, se unesc atit prin 
semnificațiile cu C.are le dăruie eul 
subiectiv al artistului, cit si prin ca
litățile lor plastice.

întregul sector al ilustrației de 
carte reunește, de asemenea, semnă
turile unor artiști bine cunoscuți in 
peisajul actual al graficii noastre. 
Studiul amănunțit al textului, efor
tul de a-i descifra semnificațiile 
poetice și de a le echivala plastic 
însoțesc ilustrațiile lui Val. Mun- 
teanu. Constantin Baciu, Done Stan, 
V. Socoliuc, Ion Donca etc.

Desenul umoristic, această „cenu
șăreasă" a graficii, de multe ori, și 
pe bună dreptate, criticată, este pre
zent in expoziție prin lucrările ci- 
torva dintre cei mai cunoscuți umo
riști. Ingeniozitatea, plină de adinei 
semnificații, a lui Matty, grafia atit 
de caracteristică desenelor lui Cik 
Damadian, Nell Cobar, Dogar Mari
nescu sau A. Poch aduc momente 
de destindere, dar și de reflecție se
rioasă.

Numeroasele reușite de ordin ar
tistic, dincolo de diversitatea tema
ticii sau a exprimării, se constituie 
intr-o adevărată laudă a lucrurilor, 
laudă a materiei și muncii, desfășu
rată azi, la trei decenii de la elibe
rare, in România. Aceasta ni se pare 
semnificația etalon a expoziției de 
la sala Dalles.

Marina PREUTU
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CICLISM

„Turul României", un succes 
din toate punctele de vedere

Parc-urgînd cu peste 52 km la oră 
ultima etapă (de la Pitești la Bucu- 
rești) — viteză puțin obișnuită in
tr-o competiție de lung kilometraj 
— cicliștii participant la cel de-al 
20-lea ..Tur al României" au de
monstrat nu „graba" de a ajunge a- 
casă. ci faptul — evident, etapă de 
etapă — că sint bine pregătiți, că 
dețin o formă sportivă dintre cele 
mai bune. Intr-adevăr, acesta eMe 
elementul principal ce trebuie subli
niat cu privire la ediția din acest an 
a celei mai mari întreceri cicliste 
organizate in țara noastră. Timp de 
două săptămini. cit a durat „marea 
buclă" — pe un traseu cu profil va
riat, In condiții meteorologice difi
cile. uneori foarte vitrege — cicliștii 
'mulți tineri, debutanți in asemenea 
întreceri) au oferit un admirabil 
spectacol sportiv, de luptă dirză și 
fair-play. spre satisfacția sutelor de 
mii de spectatori ce i-au așteptat la 
sosire sau la simpla lor trecere, in 
goana bicicletei, prin sate și orașe.

Cîștigătorul Turului jubiliar, Mir
cea Ramașcanu. in virstă de numai 
21 de ani. in ciuda lipsei sale de ex
periență, s-a comportat de-a dreptul 
remarcabil, cucerind două victorii 
de etapă si sosind de fiecare dată 

plutonul fruntaș. Imbrăcind -..tri
coul galben" după etapa a IlI-a. Ra
mașcanu nu numai că și-a păstrat 
avansul ci. in cele din urmă, și l-a 
majorat. Succese românești s-au în
registrat si in celelalte trei clasa
mente generale ale „Turului Româ
niei" : pe echipe — România tineret 
(Ramașcanu, Cirje, Ferfelea, Valen

tin. Voican) : sprinteri — Vasile 
Teodor ; cățărători — Vasile Selejan. 
Un frumos buchet de victorii ce ono
rează sportul cu pedale din țara 
noastră.

Pentru a face o apreciere de an
samblu. cu sublinierea unora dintre 
cele mai semnificative aspecte ale 
„Turului României" (organizat cu 
comDetență de ziarul „Sportul", F.R.C. 
și A.S. Loto-Pronosport). l-am soli
citat pe arbitrul principal Octavian 
Amza. coordonatorul și „sufletul" ac
tivității unuia dintre cele mai com
petent^ corpuri de arbitri sportivi, 
lată, succint, părerile sale :

„Este indiscutabil cea mai frumoa
să cursă din istoria ciclismului nos
tru. Succesul tehnic este ilustrat, 
înainte de toate, de media orară ge
nerală (peste 41 km, pe un traseu 
total de 1 750 km) și, In aceste con
diții. de numărul mic al abandona- 
ților — doar 5 ! Cred insă câ traseul 
a fost prea lung : circa 1 000 de ki
lometri erau suficienți. Prin victoria 
in proba de contratimp. Ramașcanu 
— de altfel, mereu printre anima
torii de etapă — a dat strălucire suc
cesului său final. „Turul României" 
a însemnat și un mare succes spec
tacular. o frumoasă și eficientă pro
pagandă pentru sport in general. 
Peste tot. cicliștii. întreaga caravană 
s-au bucurat de o primire călduroa
să și entuziastă din partea publicu
lui și a oficialităților. îmi permit să 
le mulțumesc tuturor incă o dată, și 
pe această cale".

Ion DUMITR1U 

învățau să înoate 

...la concurs
Duminica trecută au avut ioc noi 

Întreceri in cadrul „Cupei tineretu
lui", ale cărei finale pe țară, la o 
serie de sporturi, sint programate la 
sfirșitul acestei săptămini. In acest 
sens, după cum fuseserăm avizați, 
am urmărit întrecerile de inot (faza 
pe Capitală) de la Ștrandul tinere
tului. Vom trece peste faptul că la 
ora indicată la locul de concurs nu 
se prezentase mai nimeni. După 
mult timp, cind organizatorii dădeau 
semne de neliniște (pentru că acțiu
nea s-ar fi ratat a treia oară...), 
înotătoarele au Început să vina. 
Cind insă concurentele au fost che
mate la start, s-a constatat cu sur
prindere câ unele nici măcar nu 
știau să înoate, iar majoritatea ce
lor ce-au intrat in apă de-abia au 
parcurs distanța de 100 de metri — 
inregistrind un timp mult sub bare
mul prevăzut de regulament Expli
cația am aflat-o de la una dintre 
profesoare. Prezența la strand, spre 
exemplu, a pionierelor de la școala 
generală 196 (sectorul 4) s-a dato
rat unei convocări telefonice făcute 
simbătă, și nicidecum dreptului ciș- 
tigat in întrecerile fazei pe sector 
(care, de altfel, nici n-au avut loc...). 
N-am înțeles de ce unii dintre or
ganizatorii întrecerilor au încercat, 
cu foarte mult zel și in pofida e- 
videnței, să ne convingă că... ade
vărul e altul.

A fost vorba, fără îndoială, de 
formalism și dezinteres, atit din 
partea forurilor sportive respective, 
cit și a organizațiilor de pionieri. 
Ceea ce să sperăm că nu se va mai 
întimpla duminica viitoare, la fina
lele pe țară.

D. 1.

IN JUDEȚUL IAȘI
IAȘI (Corespondentul „Scinteii", 

M. Corcaci). — în județul Iași a ince- 
put trecerea probelor complexului 
„Sport și sănătate". Tinerilor partici
pant! le sint puse la dispoziție toate 
bazele sportive, fără nici o plată. 
Mai mult, intr-o serie de sate, școli, 
cartiere se amenajează baze spor
tive noi. Printre altele, este 
vorba de o bază sportivă la Pașcani, 
realizată prin muncă patriotică, și 
altele la Iași, in cartierele „Alexan
dru cel Bun" și „Tătărași". Crein- 
du-se astfel de condiții, pină in pre
zent au trecut primele probe ale 
concursului : 6 500 pionieri și școlari, 
1 500 studenți, 1 000 tineri din între
prinderi si peste 3 000 de tineri de 
la sate.

ÎN
NATAȚTE — A luat Bflrșit con

cursul internațional de sărituri in 
apă, dotat cu „Marele premiu al ora
șului Sofia", la care au participat 
sportivi și sportive din Polonia, 
România, Ungaria șl Bulgaria. In 
ziua a doua, un frumos succes a 
obținut înotătorul român Ion Ganea, 
învingător in proba de sărituri din 
turn cu 399.21 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat K. Belcev (Bul
garia) — 373,05 puncte și Ion Ilieș 
(România) — 362, 60 puncte. în proba 
feminină de trambulină, victoria a 
revenit polonezei Elisabeta Jurzwiak, 
cu 400,23 puncte. Concurentele ro
mânce Giorgiana Săcăleanu și Mi- 
haela Atanasiu au ocupat locurile 
patru și. respectiv, cinci.

ATLETISM — în ultima zi a con
cursului internațional de atletism 
pentru „Premiul ziarului Pravda", 
care s-a desfășurat pe stadionul 
„V. I, Lenin" din Moscova, sovieti-

LA GURA HUMORULUI
SUCEAVA. (Corespondentul „Scin- 

teii, Gh. Parascan). Frumoasa bază 
sportivă și de agrement „Lunca Mol
dovei" din Gura Humorului s-a îmbo
gățit cu un nou obiectiv : poligonul 
de aeromodele, una din cele mai mo
derne realizări de acest fel din țară. 
Momentul inaugural a coincis cu 
desfășurarea aici a „Cupei Sucevei" 
la aeromodele, competiție la care, 
alături de reprezentanții Țării de 
Sus, au luat parte sportivi fruntași 
din București, Brașov, Oradea, Ba
cău. Mulți din cei peste 2 500 de oa
meni ai muncii humoreni, care au 
admirat întrecerile aeromodeliștilor, 
s-au întrecut apoi In competiții spor
tive pe terenurile de baschet, volei, 
handbal, tenis de cimp.

CÎTEVA RÎNDURI
cui Evgheni Gavrilenko a ciștigat 
proba de 400 m garduri cu timpul de 
50"2 10. Atletul român Viorel Suciu 
s-a clasat pe locul cinci, cu 52”40/100.

CAIAC-CANOE - Sportivii ro
mâni s-au numărat printre protago
niștii concursului internațional de 
caiac-canoe desfășurat la Praga, 
competiție la care au mai participat 
concurenți din U.R.S.S., Franța, Po
lonia, Bulgaria, Ungaria și Ceho
slovacia. O evoluție remarcabilă au 
avut Serghei Covaliov și Petre Mar- 
cov, care au ciștigat proba de canoe 
2—500 m in l’49”3/10 și s-au clasat pe 
locul secund in probele de canoe 
2—1 000 m și canoe 2—10 000 m. Au 
mai obținut victorii Ion Bivol și Petru 
Iacob la caiac 2—500 m, echipajul fe
minin de caiac 4—500 m și cel mas
culin de caiac 4—1 000 m.

OLIMPIADA DE ȘAH. — După 
nouă runde, in Turneul final al

AZI, ÎN „CUPA BALCANICĂ'
începute duminică (Ia Pitești : Bul

garia — Iugoslavia 3—2 ; la Bucu
rești : Albania — Turcia 1—1). între
cerile de fotbal pentru „Cupa balca
nică" rezervată echipelor de tineret 
continuă astăzi. In Capitală, pe sta
dionul Dinamo, se intilnesc, începind 
de la ora 17,30, formațiile României 
și Iugoslaviei. La Ploiești are loc 
partida Grecia — Turcia.

CAMPIONATUL MONDIAL
Cu meciurile disputate duminică 

după-amiază (Olanda — Bulgaria
4—1, Suedia — Uruguay 3—0, Polo
nia — Italia 2—1, Argentina — Haiti 
4—1). campionatul mondial de fot
bal a intrat in faza decisivă. în 
grupele semifinale s-au calificat opt

Olimpiadei de șah de la Nisa con
duce echipa U.R.S.S. cu 28 puncte, 
urmată de Iugoslavia (23,5 puncte), 
Bulgaria (23 p.). S.U.A. (22,5 p.).
Echipa României — care in runda 
a 9-a a pierdut cu 0.5 la 3,5 la se
lecționata U.R.S.S. (la‘ prima masă 
Karpov a remizat cu Gheorghiu) — 
ocupă locul 9 cu 16,5 p.

TIR. — La Tunari au continuat 
întrecerile Balcaniadei de tir. Iată 
ciștigătorii din ziua a doua : armă 
standard culcat feminin : Mariana 
Feodot (România) 594 puncte ; armă 
liberă 60 focuri culcat seniori: Evla
vios Manthas (Grecia) 593 puncte. 
La pistol viteză, după prima manșă, 
conduce țintașul român Virgil Ata
nasiu cu 298 puncte.

TENIS. — In primul tur al turneu
lui internațional de la Wimbledon, 
Ilie Năstase l-a învins cu 8—9, 6—3, 
6—4, 6—2 pe cehoslovacul Hrebec, 

formații — șase europene și două 
sud-americane. Acestea urmează să 
susțină, fiecare in grupa sa, cite trei 
meciuri. Miine, in grupa A sint 
programate partidele Olanda —Ar
gentina și Brazilia — R.D. Germa
nă, iar in grupa B Iugoslavia — 
R.F. Germania și Suedia — Polonia.

Au început Campionateb 
europene de lupte libere

După Campionatele europene de 
lupte greco-romane, — in cadrul că
rora românul Constantin Alexandru 
a ciștigat medalia de aur, iar alți 
cinci sportivi români medalii de 
bronz — la Palatul sporturilor din 
Madrid au început luni Campiona
tele europene de lupte libere. Ma
joritatea concurenților noștri au de
butat cu victorii. Vasile Iorga a ciș
tigat la puncte in fața polonezului 
Kampik șl l-a învins prin descalifi
care pe turcul Mauzun. Ladislau Si
mon l-a întrecut la puncte pe Ylde- 
rim (Turcia), apoi a ciștigat prin tuș 
meciul cu englezul Bradley. Ion Du- 

_mitru l-a învins înainte de limită pe 
iugoslavul Balcevici, după ce in pri
mul tur obținuse victoria la puncte 
în fața polonezului Kurgzeswki. 
Foarte bine se comportă tinărul 
Gheorghe Dobrănel — in primul tur 
l-a învins pe maghiarul Klinga, vi- 
cecampion olimpic, iar în turul doi 
a obținut decizia la puncte in fața 
finlandezului Lopponen. Ion Arapu, 
după ce a pierdut meciul cu turcul 
Alana, l-a întrecut pe finlandezul 
Jorland. Petre Coman a ciștigat prin 
tuș intilnirea cu englezul Arre. An- 
drone Petroni si-a adjudecat victoria 
in confruntarea cu iugoslavul Kiro, 
iar Enache Panaite l-a întrecut p« 
bulgarul Dimităr Neikov,
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Excelenței Sale

Domnului dr. RUDOLF KIRCHSCHLfiGER
Președinte federal al Republicii Austria

Cu ocazia alegerii dumneavoastră In înalta funcție de președinte fe
deral al Republicii Austria. vâ transmit. Excelență. în numele Consiliului 
de Stat, al Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
și nl meu personal, ccrdlale felicitări, urări de sănătate și fericire per
sonal ,i de succes tn activitatea dumneavoastră de mare răspundere, iar 
pTorului austriac pace și prosperitate. Amintindu-mi cu plăcere con
vorbirile fructuoase purtate cu domnia voastră la București. imi exprim 
convingerea că legăturile tradiționale de prietenie, bună vecinătate și 
colaborare statornicite Intre România si Austria se vor extinde și adinei 
tot mai mult In viitor. In interesul reciproc al popoarelor noastre, al cau
zei securității, cooperării și păcii In Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste 

România

SEMNAREA PR0T0C0LU1UE PRIVIND SCHIMBURILE
DL MĂRFURI DINtRL MM țJR.A. EGIPI PE ANIR 1974

Sosirea ministrului apărării naționale 
al R. S. Cehoslovace

Luni după-amiazA. Ion Pfițan, vice- 
prtm-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Fathi A. M. El Metbouly. ministrul 
comerțului exterior al Republicii 
Arabe Egipt, 'au semnat protocolul 
privind schimburile de mărfuri din
tre cele două țări pe anul 1974. Po
trivit documentului semnat, schim
burile comerciale dintre Republica 
Socialistă România șl Republica 
Arabs Egipt vor crește în acest an 
de âp.oape două ori fată de volumul 
realizat în 1973. România va exporta 
în R- A. Egipt produsa ale indus

triei constructoare de mașini, indus
triei electrotehnice și electronice, in
dustriei chimice, lemnului ele. și va 
Importa din R. A. Egipt produse ale 
Industriei mecanice, industriei ali
mentare, bumbac, țesături, precum și 
produse ale industriei chimice.

La semnare au fost de față Petru 
Burlacu, ambasadorul României la 
Cairo, șl Osman Assal. ambasadorul 
R. A. Egipt la București.

★

în aceeași zi, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Arabe Egipt a 
oferit un dineu.

(Agerpres)

Vizita președintelui Mauritaniei,
Moktar Ould Daddah

în cursul dimineții de luni, pre
ședintele Mauritaniei. Moktar Ould 
Daddah. și doamna Maricme Daddah, 
tmoreună cu persoanele oficiale care 
II însoțesc nu făcut n vizită pe lito- 
rnlul românesc al Mării Negre, pre
cum și la unele obiective economice 
și sociale din Constanța. împreună 
cu solii poporului mauritan s-au 
aflai tovarășii Emil Bodnnraș. vice
președinte al Consiliului de Stal, 
Vasile Vilcu, prim-secretar nl Comi
tetului Județean Constanța al P.Co
președintele consiliului popular ju
dețean, Constantin Stfttescu, secreta
rul Consiliului de Stat, Ion Moangft, 
ambasadorul României la Noak- 
cholt, și gcneral-locotencnt Constan
tin Popn.

Vizitarea stațiunilor Neptun, Efo- 
rie-Sud șl Eforie-Nord, ce cunosc, In 
acest sezon, o vie animație, a pro
dus. prin construcțiile lor, o adinefl 
impresie oaspeților, care nu avut po
sibilitatea să cunoască direct un nit 
sector al economiei țării noastre, 
dezvoltat cu precădere în ultimii ani 
— Industria turismului.

La Constanța, oaspeții vizitează, 
pentru început, portul ; explicațiile 
furnizate de directorul general al 
Comandamentului flotei maritime 
NAVROM. Nicolae Zeicu, privind ac
tivitatea portuară, importantele ex
tinderi și dezvoltarea care au avut 
loc, precum și cele de perspectivă, 
ca și călătoria pe care o fac la bor
dul unor pilotine, In jurul principa
lelor dane, alcătuiesc pentru oaspeți 
o imagine sugestivă a dimensiunilor 

participării României la 9chimburilo 
internaționale.

în continuare au fost vizitate șan
tierele navale, oaspeții manifestînd 
un interes deosebit la docul uscat, 
unde constructorii constănțcnl lucrea
ză la montatul primului vas româ
nesc de 55 500 tdw. La hala de con- 
strucții-corp, a cărei capacitate fina
lă va permite producerea nnsamblr- 
lor și subansamblclor pentru nave 
de 150 000 tdw, directorul general a) 
șantierului, Dumitru Fuiorea. a făcut 
o succintă prezentare a perspective
lor întreprinderii, a industriei noastre 
navale in general. Șeful stalului 
mauritan a dat o înaltă apreciere n- 
cestor realizări, potențialului econo
mic dobîndit de țara noastră. Sinte- 
tizind impresiile sale, președintele 
Daddah a notat în Cartea de onoare 
a portului : „în dezvoltarea specta
culoasă a României, portul Constanța 
joacă și va Juca un rol hotăritor. El 
se dezvoltă în aceleași ritmuri ca în
treaga economie românească. Vă u- 
rez succese în eforturile dumnea
voastră de a ridica România pe cul
mile progresului".

S-au vizitat, apoi. Muzeul de ar
heologie. Edificiul roman cu mozaic, 
precum și moscheea.

In încheiere, șeful statului mauri
tan a notat în Cartea de onoare a 
Muzeului de arheologie : „Sinteză a 
numeroaselor civilizații care s-au 
dezvoltat împreună. România este o 
țară originală și deosebit de intere
santă. Istoria sa, de o mare bogăție, 
teritoriul său — un pămint de intil- 

nire a civilizațiilor — au format 
România modernă, mindră de trecu
tul său glorios, deschisă spre mo
dernitate. Ea se dezvoltă in toate 
domeniile — cultural, economic, so
cial — grație mobilizării poporului 
său militant In jurul partidului co
munist. condus cu dinamism si luci
ditate de secretarul său general, 
președintele Nicolae Ceaușescu".

în cursul aceleiași zile a fost vizi
tată Asociația intcrcooperatistă pen
tru creșterea și exploatarea vacilor 
de lapte de la Albești, unde direc
torul general. Constantin Popa, a 
informat pe inalții oaspeți despre 
performanțele înregistrate de cres
cătorii de animale dobrogeni. Și 
nici, președintele Daddah a apreciat 
succesele obținute, precum și modul 
In care agricultura românească, fo
losind toate resursele de care dis
pune, se dezvoltă in același pas cu 
celelalte ramuri ale economiei.

Scara, tovarășul Vasile Vilcu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Constanța, președin
tele consiliului popular județean, a 
oferit un dineu în onoarea președin
telui Moktar Ould Daddah și a 
doamnei Marieme Daddah.

în cursul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
s-a toastat pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor româno-mauritane, 
In sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
vieții politice internaționale, militant 
activ pentru cauza păcii și înțele
gerii în lume.

(Agerpres)

Luni dimineața a sosit In Capita
lă general de armată Mari In 
Dzur. ministrul anărării naționale al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
împreună cu o delegație militară, 
care, la invitația generalului de ar
mată Ion Ioniță. ministrul npărft- 
rii naționale al Republicii Socialiste 
România, face o vizită oficială de 
răspuns in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
unde erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Ceho
slovace, nu venit în intimpinare 
Gheorghe Oprea, viceprim-minifitni 
al guvernului, general de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale. general-colonel Ion Coman, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., gene
ral-colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
Junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
adjuncți nl ministrului apărării na
ționale, Cornel Pacoste, adjunct at 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-locotenent Alexandru Dănescti, 
adjunct al ministrului de interne, 
generali și ofițeri superiori.

Erau de față Jiri Benda, însărci
nat cu afaceri a.i. al R.S. Ceho
slovace la București, general-maior 
Iosef Gumulka, atașat militar șl 
aero, membri ai ambasadei.

Au fost, de asemenea, prezent! a- 
tașați militari acreditați la Bucu
rești.

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Cehoslovaciei și României, dună 
care general de armată Martin 
Dzur și general de armată Ion Ioni- 
ță au trecut in revistă garda de 
onoare.

Oaspeții șl persoanele oficiale ve
nite in intimpinare au primit, apoi, 
defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori.

★
La amiază, general de armata 

Martin Dzur șl delegația care il în
soțește au făcut o vizită protocolară 
la Ministerul Apărării Național-, 
unde nu fost primiți de general d- 
armată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale.

Au fost de față gencral-coloncl Ion 
Coman, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și adjuncți al ministrului a- 
părfirll naționale.

A fost prezent Jiri Benda. însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.S. 
Cehoslovace la București.

în aceeași zi, delegația militară 
cehoslovacă a depus coroane de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului șl a patriei, pen
tru socialism, la Monumentul eroilor 
patriei și la Monumentul eroilor so
vietici.

Luni seara, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia a oferit o recepție in onoarea 
oaspeților.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, ge
neral-colonel Ion Coman. șef de 
secție la C.C. al P.C.R., adluncțl ai 
ministrului apărării naționale, alte 
persoane oficiale, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenți Jiri Benda, Însărci
nat cu afaceri ad-interim al R.S. 
Cehoslovace la București, membri ai 
ambasadei, precum și atașați mili
tari acreditați în România.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, generalul de armată Ion 
Ioniță și generalul de armată Martin 
Dzur au rostit toasturi.

(Agerpres)

DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST POPULAR
DIN DANEMARCA A

Delegația Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., a făcut o vizită 
de documentare și schimb de expe
riență in tara noastră. a părăsit 
luni Capitala. Delegația a fost for
mată din Jens Maigaard. membru al 
Comitetului Executiv al CC. al 
P.S.P.D., Torbcn Krogh, membru al 
C.C. al P.S.P.D., redactor-șcf al zia
rului „Minavisen". Rolf Ltitken, 
membru al C.C. al P.S.P.D., Nils 
Gotlib Larsen, secretar al grupului

Constituirea Asociației de prietenie 
româno fin andeză PRIMIRE LA C. C. AL P.C.R.

Tn București a avut loc, vineri 
după-amiază, sub auspiciile Frontu
lui Unității Socialiste și Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, adunarea de constitui
re a Asociației de prietenie romăno- 
finlandeză.

Au participat Tamara Dobrin. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, Va
sile Gliga, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organiza
ții de masă și obștești, personalități 
ale vieții noastre științifice și cul- 
țural-artistice. oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Au fost prezenți Martin Pentti 
Suomela. ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei.

Deschizînd festivitatea, Andrei Ve
la. vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a relevat legăturile de 
trainică prietenie și colaborare multi
laterală dintre popoarele român și 
finlandez, evidențiind, totodată, dez
voltarea continuă pe care acestea o 
cuposc. in interesul apropierii și In- 
țeL-gerii reciproce, al păcii și cola
borării pe continentul european și 
in întreaga lume. A fost subliniată, in 
context, însemnătatea excepțională 
pentru evoluția raporturilor prie
tenești româno-finlandeze a vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu In 
Finlanda, precum și a președintelui 
Urho Kekkonen în România — ex
presie vie a cursului continuu as
cendent al relațiilor dintre cele două 
țări.

A fost constituit, apoi. Comitetul 
de conducere al Asociației de prie
tenie româno-flnlandeză, al cărei 
președinte este arhitect Cezar Lă- 
zărescu, președintele Uniunii Arhi- 
tecților din România, rectorul Insti
tutului de arhitectură „Ion Mincu“ 
din Capitală. Vicepreședinți sint 
Gheorghe Lazăr, adjunct al minis
trului economiei forestiere și mate
rialelor de construcții, Constantin 
Pestișanu, secretar general la Mi
nisterul Educației și Invâțămîntulul, 
Lucian Giurchescu, regizor, directo
rul Teatrului de comedie.

Mulțumind pentru cinstea Încre

raOGRAMCl I

9.00 Teleșcoalâ.
io.GO Curs de Limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11,00 Film artistic : „O zi mal lun

gă decit un an~.
16.00 Curs de limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18.25 Să ferim recolta de incendii 

— film documentar.
18.30 Legile țării — legile noastre.
18,40 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
10.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — La cotele anu

lui XXX.
20.00 Revista economică TV.
20.25 Seară de teatru : „Pline

amară” de Claude Spa&k.
Premieră TV.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL U

20.00 Film serial „Căsători! de 
conveniență” — producție a 
studiourilor de televiziune 
cehoslovace. Ecranizare după 
romanul cu același titlu al 
scriitorului Vladimir NefL 
Episodul I.

20 50 Cintă formația instrumen
tală Tehnic-Club dirijată de 
Ion Stolculeț.

21,05 Reporter '74.
21.25 Telex.
11.30 Roman foileton ..Jurnalul 

doctorului Finlay. Episodul L

PĂRĂSIT CAPITALA
parlamentar al partidelor de stingă 
din Parlamentul european. Jens 
Krag, secretarul comisiei economi
ce a grupului parlamentar al 
P.S.P.D.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost salutată de 
tovarășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Coliu, Ștefan Voicu. Alexandrii Io- 
nescu, membri ai C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

dințată. arh. Cezar Lâzărescu și-a 
exprimat convingerea că asociația 
va contribui, prin activitatea ei, la 
adincirea cunoașterii reciproce', la 
intensificarea legăturilor fructuoase 
dintre cele două țări și popoare.

In cuvintul său, ambasadorul Mar
tin Pentti Suomela a dat o înaltă a- 
preciere evoluției relațiilor pe di
verse planuri dintre țara sa și 
România, exprimindu-și satisfacția 
pentru constituirea asociației și în
crederea că aceasta, potrivit scopu
lui nobil pe care și l-a propus, va 
milita pentru o și mai mare apro
piere dintre popoarele celor două 
țări.

Cu prilejul constituirii Asociației 
de prietenie româno-finlandeză a 
fost trimisă o telegramă Asociației 
de prietenie Finlanda-România, in 
care este exprimată convingerea că. 
printr-o bună colaborare, cele două 
asociații își vor aduce contribuția la 
dezvoltarea relațiilor româno-finlan- 
deze, spre binele ambelor popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

în încheierea festivității au fost 
vizionate filme documentare fin
landeze.

(Agerpres)

LA ÎNCEPUT A FOST O IDEE
(Urmare din pag. I)

Vizita delegației Partidului

Social-Democrat din Danemarca,
condusă de președintele partidului

Cronica zilei Unificarea pașnică - deziderat 
național al poporului coreean

Tovarășul Miron Constantinescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale, s-a întilnit. luni după-amiază, 
cu delegația Partidului Social-De
mocrat din Danemarca, condusă de 
Anker Joergensen, președintele par
tidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R.. face o vizită de prietenie in 
țara noastră.

Luni, tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitoresc Socialist din R.P.D. 
Coreeană, condusă de Djan Mi Rion, 
vicepreședinte al C.C. al U.T.M.S., 
care a participat la festivitățile pri
lejuite de cea de-a XXV-a aniver
sare a Organizației Pionierilor din 
Republica Socialistă România.

Plecarea delegației guvernamentale 

române Ia Brazzaville
Luni dimineață a plecat la Braz

zaville delegația guvernamentală, 
condusă de Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, pentru a partici
pa la lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte de coope
rare economică și tehnică româno- 
congolezâ.

a fost șl mai și, că acum 
avem industrie ca lumea»" 
• Alexandru Brad: „Cu 
industria lui ca lumea se 
mindrește și Videle, pros
perul oraș al petroliștilor 
teleormăneni, comuna col
buită de altădată, a cărei 
industrie se rezuma, după 
cum ne spune Gheorghe 
Cristache, vicepreședinte al 
Consiliului popular orășe
nesc, la o moară țărăneas
că și trei-patru cazane de 
țuică" • Sub semnul țuicii
— in ipostază de horincă
— se desfășura și viața 
tragică a oșenilor din satul 
Negrești, înfloritorul oraș 
de azi...! „Oamenii noștri
— i-a declarat lui Octav 
Grumeza, loan Ardelean, 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid — tră
iau mai mult in pă
dure, prin toată țara, la 
tăiat mcitere. Industria ? O 
carieră de piatră, nesiste
matizată, și o moară pe care 
foametea proverbială a lo
curilor o reprofilase pe mă
cinat făină de borș (ma
zăre) și de porumb, cu cio- 
călău cu tot..." • Din ora
șul Bicaz — Ion Manea : 
„O monografie locală din 
1932 ne arată că tăietorii 
de lemne și plutașii aces
tor locuri erau siliți de să
răcie, pentru cițiva lei, să 
se fotografieze împreună 
cu simandicoșii oaspeți ai 
domeniilor coroanei, ama
tori de «exotism* * și de 
«populație pitorească*"  • 
„Exotică apărea, cu trei 
decenii in urmă — i-a măr
turisit lui Ștefan Dlnicâ 
Alexandru Șuluțiu, prima
rul Cugirului — și puzderia 
de capre, mai mult sterpe, 
care constituiau «specifi
cul*  satului prăfuit de 
atunci, cu casele lui acope
rite cu paie, ghemuita la 
poalele Drăganei. Eu zic 
că de la acel specific și 
pinâ la modernele mașini 
de cusut «Ileana» sau, de 
spălat, «Alba-Lux*.  pe care 
Cugirul nostru (devenit 
oraș in 1960) le produce 
azi pentru gospodinele din

altor începuturi • Con
stantin Căpraru : „Plopenii 
de acum 30 de ani, declară 
Tânase Mușat. primarul 
orașului, era o măruntă 
colonie muncitorească cu 
900 de oameni adăpostiți 
in barăci. Nu exista nici o 
clădire de zid" • Nicolae 
Cătană : „Fosta comună 
uitată de lume — care 
avea să devină, în 1960, 
orașul Oțelul Roșu — nu
măra, in 1944, 3 500 de lo
cuitori și vreo 600 de case 
prizărite. Nici una cu etaj"
• Intr-un alt oraș tinăr, ia 
Chișineu-Criș, Constantin 
Simion a consemnat măr
turia lui Vasile Boda, pre
ședinte de C.A.P.: „Sintem 
oraș din 1968. Dar localita
tea s-a schimbat mult față 
de acum șase ani. Cit pri
vește trecutul, in 1944, co
muna arăta exact ca in... 
1934, iar in 1934 nu se deo
sebea de cum arătase in 
1924. Ca «greutate* econo
mică, pe vremea aceea : 
tirgurile de... pene de gis- 
câ. Cu asta cred că v-am 
spus totul" • In alt capăt 
de țară, la Balș, economia 
era ceva mai „grea" : se 
fabricau mașini de gătit, 
intr-o unitate cu cîleva zeci 
de muncitori. „Nici nu pu
teau fi mai mulți — i-a 
declarat lui Emilian Rouă 
un localnic, primarul Con
stantin Dumitru —, pentru 
că majoritatea bălșenilor 
plecau să-și ciștige piinea, 
cu cobilița, la București, la 
Craiova, la Piatra Olt..."
• Dumitru Gâțâ : „Exoduri 
similare, adevărate migrări 
ale foamei, au cunoscut, in 
trecut, și vestiți! zidari din 
Aieșdul bihorean. «Ce să 
fi făcut în satul de-atunci, 
sterp și fără întreprinderi 
care să ne hrănească pe 
toți ? întreabă cu tilc pen
sionarul Pusztal Solomon. 
Abia în ’45 ne-am așezat 
pe la casele noastre. Și-am 
construit, și-am tot construit 
pină in 1968, cind ne-am 
ciștigat dreptul să fim oraș. 
Iar ce-a urmat după aceea

toată țara, este un drum, 
pe care nu mă sfiesc să-1 
numesc istoric" ® Sub ace
lași semn poate fi înscris 
și destinul Sloboziei, des
pre al cărui trecut, Gheor
ghe Glodeanu, primarul 
orașului, i-a relatat lui 
Lucian Ciubotaru: „Un tirg 
obosit, așezat in vatra unui 
sat al cărui nume spune 
multe: Vaideei... Numai 
două trotuare pietruite, in 
dreptul caselor unor foști 
primari... Apa se aducea cu 
sacaua... Numele unor străzi 
de-atunci spun și ele 
multe : Eternității, Nisipu
lui..." Iar azi, una dintre 
principalele artere ale re
ședinței de județ Slobozia 
se numește, triumfător, 
BULEVARDUL CHIMIEI ! 
Ca un omagiu adus indus
trializării socialiste.
Este semnul care explică — 

pentru istoricii și sociologii 
viitorului — exploziva dez
voltare a unor anonime 
așezări rurale românești, 
in numai trei decenii, cele 
mai multe dintre ele in cei 
nici 10 ani dintre Congre
sele al IX-lea și al XI-lea 
ale Partidului Comunist 
Român. Este „cheia" prin 
intermediul căreia nu pu
tem să înregistrăm altfel 
decit cu inima metamorfo- 
za de esență a acestor 
așezări... Un mare combi
nat la Slobozia. Un altul in 
pădurile Brașovului. Un 
altul intre clinurile Praho
vei. Sonde in cimpia Bur- 
nasului. O cetate a cimen
tului lingă Bistrița energe
tică... O dezvoltare uimi
toare a vechilor vetre (de 
pildă, la Oțelul Roșu, pro
ducția de bandă laminată 
la rece crește cu 1 000 la 
sută) și, la fel de impre
sionantă, apariția de vetre 
noi: „cobillțarii" Balșuiui 
produc oțel: oșenil Negreș- 
tilor — „straițe" industriale 
din polipropilenă; meșterii 
Aleșdului — sticlă, lianți și 
azbociment... La Motru se 
urcă spre un milion de 
tone de lignit peste planul 
anuaLw La Chișineu-Criș

Din delegație fac parte Kjeld 
Olesen, vicepreședinte al P.S.D., 
Einar Hovgaard Christiansen, secre
tar general, Karl Johan Mortensen, 
secretarul grupului parlamentar al 
partidului.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La întilnire au luat parte tovarășii 
Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., și Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor.

A fost prezent Li Min Su. ambasa
dorul R.P.D. Coreene în țara noas
tră.

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

La plecare, delegația a fost salu
tată de membri ai conducerii Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, precum și de 
Christophe Laban, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Populare Congo la București.

(Agerpres)

se fabrică lapte praf... La 
Slobozia, producția unei 
singure ore înseamnă în
grășăminte pentru 300 de 
hectare...

Și fiecare dintre aceste 
realități — care nu existau 
cu 30 de ani în urmă nici 
în visele noastre cele mai 
îndrăznețe — înseamnă 
cite o literă din programul 
partidului. înseamnă un 
efort de concretizare la 
care au participat, cu hăr
nicie, cu patriotică încre
dere in viitor, mii, zeci de 
mii de oameni. Iată un 
reper global: de la 23 Au
gust 1944 (sau, pentru așe
zările care nu existau 
atunci, de la data consfin
țirii lor ca orașe) și pinâ 
in prezent, populația celor 
12 localități a crescut de 
la 54 000 la 151 000 de lo
cuitori. Este și acest spor 
un argument al ridicării 
vechilor tirgurl sau a nou- 
născutelor vetre industriale 
la condiția de oraș.

Dar orașul, chiar dacă 
uneori numele i se con
fundă cu acela al întreprin
derii care a generat așeza
rea — ca in cazul Oțelului 
Roșu sau al Victoriei — nu 
înseamnă numai clădiri in
dustriale. El înseamnă, in 
primul rind, locuințe, școli 
și spitale, case de cultură 
și cinematografe, instalații 
de canalizare, de telecomu
nicații, rețele comerciale 
parcuri și terenuri de sport, 
înseamnă tot ce este nece
sar pentru ca viața in noile 
așezări să devină statorni
că, să aibă curs înfloritor. 
Pentru ca oamenii să poată 
numi noul oraș acasă si loc 
natal, inscriindu-1, prin 
aceasta, nu numai in no
menclatorul industrial sau 
pe harta administrativă, ci 
și in atlasul spiritual al 
țării, urnanizîndu-1. Și, in 
același timp, devenind cl 
înșiși ai orașului lor. Cu 
efortul productiv de fiecare 
zi, cu trăirea evenimente
lor de cetate și de familie, 
cu amintirile și cu gindu- 
rile lor de viitor...

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, l-a primit, luni, in 
audiență pe domnul Auguste Denis, 
ministru-secretar de stat in guvernul 
Republicii Coasta de Fildeș, care se 
află in țara noastră la odihnă.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
bilaterale dintre cele două țări.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

★

Luni seara a sosit In Capitală Kurt 
Biedenkopf, secretar general al U- 
niunii creștin-democrate din Repu
blica Federală Germania, care, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, va 
face o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Aneta Spor
nic, membru al consiliului, Gheor
ghe Dolgu, rectorul Academiei de 
Studii Economice.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. F. Germania la Bucu
rești.

La invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, luni 
după-amiază a sosit intr-o vizită in 
țara noastră o delegație a Partidu
lui Republican Italian, formată din 
Adolfo Battaglia, vicesecretar na
țional al P.R.I., deputat, Pinto Bia- 
gio, membru al Direcțiunii P.R.I., se
nator, și Oskar Mammi, membru al 
Direcțiunii P.R.I., deputat.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Eugen 
Jebeleanu, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Unității 
Socialiste, Iosif Uglar, secretar al 
consiliului, și Ion Mărgineanu, mem
bru în Consiliul Național al F.U.S.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Italiei la București.

★

Luni după-amiază a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Berna, ge- 
neral-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
care, la invitația generalului de corp 
de armată J. J. Vischer, șeful Sta
tului Major General al armatei elve
țiene, va face o vizită oficială in El
veția.

La plecare, pe aeroportul Otopeni 
erau prezenți generali și ofițeri su
periori ai armatei noastre. A fost de 
față Pierre-Henri Aubaret, ambasa
dorul Elveției la București.

★

La invitația Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii, a sosit in Ca
pitală o delegație a Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, condusă de 
general Abdul Razak El Yahya, di
rector al Direcției politice a O.E.P.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de to
varășii Stelian Ionescu, vicepreședin
te al C.N.A.P., Ion Cârje, prof. dr. 
Ilie Dlculescu și Sanda Rangheț, se
cretari ai C.N.A.P., Ion Botar, mem
bru al Comitetului de conducere al 
Ligii române de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Imad Abdin, reprezentantul perma
nent al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei la București, precum 
și reprezentanții unor misiuni diplo
matice arabe acreditați ia București.

★

Defegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de Re
mus Bucșa, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal Cluj al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.M.U.P., a efec
tuat o vizită in schimb de experien
ță in R.P. Polonă, s-a Înapoiat in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Dan 
Marțian, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid și re
prezentanți ai Ambasadei R.P. Po
lone la București.

★

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul 
Mondial al Păcii și UNESCO pe 
anul 1974, luni după-amiază a avut 
loc, in sala mică a Palatului Repu
blicii, o manifestare organizată de 
Comitetul Național pentru Apăra
rea Păcii, Uniunea Compozitorilor și 
Consiliul Culturii șl Educației Socia
liste, cu prilejul împlinirii a 150 de 
ani de la nașterea compozitorului 
ceh Bedrich Smetana. Remarcabila 
personalitate a Iul Smetana, impor
tanța creației sale și locul pe care 
11 ocupă in cultura muzicală au fost 
evocate de muzicologul Grigore Con
stantinescu.

(Agerpres)

Printre manifestările Internaționa
liste de amploare ale forțelor pro
gresiste de pretutindeni în sprijinul 
idealurilor de libertate, independen
ță și progres ale popoarelor, un loc 
de seamă il ocupă „Luna de solida
ritate cu lupta poporului coreean", 
care se desfășoară in fiecare an in 
perioada dintre 25 iunie și 27 iulie. 
Prima dintre aceste date, marcind 
începerea — cu 24 de ani in urmă — 
a războiului din Coreea, evocă cu 
tărie in conștiința omenirii hotârirea 
și abnegația cu care poporul co
reean s-a ridicat împotriva forțelor 
imperialiste, pentru libertatea și in
dependența patriei. Vor rămine pen
tru totdeauna înscrise in istorie 
faptele de eroism săvirșite de acest 
brav popor, sub conducerea Parti
dului Muncii, in frunte cu tovară
șul Kim Ir Sen, în lupta purtată 
pentru apărarea cuceririlor sale 
revoluționare, independenței și su
veranității R.P.D. Coreene, grelele 
înfrângeri pricinuite agresorilor, că
rora li s-a impus, după trei ani de 
încleștare armată, semnarea armisti
țiului de la Panmunjon. Deznodămân
tul acestui război s-a înscris în istorie 
ca o mărturie a faptului că, în zilele 
noastre, nu există forță în lume în 
stare să îngenuncheze un popor ho- 
lărît să-și apere pină la capăt liber
tatea. dreptul inalienabil de a fi stă- 
pin pe propria sa soartă.

In anii care au urmat, poporul co
reean. vădindu-și din plin însușirile 
creatoare, a izbutit, intr-o perioadă 
istorică scurtă, să vindece rănile răz
boiului, să-și refacă orașele și satele 
distruse și să pășească mai departe 
pe calea progresului economic si so
cial, a făuririi vieții noi. Ca urmare 
a efortului său constructiv. Coreea 
populară înfățișează astăzi tabloul 
unei țări socialiste in plin avint, cu 
o industrie si agricultură in conti
nuă dezvoltare, cu realizări de sea
mă in promovarea științei și tehnicii, 
a învățămîntului si culturii. Știrile 
care parvin de la Phenian tac cu
noscute mereu noi realizări in înfăp
tuirea sarcinilor trasate de cel de-al 
V-lea Congres al Partidului Muncii.

îmbogățind continuu patrimoniul 
material și spiritual al R.P.D. Co
reene, asigurind ridicarea continuă a 
standardului de viață al maselor, toa
te aceste realizări acționează, in a- 
celași timp, ca un puternic factor sti
mulator in lupta dusă de întregul po
por coreean pentru împlinirea dezi
deratului său fundamental de uni
ficare pașnică și independentă a pa
triei. Este un deziderat pentru ma
terializarea căruia partidul si guver
nul R.P.D. Coreene au desfășurat și 
desfășoară o vastă activitate, avan- 
sînd propuneri constructive în vede
rea traducerii în viață a Declarației 
comune a Nordului și Sudului din 
iulie 1972 — document de o deose
bită importanță pentru destinele 
poporului coreean, care, pornind de 
la faptul istoric al existenței unei 
singure națiuni coreene, dă expresie 
aspirației sale legitime de a trăi 
intr-un stat unitar. Pe aceeași

Tragerile Ia sorți ale unor librete C. E. C.
La 29 Iunie, ora 13, vor avea 

loc in Capitală (sala Clubului 
finanțe-băncl, str. Doamnei nr. 
2), tragerile la sorți pentru tri
mestrul II 1974 ale j libretelor de 
economii cu dobînaă și ciștiguri 
și libretelor de economii cu cîș- 
tiguri, precum și tragerea la 
sorți pentru luna iunie a obli
gațiilor C.E.C.

! PREOCUPĂRI PENTRU CREȘTEREA CALIFICĂRII j 
! PROFESIONALE k
) PITEȘTI (Corespondentul 
i „Scînteii", Gh. Cirstea). — Co-
} lectivul de muncă al Combina-
i tului de lianți din Cimpulung
, Muscel a livrat, de la incepu-
) tul anului și pină in prezent,
i importante cantități de ciment
’ peste prevederile planului. Suc-
L ccsul se datorește in bună mă-
i sură calificării ridicate a oame-
' nilor, in sporirea randamentului
( muncii lor. Ce s-a întreprins $1
’ ce se Întreprinde in acest sens ?
) Recent s-a încheiat aici acțiu-
i nea, eșalonată pe parcursul
* unul an, de reciclare a peste
l 1 000 de persoane : lăcătuși, me-

canici, morari, cocătorl. electri- 
cieni și laboranți, urmind să fie 
reciclați și ceilalți angajați ai 

linie, a unei politici realiste, 
constructive, Adunarea Populară 
Supremă a R.P.D. Coreene a a- 
doptat de curind o scrisoare adre
sată Congresului S.U.A. in care pro
pune, in mod oficial, discutarea pro
blemei înlocuirii acordului de ar
mistițiu din Coreea printr-un acord 
de pace intre R.P.D. Coreeană și 
Statele Unite. Este o nouă iniția
tivă importantă, menită să duca 
la îmbunătățirea relațiilor din
tre Nordul și Sudul Coreei, in ve
derea creării premiselor necesare re- 
uni licării independente si pașnice a 
țării.

Aspirațiile șl lupta poporului co
reean s-au bucurat întotdeauna de 
solidaritatea internaționalistă fierbin
te și sprijinul multilateral frățesc 
ale poporului român. Profundele 
sentimente de stimă, simpatie și căl
dură tovărășească ce și le nutresc 
reciproc popoarele român și coreean 
își găsesc o elocventă expresie con
cretă • în raporturile-de' prietenie și 
colaborare dintre România și ■ 
R.P.D. Coreeană, raporturi ce cu
nosc o continuă adincire și di
versificare, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist Așa cum au demon
strat realitățile vieții, o înriurire ho- 
târitoare asupra evoluției neîntre
rupt ascendente a relațiilor recipro
ce o exercită dezvoltarea legăturilor 
de colaborare și solidaritate dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, contactele di
recte, schimburile de vizite și convor
birile dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări.

In acest context, vizita făcută la 
Phenian in vara anului 1971 de către 
delegația de partid și guvernamen- r 
tală română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, întîlnirea și con
vorbirile rodnice cu tovarășul Kim 
Ir Sen, înțelegerile realizate cu acest 
prilej au marcat un moment de în
semnătate deosebită în analele re
lațiilor româno-coreene. Profund de
votată cauzei libertății și indepen
denței popoarelor, țara noastră mili
tează cu fermitate pe arena interna
țională pentru respectarea și asigu
rarea dreptului poporului coreean de 
a fi stăpîn in patria sa, se pronun
ță consecvent pentru retragerea tru
pelor și desființarea bazelor militare 
străine din Coreea de sud, susține 
cu hotărire inițiativele și propunerile 
R.P.D. Coreene menite să ducă la 
înfăptuirea năzuințelor de unitate ale 
întregii națiuni coreene.

In această zi, poporul român își 
reafirmă cu tărie sentimentele de 
prietenie și solidaritate internațio
nalistă față de poporul coreean, că
ruia îi transmite un salut frățesc, u- 
rări izvorite din inimă pentru repur
tarea de noi și mari succese in edi
ficarea socialismului, în lupta ce o 
duce cu atita tenacitate și hotărire 
pentru înfăptuirea idealului unității 
naționale, într-o patrie liberă ți 
prosperă.

B. STOIAN

La aceste trageri la sorți, 
Casa de Economii și Consem-' 
națiuni va acorda titularilor de 
librete de economii și poseso
rilor de obligațiuni, care au ieșit 
ciștigătoare, importante ciști
guri în obiecte și bani.

Cei interesați sint invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

combinatului. Periodic. perso- (
naiul combinatului este instruit J
cu problemele noi pe care le ț
ridică tehnologia lianților, cît și i
cu probleme de mai bună or- '
ganizare a muncii. Pentru com- i
olelarea efectivului de cadre tot J
mai bune, in combinat funcție- ]
nează, cu bune rezultate, 5 i
cursuri pentru școlarizarea la >
locul de muncă, avind durata de I
6—8 luni, a unui număr insem- i
nat de electricieni, mecanici de )
reparații- și întreținere, acari (
manevranți. sudori etc. La ’
cUrsurl se primesc tineri ab- 1
solvenți ai școlilor generale și i
ai liceelor, cărora li se asigură, 1
pe perioada calificării, cazare l
și hrană. ’
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Rezultatele scrutinului 
prezidențial din Austria

CAMBODGIA „România manifestă o preocupare
permanentă pentru lărgirea DE PRETUTINDENI

Forțele siriene au preluat 
controlul ultimului sector 
ocupat de trupele israeliene 

pa înălțimile Galan

RUDOLF KIRCHSCHLA'GER ALES PREȘEDINTELE 
REPUBLICII relațiilor cu țările arabe"

IASC 24 (Agerpres). — Con- 
acnrdulul de 

1 intervenit Intre 
Israelului, forțele 

i. controlul 
ocupat de 

Itimile Go- 
nția M E..N. ro

din Damasc, teritoriile 
controlul Administrației 

cuprind orașele Gabaya Al 
Adnanieh. Michrckieh și 
Agenția M.E.N. informen-

VIF.NA 24 (Agerpres). — La Vlena 
au fost anunțate rezultatele oficiale 
definitive ale scrutinului prezidențial 
desfășurat duminică. Candidatul Par
tidului Socialist (de guvernftmlnt), 
ministnil afacerilor externe. Rudolf 
Klrchsrhiagcr, a obținut 2 392 151 vo
turi (51.7 la sută din total). în timp 
ce pentru Alois Lugger, reprezentan
tul Partidului Populist dc opoziție,tul Partidului Populist de

primarul orașului Innsbruck, ș-au 
pronunțat 2 238 6R0 akgftlori (48.3 la 
sută). La Vlena, Rudolf Klrchschlflger 
a Întrunit adeziunea a 83.8 la sută 
din corpul electoral.

Ceremonia depunerii Jurflmlntulul 
de către noul președinte al Austriei, 
va avea loc la 8 Iulie — s-a anunțat 
oficial la Vlena.

Rltâ parte, că Adminlstra- 
«iriană va prelua, marți, 

asupra orașului Kuneitra, 
are a retragerii trupelor is-

Noul președinte al Austriei, 
dr. Rudolf KirchschlSgrr. s-a nâs- 
cut la 20 martie 1915, la Obcrmuhl, 
tn landul Austria de sus. A absol
vit Școala de construcții din Horn, 
iar apoi Facultatea de științe juri
dice a Universității din Vicna.

Personalitate politică indepen
dentă, dr. Kirchschlâger t-a con-

sacral, Inccpind din 1955, carierei 
diplomatice, ocuplnd diferite func
ții bi Ministerul dc Externe. Intre 
1957—1970 a fost ambasador la 
Praga.

La 21 aprilie 1970 a fost numit 
rninisfru al afacerilor externe, 
funcție pe care o păstrează pină lo 
aleaerea ta ca președinte al 
Austriei.

Conferința
Internațională a Muncii

ITALIA

O.I.M. solicitată să contri
buie la crearea unei noi 
ordini economice interna

ționale
GENEVA 24 (Agerpres). — La cea 

de-a 59-a Conferință Internațională 
a Munci; d< zbaterile au intrat in faza 
finală, orin încheierea discuțiilor din 
plenari ne marginea raportului di
rectorului general al O.I.M. S-a evi
dențiat necesitatea ca, in actuala con
junctură internațională, marcată de 
problemele crizei energiei și a sis
temului monetar internațional, dc ac
centuarea fenomenelor inflaționiste. 
Organizația Internațională a Muncii 
să-și Intensifice eforturile. In strin- 
să co’.aborarc cu alte organizații in
ternaționale din sistemul O.N.U.. pen
tru crearea unei noi ordini economi
ce internaționale, care să pună ne 
baze mai echitabile raporturile din
tre țările industrializate șl cele 
curs de dezvoltare.

Numeroși vorbitori s-au referit 
actualul curs spre destindere 
Europa, concretizat in eforturile ță
rilor continentului pentru edificarea 
■unui sistem de securitate și coopera
re europeană, curs care deschide și 
perspectiva unei cooperări strinse in 
domeniile specifice activității O.I.M.

in

la 
in

Propunerile P.C.I. pentru depășirea
crizei politice și economice

BARI 24 (Corespondentă de la R. 
Bogdan). — Ziarul „L’Unitâ" a pu
blicat un document al Direcțiunii 
Partidului Comunist Italian în care 
sint exprimate propunerile comuniș
tilor pentru depășirea crizei politice 
Si economice pe care o traversează 
in prezent Italia. Trecind in revistă 
principalele direcții in care este ne
cesar să se acționeze pentru depă
șirea actualelor dificultăți, documen
tul indică, intre altele, lupta împo
triva elementelor fasciste, însănăto
șirea vieții publice și reînnoirea re
gimului democratic, adoptarea unui 
nou tip dc dezvoltare economică a 
țării. P.C.I. apreciază că obiectivele 
imediate pentru înfăptuirea unei noi 
politici economice trebuie să fie : 
lupta contra inflației, diminuarea 
deficitului balanței de plăți și folo
sirea integrală a forței de muncă : 
o atenție specială trebuie acordată, 
in același timp, dezvoltării 
triale a 
susținerii

Sera" publică un articol 
afirmă că, la ora actuală, 
financiară a municipalității ....__
Roma este destul de dificilă, dato
riile cifrindu-se la aproximativ 
3 000 de miliarde dc lire. în plus, 
municipalitatea trebuie să plătească 
zilnic, cu titlul de dobinzi la împru
muturile tăcute, circa pn miliard de 
lire.

PARIS

Ziarul

indus- 
reciunilor din sudul țârii, 
industriei mici și mijlocii.

★
italian „Corriere della

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI :

NICOSIA :

Măsuri împotriva acțiunilor teroriste
De circa două săp- 

tâmini, organizația ile
gală EOKA-2 a de
clanșat in intreg Ci
prul o nouă campanie 
de violențe și teroare. 
Au fost distruse cu 
bombe întreprinderi și 
bunuri obștești, clu
buri, magazine, fer
me. locuințe, automo
bile. Au fost atacate 
posturi de poliție, lo
cuințe și cetățeni paș
nici.

După cum este cu
noscut, in aprilie, pre- 
ș zdintele Makarios a 
lansat membrilor
EOKA-2 apelul de a 
părăsi ilegalitatea și 
a se reîncadra în via
ța socială pașnică. In 
luna mai. apelul era 
reluat sub forma so
mării organizațiilor i- 
legale să predea poli
ției armamentul pe 
care îl dețin. EOKA-2 
nu s-a conformat însă 
dispozițiilor legale. 
Dimpotrivă, după cum 
au informat sursele 
guvernamentale, intre 
6 și 9 mai. cu com
plicitatea unor ofițeri 
ai Gărzii naționale, 
EOKA-2 a organizat o 
mare acțiune de sus

tragere de arme și 
muniții din depozite
le unității militare din 
satul Yeroskipou. Ul
terior, președintele 
Makarios a anunțat 
intenția sa de a epura 
Garda națională de e- 
lemente antistatale și 
a o pune sub contro
lul complet al guver
nului cipriot. Totoda
tă. guvernul a dispus 
inițierea măsurilor ne
cesare pentru depista
rea armelor sustrase și 
deținute ilegal de 
EOKA-2 Acțiunile în
treprinse in acest sens 
de forțele de securi
tate au fost larg spri
jinite de populație, 
ducind in scurt timp 
la depistarea multor 
ascunzișuri și recu
perarea unei părți im
portante a armamen
tului sustras. 
cum notează 
nul „Ta Nea" din 
cosia ..forțele 
au văzut atunci 
timpul lucrează 
potriva lor și au 
tărit sâ treacă 
diat la acțiune".

Răspunsul 
populare, al 
lor largi ale

După 
cotidia- 

Ni- 
ilegale 

că 
im- 
ho- 

ime-

maselor 
cercuri- 
opiniei

publice cipriote, al oa
menilor politici și al 
parlamentului față de 
noile acte de teroare 
nu s-a lăsat așteptat. 
La greva generală de 
protest — <
la 19 iunie, 
va „orgiei 
și violenței" 
șitc de EOKA-2 — a 
participat cvasitotali- 
tatea ciprioților, 
meni de toate 
siile și păturile 
le, care și-au 
festat sprijinul 
de politica guvernu
lui președintelui Ma
karios. în unanimita
te a fost adoptată și 
moțiunea parlamentu
lui prin care 
condamnate ..cu 
hemență și fără 
zerve asasinatele 
exploziile".

Dind curs cerinței 
generale și bazat pe 
sprijinul deplin al 
maselor populare, gu
vernul cipriot a adop
tat recent și a început 
să pună in aplicare 
noi măsuri pentru in
staurarea ordinii și le
gii in insulă.

organizată 
impotri- 

bombelor 
' declan-

oa- 
profe- 
socia- 
mani- 

față

erau 
ve- 
re-

Și

I. BADEA

in rare 
situația 
orașului

Reuniune a partidelor 

comuniste din țările 

capitaliste europene
PARIS 24 (Corespondentă de la P. 

Diaconescu). Ziarul „L'Humanitâ" re
latează că la reuniunea partidelor 
comuniste din țările capitaliste euro
pene, care a avut loc in zilele de 22 
și 23 iunie la Paris, participants au 
hotărit să organizeze o conferință in 
zilele de 8. 9 și 10 noiembrie a.c. cu 
următoarea ordine de zi : situația 
femeilor in țările capitaliste europe
ne, participarea lor la acțiunile cu 
caracter social șl politic, contribuția 
partidelor comuniste la dezvoltarea 
unității șl a acțiunii comune a fe
meilor pentru drepturile lor, pentru 
progres social, pentru democrație și 
pace.

,<

PNOM PENH 24 (Agerpres). - 
Forțele patriotice cambodgiene con
tinuă să ntaec, pe diferitele fronturi 
de luptă ale țării, pozițiile trupelor 
lonnoliste.

Dună ce au scufundat, pe fluviul 
Mekong, in imediata apropiere a 
Pnom Penhulul, o navă Încărcată cu 
materiale destinate garnizoanei lon
noliste din capitală și au avariat 
grav un alt vas de transport, dumi
nică patrioțil khmeri au atacat cu 
proiectile de artilerie, pe același flu
viu. la 75 do kilometri sud de capi
tală, un mare convoi Inamic de 
nave dc aprovizionare, incendiind șl 
Rvariind alte citeva vase. Aceste ac
țiuni ale patrloților nu complicat șl 
mal mult problema aprovizionării 
garnizoanei din Pnom Pcnh, pentru 
care Mekongul reprezintă o arteră 
vitală. Unitățile de rachete ale for
țelor de eliberare au efectuat un 
bombardament asupra obiectivelor 
militare Inamice din perimetrul ca
pitalei.

Problematice au devenit si legătu
rile Pnom Penhulul pe calea aeru
lui. In condițiile tn care o serie de 
companii străine au refuzat să mai 
permită aterizarea aparatelor lor pe 
aeroportul capitalei.

Alte atacuri ale forțelor patriotice 
de eliberare khmere au fost lansate 
in apropierea rafinăriei de la Kom- 
pong Som și în preajma portului de 
importantă strategică al acestei lo
calități, precum și în zona capitalei 
provinciale 
garnizoana 
de patrioți.

Kompong Seila, unde 
lonnolistă este asediată

Un amplu articol publicat in ziarul kuweitian „Sawtul 
Knelige"

România 
turistic, 
cinstea 
ședințele 
re mi-a . r..... .........
sie ; am dezbătut probleme legato de 
comerțul dintre România șl țările 
arabe, in special țările Golfului. Am 
constatat — subliniază autorul — că 
România șl personal președintele 
Nicolae Ceaușc.scu manifestă o pre
ocupare permanentă pentru lărgirea 
relațiilor economice cu țările arabe, 
domeniu In care există largi posibili
tăți. Cu prilejul vizitei In Româția — 
notează In încheiere oaspetele din 
Kuweit — m-ain Intilnit, de aseme
nea, cu miniștri și alte persoane ofi
ciale române, care au manifestat do
rința dezvoltării cooperării 
România și țara noastră, 
România și alte țări arabe.

KUWEIT 24 (Agerpres). Corespon
dență de la Nicolae N. Lupu). — Zia
rul kuweltian „Sawtul Knelige" a 
publicat un amplu articol semnat de 
Abdul Latif Al-Kazemi, președintele 
Comisiei de politică externă a Con
siliului Național al Kuweitului (Par
lamentul țării), care a vizitat țara 
noastră cu prilejul Conferinței Uni
unii Interparlamentare de la Bucu
rești. Autorul articolului remarcă 
primirea călduroasă rezervată dele
gației parlamentare din această țară, 
succesele obținute de poporul nostru 
și dorința României do a dezvolta 
continuu colaborarea cu țările arabe. 
După Încheierea lucrărilor conferin
ței — scrie autorul articolului — am 
făcut, la invitația guvernului român, 
o vizită prin țară, pentru a face cu
noștință cu succesele dobindite de

In domeniile economic șl 
Do asemenea, 
șâ fiu

Nicolae ____ ___ ,
lăsat o puternică impre-

, am 
primit de 
Ceaușescu,

avut 
pre- 
ca-

dintre 
dintre

Tîrgul international de la Lisabona
Intilniri ale delegației române

LISABONA 24 (Agerpres). — La 
invitația Institutului de promovare a 
exporturilor Portugaliei, instituție 
aparținind Ministerului Comerțului 
Exterior din această țară, o delegație 
română, condusă de prof. Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț și Industrie, a vizitat Tîrgul 
internațional de la Lisabona.

Cu acest 
române au 
zentanțl al 
Afacerilor

prilej, membrii delegației 
avut Intilniri cu repre- 
conduccrii
Externe *1

Ministerului 
Ministerului

Comerțului Exterior, precum șl al 
Asociației industriașilor, Asociației 
comercianților și Camerei de Comerț 
din Portugalia, in cadrul cărora s-au 
examinat posibilitățile de lărgire a 
colaborării intre aceste instituții și 
Camera de Comerț și Industrie a Re
publicii Socialiste România, menite 
să ducă la o mal bună cunoaștere a 
necesităților economiilor celor două 
țări șl posibilităților de dezvoltare a 
schimburilor comerciale româno- 
portugheze.

• „CANCERUL CI
MENTULUI". Sub «"’Pielii» 
asociației „Italia noastră", care 
Iși propune să acționeze pentru 
conservarea mediului înconju
rător și a vestigiilor istorice, șl 
al cărei președinte este cunos
cutul scriitor Giorgio Bassanl 
(autorul celebrului roman „Gră
dinile Finzl Contlni"), recent a 
apărut lucrarea „Roma sbaglia- 
ta" (Erorile comise la Roma), 
un aspru rechizitoriu împotriva 
„cancerului cimentului", ce 
pune tot mal mult stăpinire pe 
„cetatea eternă". în decurs de 
un deceniu — arată lucrarea — 
la Roma au fost construite pes
te 500 000 de apartamente, fără 
respectarea dispozițiilor le
gale, ceea ce a dus la restrin- 
gerea tot mal mare a spațiilor 
verzi. In același timp, ca ur
mare a sporirii Îngrijorătoare a 
gradului de poluare, sint in pe
ricol peste 2 000 de vestigii din 
epoca romanilor, de o inestima
bilă valoare Istorică, inclusiv 
vestitul Colisseum. Este criti
cat, totodată, modul defectuos 
de aprovizionare cu apă a ca
pitalei Italiei : Roma dispunea 
de mai multă apă potabilă pe 
vremea lui Augustus (1 000 de 
litri pe cap de locuitor) decit 
astăzi (400 de litri) ; in plus as
tăzi riscurile de îmbolnăvire, ca 
urmare a poluării, sint mult mai 
mari decit cu 2 000 de ani in. 
urmă.

• DARIUS MILHAUD 
A ÎNCETAT DIN VIATĂ 
la Geneva in virstă de

agențiile de presă transmit
La Leningrad 3 avul loc Ti- 

lele acestea cea de-a 26-a ședință a 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru folosirea in scopuri pașnice 
a energiei atomice. Au fost prezen
tate raportul - ............ ’ '
„cu privire la 
25 de ani șl 
Programului ___r._____  ________
folosirii energiei atomice In scopuri 
pașnice", raportul delegației U.R.S.S. 
desDre centrala atomo-electrică de 
la Leningrad și au fost examinate 
probleme privind dezvoltarea cola
borării țărilor C.A.E.R. in domeniul 
reactorilor și instalațiilor nucleare, 
precum și tehnicii și tehnologiei ra
diațiilor.

aceeași zi. au Început convorbirile 
oficiale dintre președintele R.S.F.I. si 
cancelarul federal Helmut Schmidt.

președintelui comisiei 
activitatea C.A.E.R. in 
la mersul realizării 

complex in domeniul

Președintele R.S.F.I., 
sip Broz Tito, a sosit, luni, într-o 
vizită oficială la Bonn, la invitația 
președintelui in exercițiu al R. F. 
Germania, Gustav Heinemann. In

Camera reprezentanților 
a adoptat cu 401 voturi, contra 6. 
iar Senatul cu 70 voturi pentru, con
tra zero, cel mai important proiect 
de lege al actualei legislaturi — 
preluarea de către forul legislativ 
suprem, de la forul executiv fede
ral, a puterii de definitivare a buge
tului țării, de stabilire a priorități
lor naționale, precum și a sumelor 
ce trebuie alocate pentru realizarea 
lor. Oficialități ale Administrației au 
declarat că președintele Nixon va 
semna, in următoarele zile, proiec
tul de lege, conferind actului legis
lativ puteri depline.

Șahinșahul Iranului, M°- 
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
care întreprinde o vizită oficială în 
Franța, a declarat — intr-un inter
viu acordat săptămînalului „Les In
formations" — că politica de per
spectivă a țării sale prevede înlo
cuirea petrolului cu energia nucleară 
ca sursă principală energetică, 
vederea valorificării rezervelor 
țiței in industrie. Suveranul a 
format că acordurile semnate sau in 
curs de negociere dintre Iran și 
Franța prevăd, intre altele, construi
rea de către partea franceză a cinci 
centrale atomoelectrice pe teritoriul 
iranian.

in 
de 

in-

irstă de
_ compozitorului

francez de renume mondial in
clude 15 opere, 12 simfonii, 33 
de concerte, numeroase piese 
de muzică de cameră. La sfir- 
șitul primului război mondial a 
format, împreună cu George 
Auric, Francis Poulenc, Arthur 
Honnegger, Germaine Taillefer 
și Louis Durey, „Grupul celor 
șase", care avea să influențeze 
profund muzica franceză con
temporană.

eni. Creația

1

Din știrile de duminică
• GUVERNUL REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD a hotărit suspendarea pe timp nelimitat a par
ticipării delegației sale la lucrările organismelor mixte militare bipartit 
și cvadripartit, ca urmare a acțiunilor administrației de la Saigon de sa
botare sistematică a negocierilor.

• „GUVERNUL PORTUGHEZ VA PUNE IN APLICARE, FARA 
NICI O REZERVA, REZOLUȚIILE O.N.U. PRIVIND DECOLONIZA
REA" — a declarat ministrul de externe Mario Soares, in urma între
vederii avute cu secretarul general al O.N.U.. Kurt Waldheim.

• UN MARE MITING DE SOLIDARITATE CU LUPTA POPORU
LUI SPANIOL s-a desfășurat la Geneva, in prezența tovarășilor Jean 
Vincent, președintele Partidului Elvețian al Muncii, Dolores Ibarruri, 
președinte, și Santiago Carillo, secretar general ai P.C. din Spania.

• CONSTITUIREA UNUI FOND ISLAMIC DE SOLIDARITATE, 
care să contribuie la echilibrarea balanțelor de plăți deficitare, a fost 
recomandată in cadrul reuniunii de la Kuala Lumpur a miniștrilor de 
externe din țările islamice.

o „UNESCO S-A ANGAJAT HOTARlT PE CALEA AJUTORĂRII 
ȚARILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE, aceasta este principala mu
tație in activitatea organizației in deceniul al șaptelea" — a declarat 
Rene Maheu, director general al UNESCO.

o UN PROIECT DE LEGE PRIVIND ETATIZAREA ZĂCĂMINTE
LOR DE BOR ȘI LIGNIT a fost înaintat parlamentului de guvernul 
turc.

9 PRIMA CONFERINȚA MEDICALA AFRICANA, organizată de 
federația facultăților de medicină de pe continent, și-a început lucră
rile in orașul egiptean Alexandria.

• ÎN URMA INUNDAȚIILOR $1 ALUNECĂRILOR DE TEREN. 
DIN REPUBLICA BANGLADESH, provocate de ploile torențiale, 59 900 
de persoane au rămas fără adăpost, in timp ce 400 și-au pierdut viața.

Marea Britanie a efec
tuat o experiență nuclea
ră subterană ”e un pol|s°n 
american din deșertul Nevada — a 
anunțat premierul Harold Wilson în 
Camera Comunelor. El a adăugat că 
Anglia nu va efectua alte experien
țe nucleare subterane înainte de a 
6e încheia reexaminarea probleme
lor apărării, întreprinsă în confor
mitate cu programul electoral la
burist.

Premiul „Viareggio",,nal- 
tă distincție literară a Italiei, a fost 
decernat In acest an lui Giorgio 
Amendola. membru al conducerii 
Partidului Comunist Italian, pentru 
eseul său „Scrisori la Milano". Pre
miul pentru poezie a fost atribuit 
lui Rossana Ombres, iar cel pentru 
roman lui Clotilde Margheri.

La Tokio mezzosoPrana Elena 
■ Cernei a susținut luni, în sala Hibiya, 

un recital vocal, Interpretind lieduri, 
canțonete, arii din opere. Spectaco
lul s-a bucurat de un deosebit succes.

In cadrul unei conlerin- 
țe de presă, Mohsen »> Aini, 
noul prim-ministru și ministru de 
externe al Republicii Arabe Yemen, 
a declarat că noua administrație va 
promova, pe plan extern, o politică 
de extindere și dezvoltare a relații
lor de prietenie cu țările arabe, cu 
toate statele lumii. El a reafirmat 
dorința cabinetului său de a continua 
convorbirile angajate cu R.P.D. a 
Yemenului in scopul realizării pro
iectului de unificare.

Furluni puternice, ,n™'i,e 
de ploi torențiale, s-au abătut asu
pra statelor americane Illinois, Iowa 
și Indiana. provocind moartea a 
patru persoane și importante pagube 
materiale.

• 5 000 DE KILO- 
METRI PE ROTILE,
țeanul american Clint Shaw. în 
virstă de 32 de ani, și-a propus 
să străbată de-a curmezișul 
S.U.A., de la New York la Los 
Angeles, ceea ce înseamnă o 
distantă de peste 5 000 de kilo
metri, folosind ca mijloc de lo
comoție... patinele cu rotile. Ple
cat din New York la 4 mai, el 
intenționează să-și încheie o- 
diseea in decurs de 56 de zile, 
fiind însoțit de un prieten in
tr-o autorulotă, in care servește 
masa de cinci ori pe zi (apetitul 
fiind proporțional cu distanța 
parcursă). în prezent, Shaw a 
parcurs jumătate din distanță, 
fără vreun incident deosebit, in 
afară de crampe musculare. în 
cazul cind va ajunge pină la 
capăt cu bine, a anunțat că va 
dona patinele folosite celebrului 
institut Smithsonian din Was
hington, care are o secție spe
cială de curiozități americane.

• „BIFTECUL DIN PE
TROL" ar putea rezolva in 
viitor problemele ridicate de 
alimentația lumii, a arătat 
profesorul italian Bruno Rom- 
boli, in cadrul reuniunii in
ternaționale de la Pisa pri
vind rolul proteinelor din 
petrol, la care participă ex- 
perți ai Organizației Națiu
nilor Unite pentru Alimentație 
și Agricultură (F.A.O.). Con
form opiniei profesorului Rom- 
boli, prin utilizarea fracțiunilor 
obținute din distilarea petrolu
lui, bogate in proteine, se poa
te „pregăti" un delicios „biftec 
din petrol", cu nimic mai pre
jos decit cel din carne de vită. 
Această nouă sursă de proteine 
va completa cu succes protei
nele animale și vegetale, sus
ține profesorul italian.

INFLAȚIA AFECTEAZA ECONOMIILE
STATELOR MEMBRE ALE O. E C. D

PARIS 24 (Agerpres). — La Paris 
s-a Întrunit Comitetul de politică e- 
conomică al Organizației pentru Coo
perare Economică și Dezvoltare

Este deosebit de dificil să-t! orin- 
d ■ști impresiile culege dintr-o vi
zită in Republica Arabă Egipt, călă
torul fiind intens solicitat deopotri
vă de monumentele trecutului și de 
-calitățile prezentului — de la vesti
tele piramide pină la impună
torul Complex industrial de Ia He
luan. „inima de oțel" a Egiptului, de 
la inestimabilele comori adăpostite 
de Muzeul civilizației egiptene din 
Cairo rină la întinsele ogoare din 
Delta Nilului. Impresia cea mai pu
ternica li-o lasă insă cu siguranță 
eforturile susținute pe care poporul 
acestei țâri le depune pentru lichi
darea urmărilor războiului, pentru 
dezvoltarea economico-socialâ a pa
triei sale.

Intr-adevăr, producția industrială 
s-a triplat fată de anul 1953. cind a 
fost râ turna? regimul monarh c 
reacționar. Pe lingă industria textilă 
tradițională au fost create noi indus
trii moderne : metalurgică, chimică 
si altele. Numai in decursul ultimi
lor zece ani numărul muncitorilor 
industriali s-a dublat.

O dezvoltare însemnată a cunoscut, 
in același timp, și agricultura. An 
de an au crescut producția agri
colă si averea obștească a coope
rativelor. Demnă de remarcat este 
acțiunea ce se desfășoară cu deose
bită insistență pentru smulgerea din 
întinderile deșertului a noi si noi su
prafețe. Numai in ultimii ani au fost 
integrate in circuitul agricol peste 
500 000 feddani (un feddan = 0.42 ha).

Atit la orașe, cit și la sate au fo=t 
construite numeroase locuințe si in- 
stituf’i de interes sorial. școli, soitele 
etc. în următorii ani vor fi electri
ficate peste 4 009 de sate, urmind să 
fie, de asemenea, ridicate circa 2 000 
dispensare rurale.

în cadrul discuțiilor pe care dele
gația de ziariști români, aflată in a- 
axseste zile in Egipt- le-a avut cu di
feriți oameni d" stat, a fost apreciat 
in mod deosebit rolul pe care-1 are

în dezvoltarea acestei țâri colabora- 
r a cu România. Opinii pătrunse de 
înaltă stimă și prețuire față de țara 
noastră, față de rezultatele cooperă
rii româno-egiptene, tot mai eviden
te in special după vizita întreprinsă 
în aprilie 1972 in Egipt de către to
varășul Nicolae Ceaușescu, au fost

țării. Pentru toate acestea sintem 
recunoscători prietenilor români".

După cum se știe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost oaspete șl al com
plexului „El Nas- Automative Manu
facturing Co“, de la Heluan, cu care 
prilej s-au pus bazele cooperării ro
mâno-egiptene in producția de trac-

bitâ care este acordată dezvoltării 
continue a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Egipt și România. 
„Sintem fericiți — a spus el — că 
președintele Anwar Sadat va vizita 
România, țara care nutrește senti
mente de prietenie față de Egipt șt 
cu care dezvoltăm raporturi de co-

II

i colaborare ai prietenie roâo-eoiptteH
Opinii ale unor personalități ale vieții politice din R, A. Egipt

exprimate in repetate rinduri de că
tre interlocutorii noștri.

O întruchipare vie a acestei coope
rări o constituie uzina de produse sodi
ce „El Mex" din Alexandria, care a a- 
vut cinstea să primească vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu in 1972. pe 
c.nd se afla incă in construcție. 
..Acum, declara directorul general 
Hussein Aly Badawy. ea a și început 
sa dea primele produse. Sintem foar- 
le mulțumiți de colaborarea cu specia
liștii români, care asigură asistența 
tehnică și pregătirea cadrelor nece
sare funcționarii uzinei la capacita
tea proiectată. In final se vor realiza 
a-'i 1UU000 tone de sodă și de alte 
produse, care vor aduce o contribu
ție de preț la dezvoltarea economiei

toare. Calitatea deosebită a primului 
lot de 2 000 tractoare U 650-M asam
blate aci a determinat partea egip
teană să încheie un nou acord de 
cooperare pentru Încă 2 000 de trac
toare la asamblarea cărora se lucrea
ză in prezent.

Mărturii ale 
giptene le-am 
alte prilejuri, 
vorba de șlepuri navigind pe Nil. de 
locomotive electrice, de 
care brăzdează ogoarele 
sau de autocamioane ce pot fi 
tilnite p* 1 modernele șosele ale țării.

Primind grupul de ziariști români, 
dr. MOHAMED HAVEZ GHANEM. 
prim-secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, releva atenția deose-

cooperării româno-e- 
putut constata și cu 
indiferent dacă era

tractoare
Egiptului 

in-

laborare pe diverse planuri. De ase
menea, Uniunea Socialistă Arabă 
dezvoltă relații de colaborare cu 
Partidul Comunist Român. Sint rela
ții care au fost consolidate etapă cu 
etapă. Ele ne-au permis să consta
tam că avem multe scopuri comune, 
cum ar fi problema păcii in Europa 
și in Orientul Apropiat, dezvoltarea 
economică a țârilor și popoarelor 
noastre. Poporul român și președin
tele Nicolae Ceaușescu sint animați 
de un spirit de inaltă responsabilitate 
față de aceste probleme. Noi apreciem 
in mod deosebit faptul că România se 
pronunță cu consecvență împotriva o- 
cupărit prin forță de teritorii străine, 
pentru instaurarea unei păci juste

tn Orientul Apropiat, conform cu in
teresele popoarelor respective".

„Considerăm semnificativ, releva, 
Ia rindul său. dr. RAFAT MAHGOUB, 
secretar al C.C. al U.S.A. pentru 
probleme ideologice și de propagan
dă, că vizita președintelui Anwar 
Sadat in România are loc la scurtă 
vreme după încetarea ostilităților in 
Orientul Apropiat. Numai acest sim
plu amănunt redă, cred, in sine, 
adevăratele dimensiuni ale dialogu
lui la nivel înalt romăno-egiptean, a 
cărui trăsătură esențială este deplina 
sinceritate. Relațiile dintre țările 
noastre sint foarte bune, iar perspec
tivele lor sint minunate".

„Evoluția relațiilor noastre bilate
rale, ne relata, i aceeași ordine de 
idei. MOHAMED CHOUKRI, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, este 
remarcabilă, iar principiile care stau 
la baza colaborării româno-egiptene 
pot servi ca pildă și altora. In momen
te de cea mai grea cumpănă pentru 
Egipt ați fost alături de noi, spriji
nul dumneavoastră nu se poate uita. 
Posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării noastre sint multiple, iar vizita 
președintelui Sadat in România, ca 
răspuns la vizita președintelui 
Ceaușescu in Egipt, oferă tocmai 
cadrul prielnic intensificării maxime 
a relațiilor noastre bilaterale, in in
teresul comun. Vom dezvolta relațiile 
noastre cu România, cu inima des
chisă, fiind convinși că ele nu ser
vesc numai popoarelor noastre, ci fi 
cauzei întregii umanități".

Opinii ca cele de mai sus reflectă 
atmosfera deosebit de prielnică in 
care va începe vizita in țara noastră 
a președintelui Anwar Sadat, 
certitudinea că discuțiile pe care 
le va avea cu președintelo Nicolae 
Ceaușescu vor marca o nouă treaptă, 
și mai înaltă, in evoluția continuu 
ascendentă a unei prietenii și colabo
rări cu îndelungate tradiții și rodni
ce rezultate.

I. SPALAȚELU

(O.E.C.D.). Principalele probleme 
care se află De ordinea de zi a aces
tei reuniuni sint inflația crescindă 
care afectează economiile tuturor 
statelor membre ale organizației, 
precum și deficitele balanțelor de 
Dlâți, îndeosebi cel al Marii Britanii.

Potrivit datelor cuprinse intr-un 
document de lucru al Comitetului, și 

~ , deficitul
atins 

sterline.

reluate de agenția Reuter, 
balanței de plăți britanice a 
peste 4 miliarde de lire s........
fiind cel mai mare din țările mem
bre ale O.E.C.D. Pe de altă parte, in 
document se arată că in ultimele 
trei luni ritmul de creștere al infla
ției pe ansamblul țărilor membre ale 
organizației a fost de 15 la sută.

în cursul reuniunii, comitetul ur
mează să întocmească un plan de 
măsuri pentru remedierea acestei si
tuații si să elaboreze o serie de re
comandări pentru a se putea face 
față unei eventuale recesiuni econo
mice a celor 24 de țări ale O.E.C.D.

R. F GERMANIA

Succes electoral
al P.S.D

BONN 24 (Agerpres) — Partidele 
coaliției guvernamentale P.S.D./P.L.D. 
și-au consolidat poziția în landtagul 
(parlamentul) din Hanovra in urma 
alegerilor parțiale desfășurate, dumi
nică. in circumscripția Northeim, din 
landul Saxonia Inferioară. După cum 
se știe, la scrutinul de la 9 iunie din 
Saxonia Inferioară, votul pentru cir
cumscripția Northeim a trebuit să 
fie aminat, din cauza decesului, in
tr-un accident de circulație, al can
didatului U.C.D.

în urma votului de duminică. Par
tidul Social Democrat a obținut incă 
un mandat in landtag. întrunind 
în prezent. 63 de mandate, iar îm
preună cu partenerul său de coaliție. 
Partidul Liber Democrat. 79 de man
date. față de cele 76 de mandate ale 
opoziției creștin-democrate.

• O EXPEDIȚIE f°rma(ă 
din alpiniști britanici și indieni 
a reușit să atingă virful Chan- 
ga Bang. înalt de 6 750 metri, 
din partea indiană a masivului 
Himalaya. în cursul ascensi
unii, cei șase membri ai echi
pei au trebuit să facă față unor 
condiții climaterice deosebit de 
grele, avind de înfruntat, pe 

.lingă temperaturile scăzute, 
ninsoarea abundentă și ava
lanșele de zăpadă.

• FAȚADE COLORA
TE DIN MASĂ PLASTI
CĂ. Blocurile de locuințe din 
Budapesta vor avea, în viitor, 
fațade colorate din masă plas
tică. Recent, primul bloc cu trei 
etaje avind o asemenea fațadă 
a fost dat in folosință. Plăcile, 
din care se pot alcătui diferite 
motive decorative, pot fi folo
site atit la finisarea pereților 
exteriori, cit și a celor inte
riori. Elementele din masă 
plastică asigură, concomitent, o 
bună izolare termică și fonică.

• BOMBOANE NA- 
TURALE. In Georgia sovieti
că crește un arbore subtropical 
denumit „bombonier". El face 
fructe numai iarna; un fel da 
coarne mici, strinse in cior
chine și avind gustul stafidelor 
stropite cu rom. Localnicii îl 
folosesc la prepararea prăjitu
rilor și a unei băuturi fermen
tate, ce amintește berea. Fie
care copac dă o recoltă de pină 
la 35 de kilograme de „bom
boane" naturale.

• VAS
DIN EVUL MEDIU. La
700—800 metri

PESCĂRESC

de gura rîu- 
lui Drava (R. P. Ungară), la o 
adîncime de 2—3 metri, arheo
logul K. Madyar a descoperit o 
navă medievală de pescari. 
Na^a, care are dimensiunile nu 
prea mari (lungimea — 11,35
metri, grosimea pereților navei 
— 10 cm), este considerată uni
că de acest tip în Europa evu
lui mediu. Descoperirea ei per
mite oamenilor de știință obți
nerea unor date noi cu privire 
la pescuit in epoca respectivă.
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