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ÎN SPIRITUL CORDIALITĂȚII ȘI DEPLINEI ÎNȚELEGERI 

CARACTERISTIC^ RELAȚIILOR ROMÂNO-EGIPȚENE IEIU AU ÎNCEPUT

CONVORBIRI OFICIALE ÎNTRE PREȘEDINȚI
NICOLAE CEAUSESCU Șl ANWAR EL SADAT

La Palatul Republici! au început 
vineri. 2â iunie, convorbirile ofi
ciale intre președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammc-d Anwar El Sadat.

T-a convorbiri participă :
Din partea Republicii Socialiste 

România : Emil Bodnaraș. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. Manea 
Mânescu. prim-minlstru al guvernu
lui. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, ștefan Birlea, 
șeful Cabinetului președintelui Re
publicii. Petra Burlacu. ambasadorul 
țării noastre la Cairo, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale ;

Din partea Republicii Arabe Egipt : 
Ismail Fahmy, ministrul afacerilor 
externe, general de corp de armată 
ing. Ahmed Kamel El-Badri, minis
trul producției militare, Hassan Ah
med Kamel, șeful de Cabinet al pre
ședintelui Republicii. Osman Assal, 
ambasadorul R.A. Egipt la București, 
general-maior Abdel Fattah Youssif.

Reluând dialogul început cu doi 
ani in urmă, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Anwar El 
Sadat au analizat stadiul actual și 
perspectivele relațiilor romăno-egip- 
tene. Cei doi șefi de stat au constatat 
cu deplină satisfacție că acordurile 
încheiate in aprilie 1972, Ia Cairo, 
sint transpuse în viață cu succes, 
determir.ind o dezvoltare intensă a 
raporturilor politice, economice, cul
turale, tehnlco-știintifice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Arabă Egipt A fost exprimată 
dorința și hotărirea comună de a se 
acționa și în viitor pentru extinderea 
s! diversificarea legăturilor bilatera
le, pentru valorificarea deplină a 
largilor posibilități existente în a- 
cest sens, considerindu-se că aceasta 
corespunde întru totul intereselor 
ambelor țări și popoare, cauzei ge
nerale a păcii și colaborării interna
ționale.

In cursul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohammed Anwar El Sadat au 
procedat, de asemenea, la un apro
fundat schimb de vederi asupra 
principalelor probleme internaționale

Plecarea din București Sosirea la Si
Vineri dupâ-amiază, președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, si președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar El Sadat. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu și doamna 
Gihane El Sadat au părăsit Bucu
rești ul, indreptindu-se. cu un tren 
special, spre Sinaia. Aici va conti
nua dialogul româno-egiptean la cel 
mai înalt nivel.

Cei doi șefi de stat «înt însoțiți 
de miniștrii afacerilor externe — 
George Macovescu și Ismail Fahmy, 
de alte persoane oficiale române și 
egiptene.

In gara Băneasa au venit pentru 
a ura un călduros drum bun pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, președin

Rdopunzind ovațiilor. monifestârilor câlduroose die populației la easirea in araful Sinaia

actuale, un loc central ocupindu-1 
examinarea situației din Orientul 
Mijlociu.

S-a relevat evoluția pozitivă din 
ultimul timp spre soluționarea pe 
calea tratativelor a conflictului din 
Orientul Mijlociu, apreciindu-sb că 
trebuie depuse in continuare eforturi 
în vederea realizării unei păci drepte 
și trainice in această zonă, care pre
supune retragerea Israelului din te

telui Anwar El Sadat și doamnei 
Gihane El Sadat tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Constantin Băbălău, Cornel 
Burtică, Mihai Dalea. Magdalena Fi- 
lipaș, Ion Pățan, Ștefan Andrei.

Numeroși oameni ai muncii, pio
nieri, tineri imbrăcați în costume 
naționale au ovaționat cu entuziasm 
pe președinții României și Egiptului.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Gihane El 
Sadat au răspuns cu cordialitate 
aclamațiilor. 

ritoriile ocupate în urma războiului 
din 1967, asigurarea integrității și su
veranității fiecărui stat și soluționa
rea problemei poporului palestinean 
potrivit aspirațiilor și năzuințelor sa
le naționale legitime.

Cele două părți au subliniat, 
totodată, că accentuarea cursului spre 
destindere și colaborare în Europa 
și in lume deschide largi perspective 
statornicirii unor relații noi, de

După ce a străbătut pitoreasca 
Vale a Prahovei, trenul prezidențial 
a sosit la Sinaia — una din cele 
mai frumoase stațiuni montane ale 
României, care, in acest sezon, cu
noaște marea animație a vacanțelor.

Pe peron, ca și pe platoul din spa
tele gării, mii de localnici, precum 
și un mare număr de oameni ai mun
cii aflați la odihnă au venit să sa
lute pe șefii de si at ai celor două 
țări, președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Anwar El Sadat, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu și doamna 
Gihane El Sadat, să-și manifeste sa
tisfacția pentru vizita pe care înalții 
oaspeți egipteni o fac in țara noas
tră. Dind glas acestor simțăminte, pe 
frontispiciul gării se afla urarea, in 
limbile română și arabă : ..Bun ve
nit solilor poporului egiptean prie
ten", incadrată de drapele de stat 
ale celor două țări. 

mocratice între state, afirmării prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne și 
avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța. In 
acest context, a fost evidențiată 
necesitatea unirii tuturor forțelor 
progresiste, democratice, antiimperia- 
liste in lupta împotriva colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru edi

La coborire, președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Anwar El 
Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Gihane El Sadat sint intim- 
pinați cu căldură de Ion Catrinescu, 
președintele Consiliului popular ju
dețean Prahova, Constantin Neagu, 
primarul orașului Sinaia, de alte o- 
ficialități locale, care le urează bun 
venit. Un bătrin se apropie de oas
peți și, în semn de adine omagiu, le 
oferă, după datinile ospitalității ro
mânești, piine și sare, invitindu-i să 
guste dintr-o ploscă cu vin. Un grup 
de tinere, îmbrăcate in frumosul port 
prahovean, oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintelui Anwar El Sadat și 
doamnei Gihane El Sadat buchete 
de flori.

In momentul clnd cei doi șefi de 
stat ies pe platoul de lingă gară, din

La Consiliul Național al Femeilor.
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ficarea unei lumi mai bune și mai 
drepte, a participării egale a tuturor 
țărilor, indiferent de mărimea lor, 
la rezolvarea problemelor majore ale 
contemporaneității.

Convorbirile s-au desfășurat sub 
semnul sentimentelor de stimă și 
prietenie ce caracterizează relațiile 
dintre cele două țări și popoare, in
tr-o atmosferă de caldă cordialitate 
și deplină înțelegere.

naia
mii de piepturi Izbucnesc urale, se 
scandează : ..Ceaușescu si Sadat", 
„România șl Egiptul".

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Anwar El Sadat răspund 
ovațiilor, salută cu cordialitate mul
țimea care manifestă pentru prie
tenia dintre România și Egipt.

Cei doi președinți iau apoi loc 
într-o mașină deschisă, indreptin- 
du-se spre reședința care le-a fost 
rezervată. Pe intregul traseu am a- 
sistat la aceeași manifestare caldă, 
de stimă și apreciere, pentru șefii 
celor două state, pentru această nouă 
•acțiune pe care au intreprins-o in 
direcția strîngerii raporturilor prie
tenești și de colaborare dintre po
poarele român și' egiptean, a conlu
crării active în viața internațională, 
pentru promovarea ideilor generoa
se ale cooperării el păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

Jivko Jivkov
Vineri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășul 
Jivko Jivkov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele părții bul
gare in Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de cola
borare economică și tehnico-ștlin- 
țifica, aflat in țara noastră pentru 
a participa la lucrările celei de-a 
11-a sesiuni a comisiei mixte.

La primfre au luat parte tova
rășul Leonte Răutu, membru al 
'Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele părții , române 
în comisia mixtă, Constantin Bă- 
bălău, ministrul energiei electrice, 
și Trofin Simedrea, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Sofia.

Au fost de față Petar Danailov, 
ministrul energeticii, și Spas Gos- 
podov, ambasadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un frățesc salut 
din partea tovarășului Todor JA- 
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bul
garia, precum și urarea de noi 
succese poporului1 român în munca 
sa de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

La rîndul său, secretarul general 
al Partidului Comunist Român a 
rugat pe oaspete să transmită to
varășului Todor Jivkov un căldu

PRESANTELE R. S. F. lUGilSLAVUI.
TOMI IW RRRZ TITO, VA FACE 

0 VIZITA OFICIALA IU ROMANIA
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Roman, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia

Noi capacități industriale
VASLUI (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Vasile Iancu). — Ieri, la 
Birlad, a avut loc o nouă premieră 
industrială : capacitatea de 11,5 
milioane rulmenți a început să 
producă. Pusă in funcțiune la ter
menul planificat, noua capacitate 
este dotată cu mașini și utilaje de 
înaltă tehnicitate, grupate pe linii 
tehnologice automatizate. Prin in
trarea in producție a noilor capaci
tăți, colectivul de metalurgiști de la 
întreprinderea birlădeană va da, 
peste prevederile planului anual, 
un plus de 2,4 milioane bucăți rul
menți.

în aceeași zi, pe platforma in
dustrială din municipiul Birlad a 
fost pusă in funcțiune, în termenul 
prevăzut, prima capacitate de IaVizita tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Gihane El Sadat la Consiliul Național al Femeilor
Soția președintelui Republicii Ara

be Egipt, doamna Gihane El Sadat, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în- 
tilnit, vineri la amiază, cu membre 
ale conducerii Consiliului Național 
al Femeilor. La întâlnire au partici
pat si soțiile unor personalități aie 
vieții politice române și egiptene.

După un călduros salut de bun 
venit adresat oaspetelor, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
Lina Ciobanu, a făcut o expunere 
privind modul in care este organi

ros salut împreună cu urarea a- 
dresată poporului bulgar dc a do- 
bîndi noi și importante realizări în 
construcția socialismului.

In cadrul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, s-a rele
vat cu satisfacție faptul că rela
țiile de colaborare și cooperare pe 
multiple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria cunosc o evolu
ție favorabilă, se dezvoltă cu suc
ces. S-a exprimat dorPnța comună 
de a extinde și adinei raporturile 
bilaterale, în spiritul recentelor 
convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, de a 
se face totul pentru îndeplinirea 
hotărîrllor stabilite.

Relevînd importanța lucrărilor 
comisiei mixte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat necesitatea 
ca actuala sesiune să ajungă la 
înțelegeri bune, la noi căi și solu
ții care să ducă la accelerarea tra
ducerii în practică a înțelegerilor 
convenite între conducerile de 
partid și de stat ale -celor două 
țări, pentru aprofundarea colabo
rării economice și tehnico-științi- 
fice româno-bulgare.

Secretarul general al partidului 
a urat membrilor Comisiei mixte 
succes deplfri în îndeplinirea tu
turor sarcinilor cc-i revin acestui 
organism, pentru întărirea și dez
voltarea. în continuare, a legături
lor prietenești, de strînsă colabo
rare frățească și cooperare dintre 
cele două țări.

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

liste Federative Iugoslavia. pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, împreună cu soția, Io- 
vanka Broz, va face o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România în prima ju
mătate a lunii iulie a.c.

întreprinderea de elemente pneu
matice și aparate de măsură, care 
reprezintă 75 la sută din capacita
tea finală proiectată.

BRĂILA (Corespondentul „Scln- 
teil", Mircea Bunea) — Au trecut 
doar citeva zile de ând muncito
rii, inginerii și tehnicienii din în
treprinderile și unitățile industriale 
ale județului Brăila au raportat 
îndeplinirea principalilor indicatori 
ai planului pe semestrul I a.c. Și 
iată câ, acum, colectivul întreprin
derii de utilaj greu „Progresul" din 
Brăila — întreprindere care iși 
aniversează în această vară 50 de 
ani de existență — anunță un suc
ces deosebit : intrarea in funcțiune, 
cu trei zile înainte de termenul 
fixat, a fabricii de excavatoare.

zată ampla mișcare a femeilor din 
Romania, mișcare ce se bucură de 
sprijinul permanent al partidului si 
statului, personal al președintelui 
Nicolae Ceaușescu și al tovarășei 
Elena Ceaușescu. Referindu-se la re
lațiile Consiliului Național al Feme
ilor din România cu organizațiile si
milare din celelalte țări, vorbitoarea 
a subliniat legăturile foarte bune pe 
care C.N.F. le întreține de peste 
două decenii cu organizații de femei 
si personalități feminine din Repu
blica Arabă Egipt.

Mulțumind pentru sentimentele da 
prietenie cu care a fost întâmpinată 
pretutindeni de la sosire, doamna 
Gihane El Sadat și-a exprimat con
vingerea că vizita sa, ca și schim
burile de delegații vor contribui tot 
mai mult la intensificarea colaborării 
între organizațiile de femei din 
România si Egipt.

In încheierea întâlnirii, tovarășa 
Elena Ceaușescu a asigurat pe soția 
președintelui Anwar El Sadat că fe
meile din România nutresc senti
mente de adincă prietenie pentru fe
meile egiptene, sint alături de ele in 
activitatea pusă în slujba păcii șl 
construcției țării, si le-a transmis, 
în numele său personal și al întregii 
mișcări dâ femei, urări de sănătate 
Si fericire.

La plecare, un băiat șl o fetiță, țn 
frumoase costume naționale româ
nești. au Înmânat doamnei Gihane EI 
Sadat și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori, pe care le-au în
soțit cu cuvinte de caldă prietenie.

★
în aceeași zi, soția președintelui 

Egiptului a vizitat spitalul de copii 
„Emilia Irza" si Maternitatea Polizu 
din Capitală.

file din marea luptă a 
partidului și poporului 
împotriva fascismu

lui, pentru cauza 
eliberării patriei
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IFAPTUL]
'divers'I------------- 1
| Circulație... |
1 desenată

Mai puțin între cei patru pereți ai biroului, 
MAI MULT PE TEREN

la soluționarea practică a problemelor
S-a încheiat la Brăila un con-

I niza; ia județeană o pionierilor.

I de plăcut, pe atit de util.

Consfătuire* activului (le partid $1 dc stat din ministere $1 Institu
ții centrale * cristalizat. In lumina Indicațiilor si sarcinilor cuprinse 
in cuvintarca tovarășului Nlcolac ( caușcscu, direcțiile fundamentale do 
a> țiunc spic care trebuie sA-șl îndrepte ntenția orcanele colective do 
conducere $1 organizațiile de partid. Fa a declanșat numeroase si apro
fundate analize, dezbateri ale comuniștilor menite să stabilească in mod 
concret căile perfecționării acilvitAțli. însușirii unui stil de muncă co- 
icspunzător exigențelor formulate de secretarul general al partidului. 
Mențin este concentrată asupra măsurilor concrete pentru fructificarea 
deplină a condițiilor organizatorice croate, pentru eliminarea unor 
foi mc de activitate cu caracter birocratic, a opticii aclminktrativlstc 
după care ..munca la minister" se poate rezuma la manipularea de 
butii, pentru dezvoltarea legăturii »lrinsc și active cu producția, cu 
unitățile (ic bază.

Dezbaterea politică din organiza
țiile de partid r acestor probleme 
s-a Înscris ca un sprijin dat preo
cupărilor conducerii ministerului in 
privința contactului nemijlocit cu 
unitățile subordonate, a urmăririi 
eficienței deplasărilor, a îndeplinirii 
— de pildă — a 'unui ordin al 
ministrului prin care se sta
bilește un procedeu riguros de 
raportare a problemelor rezol
vate pe teren, a modului cum au 
(ost ajutate efectiv unitățile subor
donate. Este, fără îndoială, o moda*

PEKTRU ODIHNA IW MUNCH
SEZON DE ylRF LA FELIX

I Grind ca moto o regulă de cir- I 
I culație. In rest — talentul și I 
’ fantezia pionierilor. Ca la orice

I concur*, n-au lipsit nici pre- I 
miile. Dar adevăratul cifttpdtor I 
va fi însăși... circulația.

I Ionel
| trăiește!

I Plutonierul Dan Dioșteanu, de ] 
la serviciul circulației din ca- |

Idrul Inspectoratului județean . 
Olt al Ministerului de Interne, I 
se afla In misiune pe șoseaua I 
Caracal-Corabia. 1.3 un moment

i dat. in comuna Studina. venind I 
I în Intlmpinarea mașinii, cineva I 
I i-a făcut semne disperate cu f 

mina. Un copil. Ion Ioanin, se ,
I află grav bolnav. Intoxicat. Ime- I 
I diat. plutonierul a urcat copilul I 
I in mașină și a pornit cu toata
■ viteza către spitalul din Caracal. I 
I latre timp, pe drum, copilul a j 
| intrat în comă. Plutonierul a | I oprit, i-a făcut respirație arti

ficială și — din nou — la drum, I 
cu toată viteza. Medicul Mircea I 
Stan ne-a precizat : „Formida- • 

Ibilâ aceasta prezență de soirit i 
a plutonierului. Dacă nu-i făcea I 
respirație artificială si dacă mai I 

. Intirzia numai 10 minute, oricit 
I ne-am fi străduit noi, la spital, j 
I nu-1 mai puteam salva". Acum, I 
1 Ior.el e in afară de orice pe- » 
1 ricoL

j Tîmpa 
' cere ajutor

Tîmpa — pitoresc monument | 

al naturii, podoabă inestimabilă

Ia Brașovului — este amenințată j 
să devină o îngrămădire haotică I 
de arbori dezrădăcinați ți pie- I

Itrif. Nu, nu este nici o exage- . 
rare. In loc să se bucure de I 
promenada lor reconfortantă, I 
oameni fără suflet au distrus, din

Iloc In Ioc, zidurile de sprijin ale I 
serpentinelor, făcindu-și o stra- 8 
nte plăcere din rostogolirea pie- 1 
i trelor. Ba, unii dintre ei rup ■ 

I crengile copacilor și se grozăvesc I 
I urcind pieptiș prin locuri neper- I 

mise ți periculoase, fapt care

Iduce la dislocarea de pămlnt și I 
bolovani. Fie ca aceste rinduri j 
să constituie un îndemn la mă- I

Isuri atit pentru cetățeni, cit și i 
pentru organele de ordine.

i Vînătorul
; vînat

Deși vinător pasionat, Iul “ 
I C. Olaru din Borzcști nu-i plă- I 
■ ceau poveștile... vinătorești. El I 
I n-avea timp să stea la taclale | 
Ica alții, după cum n-avea timp . 

de pierdut nici cu pinda. De I 
unde yi obiceiul de a merge sin- j 
gur la vinătoare și să ochească 1 

Idin goana mașinii. Așa s-a în- B 
timplat și deunăzi, cind, pe Va- 9 
lea Oituzului, a răpus un cerb de ] 

I toată frumusețea. Crezind că .
nu-l vede nimeni, a aruncat I 
capul și pielea cerbului sub un J 
pod, iar carnea a dus-o acasă.

I Cineva insă a văzut toată drama | 
cerbului și cruzimea vinătorului. | 
Un control făcut la locuința lui

IC.O. a scos la iveală nu numai | 
carnea cerbului, ci și cîteva piei | 
proaspete de căprioară. Acum

I suferă și el consecințele pe pro- I 
pria-i piele.

j „Pețitorii** 
| condamnați j 
IRind pe rind, cițiva tineri din i

Turda au cerut-o in căsătorie pe j 
I.P., dar aceasta i-a refuzat I 

I categoric. Ademenită de respec- ■
tivii indivizi la o petrecere, I 
aceștia au bruscat-o, violind-o. i 

IApoi, cerind-o In căsătorie, spe- i 
rau să scape de pedeapsă. I 
Instanța insă i-a condamnat pe I 

I fiecare de la 2 la 6 ani inchi- i 
soare.

j Dramatică 
nesăbuință

• Deși mal fusese sancționat

I pentru exces de viteză și con- I 
ducere sub influența alcoolului, I 
ridicindu-i-se odată și per- I

_ misul pentru două luni, Emst i 
I Ernest, de la Centrul de legu- | 
I me și fructe din Sinn:colau-Lia- | 
* re, proprietarul autoturismului
| 1—TM—5 477. a urcat, din nou, I
I la volan, amețit de băutură. De I I data aceasta, promenada noc- • I turnă făcută împreună cu a!ți |

patru prieteni s-a soldat cu un I 
deznodămint tragic. La o curbă, | 
pe drumul dintre Cenad și Sin- . 

Inicolau-Mare, din cauza vitezei, I 
autoturismul n-a mal putut fi I 
stăpinit și a intrat ca un bolid

Iîntr-un pom de pe marginea t 
șoselei. Mașina s-a făcut praf, I 
conducătorul auto și alți trei | 
pasageri au decedat, iar unul a , 

I fost rănit >
I

1 Rubricd redactată de ,
I Petre POPA

ți corespondenții „Scinleii"
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Dacă ar fi să sintetizăm conținutul 
celor mai recente dezbateri din co- 
mitetul de partid și din cele 15 organi
zai, i dc bază din Ministerul Agricul
turii. Industriei Alimentare și Apelor 
ar trebui să spunem că ele au fost 
dominate de preocuparea de a se 
asigura, prin măsuri concrete, orga
nizatorice și educative, ca In activi
tatea fiecărui lucrător din minister 
să devină o regulă munca de zi cu 
zi pe teren, in mijlocul oamenilor, 
participarea directă și operativa la 
rezolvarea problemelor diferitelor 
colective. Pentru că este evident că 
r.ici cele mai perfecte circulare nu 
pot da răspunsuri multiplelor pro
bleme complexe, diferențiate dc la 
un județ la altul, de la o unitate so
cialistă la alta — privind mersul 
campaniilor agricole, aspectele întă
ririi economico-organizatorice, moda- 
litățiie practice, concrete, de înfăp
tuire a politicii partidului. Notabil 
est?. In primul rind. faptul că por- 
nindu-se de la condițiile și sarcinile 
fiecărui compartiment, de la expe
riențele $i neajunsurile existente 
s-au stabilit modalități pentru im
primarea unui stil de muncă cores
punzător exigentelor actuale. Ceea ce 
reține in mod deosebit atenția este 
că majoritatea acestor dezbateri s-au 
detașat, față de multe altele anterioa
re. prin ascuțit spirit critic si au
tocritic, prin relevarea deschisă, fără 
menajamente, a deficiențelor, ca și a 
celor care se fac răspunzători de ele. 
Doar două exemple concludente in 
acest sens. Primul : in adunarea ge
nerală a organizației de bază de la 
departamentul industriei alimentare 
s-a criticat faptul că lucrătorii di

recției plan-economic în loc să se 
deplaseze In centrale și unități pen
tru a urmări realizarea indicatorilor 
financiari și a lua pe loc măsuri de 
remediere a deficiențelor constatate 
se mulțumesc de cele mai multe ori 
să trimită circulare și adrese și să 
ceară note suplimentare justificati
ve. Biroul acestei organizații de 
bază i-a criticat sever pe acei di
rectori și lucrători din departament 
care nu au efectuat in ultimele 15 
luni nici o deplasare in unități sau 
au făcut deplasări puține. Al doilea: 
in organizația de la departamentul 
de îmbunătățiri funciare șl construc
ții agricole s-a pus pe prim plan 
eficiența activității de pc teren și 
s-au criticat aspru practicile care 
conduc la o consemnare pasivă a 
neajunsurilor, cu alte cuvinte, ti
pul de inspecție birocratică. Iar ca 
lucrurile să nu rămînă în stadiul 
discuțiilor, in această organizație — 
ca și în altele — s-au stabilit măsuri 
de repartizare a cadrelor de con
ducere și a altor specialiști pe uni
tăți subordonate. In felul acesta se 
poate stabili și un criteriu precis de 
apreciere a aportului fiecărui specia
list și cadru de conducere din mi
nister la activitatea compartimentu
lui in care lucrează : rezultatele 
concrete ale unităților pe care le 

. arc sub îndrumare.

litate — dintre atitea altele — de 
a combate controlul și îndruma
rea efectuate intre două trenuri 
sau curse de avion — limitate, 
vrind nevrind. la participarea la u- 
nele ședințe, la a asculta și nota — 
eventual, a și promite cite ceva — 
pentru ca apoi multe să rămină ne
schimbate. ca Înainte.

In exercitarea rolului lor în im
primarea unui spirit de exigență și 
responsabilitate, organizațiile de par
tid din minister mai au numeroase 
disponibilități. Unul dintre argumen
tele posibile : de curind. un colectiv 
de control, constituit din șase spe
cialiști de la centrala mecanizării a 
fost, timp de aproape o săptămină, 
in județul Buzău. Intrucit din inves
tigații anterioare, efectuate cu spri
jinul comitetului județean de partid, 
de un colectiv obștesc al „Scinteii" 
care a cuprins activiști de partid și 
specialiști se cunoștea că, de mai 
multă vreme, In stațiuni de mecani
zare ca cele de la Mihăilești, Padina, 
Balta Albă, Ziduri, Poșta Cilnău, 
Stilpu ș.a. există pe lingă incinte 
părăginite, clădiri și anexe, multe 
hectare de pămlnt nelucrat, parcă 
ale nimănui, precum și suprafețe 
de producție construite insumind mii 
de metri pătrați nefolosite s-au 
folosite necorespunzător — ne-a

CA LA CLUJ

PROMPT
Mal bine de 25 000 familii din Cluj 

găsesc in fiecare dimineață, la ușa 
apartamentului, laptele proaspăt, îm
buteliat și servit in condiții de igienă 
desăvirșită. S-a făcut socoteala câ. 
dacă fiecare din abonați ar pierde 
zilnic numai 20 minute pentru cum
păratul laptelui de la prăvălie, s-ar 
cheltui mai bine de 8 300 ore — ceea 
ce echivalează cu programul de lu
cru al unui număr de peste 1000 
muncitori. In afară de aceasta. 73 
de femei (din totalul de 80 distri
buitori de lapte pe bază de remiză) 
și-au găsit o ocupație productivă 
care nu le răpește prea mult din 
timpul lor destinat treburilor gospo
dărești. Iată de ce se preconizează 
lărgirea acestei activități. La finele 
acestui an. numărul abonaților va 
crește la 32 000, cu 113 000 hl lapie, 
ceea ce înseamnă câ peste 70 la sulă 
din cantitatea de lapte consumată de 
clujeni va fi servită la domiciliu.

De fapt, economisirea timpului ce
tățeanului — al gospodinei, mai ales 
— constituie o preocupare evid Hă 
a organelor comerțului clujean. Pen
tru exemplificare, vom mai arăla că. 
de pildă, numărul unităților cu au
toservire in alimentația publică și 
comerțul alimentar crești , in ac .t 
an, de la 27 la 35. iar valoare.i m - 
furilor desfăcute prin acestea va 
spori de la 328 milioane lei la 518 
milioane lei. Acest sistem și-a do
vedit eficiența din mai multi? puncte 
c*e vedere. In afara rapidității și evi
tării dialogului cu personalul, con
sumatorul iși alege singur marfa do
rită care, in proporție de 70—90 la 
sută, este preambalatâ. Principalele 
unități alimentare fac serviciu și ia 
domiciliu, pe bază de comenzi fer
me. Numărul unităților și raioanelor 
„Gospodina" sporește in acest an de 
la 35 la 55, iar valoarea desfacerilor 
crește de la 24 milioane, la 38 mi
lioane lei. Bufetele și alimentarele 
din incinta unităților productive, a 
ș'olilor etc. vor ajunge la 90 față de 
75 in prezent. S-au modernizat ser
viciile și in comerțul cu produse in
dustriale, tot in scopul rapidității și 
creșterii calității serviciilor. „Nu 
avem de gind să ne oprim aici — 
ne spunea tovarășul Aurel Ilea, di
rectorul direcției comerciale județe
ne. Dezvoltarea și modernizarea ser
viciilor comerciale, in interesul ce
tățenilor, reprezintă pentru noi o 
preocupare permanentă — pe măsură 
ce cresc numărul locuitorilor, veni
tul familial și gradul de civilizație. 
Nu pretindem că. față de nivelul ac
tual al dezvoltării municipiului, sin- 
tem la cota de virf cu serviciile co
merciale. De aceea, ne aflăm in plin 
efort in această direcție".

Dar să continuăm cu exemplele, 
în locurile de parcare, automobiiiș- 
t i sint intimpinați de oameni pe al 
căror chipiu 6crie „Cooperativa De
servirea". Ca peste tot, automobi- 
l.știi sint invitați, politicos, să achite 
taxa dc ’ parcare. S-a terminat cu 
aceasta ? Nu, același incașator te in
formează cu cele mai diverse ser
vicii la care cetățeanul, in trecere 
prin Cluj, poate apela : adrese do 
..Autoservice", de spălătorii-auto 
sau călcătorii pentru costume, spec
tacolele de la instituțiile teatrale ori 
cinematografice etc. Același lucru 
i! fac și comisionarii, care procură 
biletele de spectacole șl le lnminea- 
ză la domiciliu, ca și cei ce inde- 
p ines? diferite servicii bolnavilor 
c n spitale. Cu toții aparțin coope- 

ei meșteșugărești „Deservirea", 
mai precis „Casei de comenzi" a 
; -estei cooperative, care In pre- 
7 nt dispune de circa 100 de lucră- 
t ri, permanenți ori prin contract, 
de diverse profesii. In cadrul casei
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de comenzi se execută peste 30 de 
servicii. Am fost de față cind...

— Alo 1 1 29 70 ?
— Da. La dispoziția dumnea

voastră.
— Am pe tatăl meu grav bolnav. 

Sint nevoită insă să plec pentru trei 
zile din localitate și aș avea nevoie 
de un îngrijitor pentru această pe
rioadă.

Serviciul a fost prompt. La ace
lași număr de telefon se poate so
licita și o soră pentru injecții. Ope
ratoarea apelează la cele 6 surori 
calificate — aflate la dispoziția coo
perativei — iar una din ele și plea
că de îndată la adresa indicată. Casa 
de comenzi este chemată, deci,

cille așa-zis 
spălătoriile și curățătpriile, 
reparații, care 
timpul liber al gospodinelor. Printre 
altele, ne preocupă înființarea in cel 
mai scurt timp a unui .,automat- 
service" pentru spălatul rufelor, des
chiderea unei călcătorii moderne și 
rapide pentru călcatul hainelor. Ani 
mărit orarul de funcționare a maga
zinelor și atelierelor noastre pentru 
tot cursul zilei. Ne preocupă, de a- 
semenea, rezolvarea 
speciale pentru 
grădiniței".

Ce ests și cum lucrează

casa da comenzi clujeană

facă față unor servicii cum ar 
curățat, spălat, călcat, supra- 

'herea capiilor, însoțirea copiilor 
grădiniță sau cămin, efectuarea 
reparații la instalații electrice, 

timplărie și tapițerie, fo- 
peatru diferite ocazii, 
de nunți, onomastici, 

sp comune, comisionari pentru 
diferite cumpărături, pentru transmi
terea unor cadouri, achitarea diver
șilor laxe și cite altele. Sint și so
licitări mai singulare, in felul lor. 
Un cetățean cerea, de piidă, să 1 se 
valorifice sticlele goale, care, pur șj 
simplu, î-au blocat casa și pivnița. 
Altul — să i se confecționeze o lă- 
diță etc., etc. Pe toate, casa dc 
comenzi a cooperativei „Deservirea" 
le execută prompt și conștiincios.

— Casa noastră de comenzi — ne 
informează responsabilul acesteia, 
loan Tompa — este unică, in felul 
ei, in țară. Fostului birou de infor
mații al cooperației meșteșugărești 
i s-a dat o altă menire, de a satis
face pretențiile cetățenilor, a le eco
nomisi timpul, a le ușura treburile. 
Unele din aceste servicii sint foarte 
solicitate. Ne propunem să le lăr
gim, să le perfecționăm. Aici totul 
trebuie rezolvat din mers, in funcție 
de creșterea populației, a venituri
lor, pretențiilor care, la Cluj, oraș 
atit de diversificat ca profesii și 
preocupări, sint in continuă creștere. 
Desigur, intimpinăm și dificultăți. 
Cele mai multe, legate de aprovizio
narea cu o seamă de materiale pen
tru reparații, iar altele privesc 
promptitudinea și calitatea unor ser
vicii. Unii dintre lucrătorii noștri 
nu sint destul de prompți. Împotriva 
acestei metehne va trebui să luptăm. 
O seamă de servicii vor dispărea, dar 
altele — și mai multe — vor apărea, 
unele sint permanente, altele aproape 
singulare, ocazionale, ceea ce ne 
cere să fim mereu prezenți in uni
versul preocupărilor și nevoilor ce
tățenești. Căci, oricit de măruntă ar 
fi o cerință, pentiu solicitant ea 
este importantă. In scurtul timp de 
nici 6 luni de la înființare, casa de 
comenzi și-a dovedit utilitatea. Dacă 
în prima l,ună Încasările pentru ser
viciile aduse populației au fost de 
numai circa 10 000 lei, in luna mai 
ele s-au ridicat la 140 000 lei.

...Am discutat și cu tovarășul Ioan 
Cosma — vicepreședintele U.J.C.M. — 
asupra modului cum in general meș
teșugarii iși diversifică serviciile, pe 
măsura creșterii cererilor cetățe
nești. „In general, dezvoltăm servi

să 
fi 
v? 
la 
d? 
de apă. de 
tureporteri 
organizarea 
me-S(

mărunte, cum ar fi 
_ I/ . '" , micile 
consumă mult din

unor servicii 
copiii aflați la virsta

★
Clujul dispune InIntr-adevăr, , . .

prezent de o largă gamă de servicii 
pentru populație. Ea se va lărgi, In 
continuare ; dar și mai importantă 
este perfecționarea serviciilor exis
tente, disciplinarea lor, in sensul 
de a răspunde prompt tuturor ce
rințelor. Tntr-un cuvint, este vorba 
de ridicarea continuă a calității a- 
cestor servicii.

Alexandru MUREȘ AN 
corespondentul „Scinteii"

Am publicat și vom re
veni, dacă va li nevoie, 
d=spre meteahna unor 
martori de a face declara
ții neadevărate in fața 
justiției. Ne-am întrebat și 
ne vom întreba, tot ori de 
cite ori va li nevoie : de 
ce șchloapătă, uneori, ade
vărul dacă minciuna are 
picioare scurte ? Nesince- 
ritatea este repudiată in
tr-o societate a eticii și a 
echității socialiste, cu atit 
mai mult in practica jus
tiției acestei societăți.

Dacă sperjurul iși face 
totuși, citeodată, loc la 
bara martorilor, explicai a 
rezidă, in 99 la sută d n 
cazuri, în defecte de ca
racter sau de educație a e 
respectivului. Fie că acel 
defect este cupiditatea, 
disprețul adevărului sau 
interpretarea greșită a 
unor valori morale (falsa 
înțelegere a prieteniei, a 
binelui), consecințele ne- 
sincerltății sint la fel de 
grave. „Ajutind" prin ne- 
sinceritate una din părțile 
implicate lntr-un proces, 
e prejudiciată automat 
partea adversă, se știrbeș
te dreptatea cea indivizi
bilă, e influențată stabili
rea adevărului. O demon
strează și cazul următor, 
în felul său ieșit din co
mun. Prezentindu-1 o fa
cem cu scopul mărturisit 
de a atrage din nou aten
ția celor ce răspund de 
Întărirea legalității asupra 
atenției .......
trebuie 
față de 
forțare . .
șperaclul.

In toamna anului 
organele de miliție ale 
sectorului 2 din Capitală 
au’început să-i urmăreas
că pe Anghel Marin și Ion 
Dumitru zis Nelu, pentru 
trafic cu monede de aur. 
La Începutul lunii noiem
brie cei doi primeau vi
zita unui nou cirac —

neslăbite pe care 
să o manifeste 

orice încercare de 
a dreptății cu

1970,

interesat să aflăm ce au văzui 
șl ce au rezolvai din toate acestea 
membrii colectivului de control din 
centrala mecanizării. Răspunsul pri
mit din partea directorului centralei 
a fost scurt și... cuprinzător : „Ne-a 
scăpat din tematică problema folosi
rii spațiilor de producție'1. Mai pot 
surveni, desigur, „scăpări" Intr-o te
matică. Organizației de partid nu 
trebuie să-i scape Insă faptul că lu
crători cu atribuții dc răspundere din 
centrală tratează sau au tratat ca 
o problemă secundară asemenea as
pecte. că tărăgănează de ani de zila 
să găsească o soluție eficientă aces
tor probleme.

încă un aspect dintre cele mai im
portante asupra căruia, asemenea or
ganizației de partid din departamen
tul de îmbunătățiri funciare și con
strucții agricole, ar trebui să reflec
teze și celelalte organizații de bază 
din minister : este vorba de cerința 
ca periodic toți membrii de partid, 
inclusiv cadrele cu munci dc condu
cere — dc la șefi de departamente, 
la directori generali și directori, 
ș _'fi de servicii — să prezinte infor
mări in faț.i comitetului de partid, 
birourilor sau adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază cu privire 
la modul cum isi organizează si des
fășoară activitatea politică si profe
sională, cum aplică sarcinile stabilite 
pentru domeniul respectiv de con
ducerea partidului și statului, cum 
se achită de îndatorirea de a parti
cipa direct la viața politică nu nu
mai din instituție, ci și din unitățile 
agricole la care se află in cursul 
deplasărilor pe teren.

Sint, firește, nelimitate metodele 
și formele de muncă prin care or
ganizațiile de partid pot șl trebuie 
să încetățenească in activitatea mi
nisterului un spirit de muncă de 
partid, să determine ca fiecare lu
crător să acționeze in toate împre
jurările ca un lucrător politic, ca un 
activist de partid și de stat. 
Lucrătorul din aparatul de ștat 
se poate defini activist nu prin 
declarații, ci prin modul cum la con
tact cu oamenii, cu terenul ; în fe
lul cum soluționează sarcinile in u- 
nitățile de bază și cum este înțeles 
și urmat de oameni se vede calita
tea de om politic. El nu trebuie 6ă 
aștepte dispoziții pentru desființarea 
birocrației, formalismului, pentru e- 
liminarea tendințelor de tehnicizare 
și funcționarizare. Stă In puterea 
fiecăruia ca reducind din timpul pe
trecut in birou in favoarea deplasării 
pe teren, a muncii și îndrumării 
competente, concrete, să contribuie 
direct la eliminarea formularisticii 
inutile, să imprime activității sale un 
conținut dinamic, viu, eficient.

Constantin MORARU

La renumitul Izvor de sănătate 
și recreere pe care-1 reprezintă 
stațiunea balneo-climaterică „Fe
lix" — care, in acest an, și-a adău
gat noi spații de cazare și trata
ment — se încheie prima jumătate 
din actualul -sezon cu un bilanț 
bogat. La complexul sanatorial 
U.G.S.R. numărul celor care be
neficiază de serviciile medicale, ca
zare și masă se ridică la peste 
11 000. La aceștia se adaugă încă 
aproape 2 000 turiști care au efec
tuat concediul de odihnă și trata
ment la bazele terapeutice ale ofi
ciului județean do turism Bihor, 
respectiv la complexele Nufărul șl 
Felix. Trebuie menționat că, in 
acest an, alături de oamenii mun
cii din țara noastră, un mare nu-

IMAGINI NOI
Odată cu sosirea studenților și 

elevilor — in complexul de odihnă 
de la Costinești și în tabăra pio
nierească de la Năvodari — lito
ralul românesc, această uriașă „flo
tă" de vacanță, funcționează „cu 
toate pinzele sus". In afara elevi
lor și studenților se află acum, 
aici, peste 70 000 turiști — dintre 
care jumătate oameni ai muncii 
din țara noastră, veniți prin sindi
cate și agențiile O.N.T., șl jumă
tate străini de pe diferitele melea
guri ale lumii. La rindul lor, stațiu
nile au pregătit, pentru toate cate
goriile de oaspeți și pentru toate 
virstele, nenumărate surprize In 
premieră absolută.

In primul rind, ridicarea gra
dului de confort este specifică tu
turor spațiilor de cazare, de la ho
telurile de lux pină la căsuțele de 
vacanță. Apoi, Ia Eforie Sud, can
tinele au fost transformate In res- 
taurante-pensiune, cu meniuri la 
alegere. Cit despre agrement, să 
amintim In primul rind redeschi-

măr de oaspeți din numeroase țări 
— printre care Danemarca, Fin
landa, Belgia și altele — s-au 
bucurat deopotrivă de binefacerile 
apelor termale de la Felix.

Se cuvine subliniat și faptul că 
gospodarii stațiunii, in afară de 
condițiile excepționale de trata
ment și cazare, au amenajat În
tinse spații de flori și terenuri 
sportive, au deschis noi unități co
merciale — in special de alimenta
ție publică și chioșcuri pentru o- 
biecte de artizanal — asigurind tot
odată și bogate programe yrtistice 
pentru petrecerea timpului liber cit 
mai plăcut.

Dumitru GAȚA
corespondentul „Sclntell”

PE LITORAL
derea tuturor restaurantelor cu 
specific și a barurilor, cu progra
me interesante. Pentru copii, în sta
țiunea Neptun, s-a deschis in pre
mieră, un înzestrat și frumos parc 
de distracții „Prichindel", iar pen
tru amatorii de pește și pescuit o 
cherhana rustică și, în același 
timp, modernă, pe malul lacului 
din apropiere. La Mamaia, în com
plexul Caraiman, se pot primi lec
ții de sporturi nautice. Piscine cu 
apă, încălzită la nevoie, terenuri 
pentru toate sporturile, bowlingurl 
cu jocuri mecanice, ambarca
țiuni nautice, excursii zilnice pe 
traseele turistice din țară și In 
Delta Dunării sau la cetățile an
tice din Dobrogea — iată doar ci- 
teva din mijloacele de agrement 
create pentru miile de oaspeți al 
litoralului, bineînțeles în afară de 
obișnuita plajă, de soarele, nisipul 
și marea pe care litoralul româ
nesc al Mării Negre le oferă cu 
generozitate nedezmințită.

Gregorlu Pop, pe atunci 
muncitor necalificat la o 
fabrică de medicamente, 
și puneau la cale noi afa
ceri. Prompt, miliția in
tervine și reține pe făp
tuitori, confiscă monedele, 
strică toate aranjamentele 
și începe întocmirea acte
lor de urmărire penală. A 
doua zi. G. P. avea să re
cunoască faptul că a fost 
la casa lui Anghel Marin 
și i-a dat 4 500 de lei pen-

contul unor «urne, bineîn
țeles) că le va procura bu
telii de aragaz și mate
riale de construcție. Drept 
dovezi, soții P. recoman
dau trei martori vizuali 
care ar fi asistat la apa
riția falsului inspector 
(Niculae Buturugă, Ema
nuel Neagu, Ioana Dodu 
Constantin) și chitanțe au
tograf completate de pre
supusul escroc pentru 
suma de 24 000 de lei. Cit

existe participarea victimei 
la lămurirea erorii, cel 
denunțat pentru fapte 
inexistente dar bine simu
late a fost . pină la urmă 
pus in libertate. A urmat 
o minuțioasă și stăruitoare 
anchetă, mai lungă de un 
an de zile, pentru a se lă
muri adevărata față a lu
crurilor. Totul era ticluit 
de soții Pop care sperau, 
pe calea unei „justiții" 
manevrate de ei, să răz-

mărturiei mincinoase
tru trei ducațl imperiali 
de aur. $i unii și alții as
cundeau insă că cifra afa
cerii lor a fost de 24 000 
lei. Dosarul de urmărire 
penală primea soluția pre
văzută de lege pentru cei 
ce iși recunosc fapta și 
demască pe alți deținători 
sau traficanți de aur. Mo
nedele rămineau confis
cate, iar banii, in mod le
gal, pierduți.

A trecut un an de zile. 
Gregoriu Pop nu putea 
uita paguba suferită. Se 
baza in schimb pe faptul 
că a fost uitată vechea an
chetă. ceea ce s-a și în- 
timplat. împreună cu soția 
lui, Paraschiva Pop, au 
ticluit o reclamație inge
nioasă. Sesizau câ un ne
cunoscut s-a prezentat la 
locuința lor, s-a recoman
dat „inspectorul Anghel 
de la sectorul doi" și i-a 
Înșelat promițindu-le (in

se poate de convingător. 
Martorii au confirmat, 
scrisul chitanțelor semăna 
și urmele au dus spre ui
tatul traficant de aur care 
a bombănit, a protestat 
fără convingere și — în 
fața „evidențelor" — a 
fost arestat.

Ceva scirțiia în această 
anchetă, cu toate că recla- 
manții și martorii lor 
„buni" se izbeau cu frun
tea de pămînt să fie cre
zuți că așa cum zic el s-a 
Intimplat ; reclamantul, a- 
vind și el păcatele lui de 
ascuns (vechile, adevăra
tele relații financiare), nu 
oferea 
concretă pentru dezvino
vățirea .... ’
Anghel", unul șl același cu 
fostul traficant, se afla în- 
tr-o situație artificială, 
înscenată de alții, pe care 
nu avea autoritatea morală 
să o combată. Fără să

nici o versiune

sa. „Inspectorul

a-bune afacerea proastă, 
facerea necurată, in care 
intraseră cu Anghel Marin.

Oricit de mari erau pă
catele acestuia, nu pe ca
lea înscenărilor grosolane 
puteau fi sancționate ele. 
S-a aflat că faimoasele 
mărturii ale lui Buturugă 
și Neagu au fost ticluite 
la restaurantele „Poarta 
Albă" și „Ghiocelul" ; ci
nismul aranjamentului a 
mers pină la organizarea 
unei vizite de recunoaștere 
la domiciliul reclamanților, 
în care martorii nu călca- 
seră vreodată, pentru ca 
Buturugă să poată descrie 
interiorul dacă va fi în
trebat ; Neagu nu s-a os
tenit nici atit. Chitanțele 
fuseseră cu adevărat com
pletate de așa-zisul in
spector, dar nu in împre
jurările reclamate, ci după 
ce, la o săptămină de la

povestea cu aurul, soții 
Pop l-au atras in locuința 
lor și i-au administrat un 
toc de bătaie soră cu 
moartea. . La aceste pre
siuni, de la care n-a lipsit 
parul, a asistat cu nonșa
lanță martora de mai tir- 
ziu, Ioana D. C. O mur- 
diră răfuială intre infrac
tori, deci o periculoasă 
încercare de „justiție pri
vată", o horă de minciuni 
menită să inducă in eroare 
ancheta, stabilirea adevă
rului.

Autorii înscenării și ac
torii ei și-au găsit răspla
ta cuvenită. Procuratura 
sectorului 2 i-a trimis in 
judecată, iar instanța le-a 
aplicat pedepse dozate 
conform legii : Gregoriu 
Pop pentru infracțiunile 
de denunțare calomnioasă 
și încercarea de a deter
mina mărturie mincinoasă, 
iar Paraschivei Pop, Ioa
nei Dodu, lui Niculae Bu
turugă și lui Emanuel 
Neagu pentru mărturia 
mincinoasă.

Firește, exemplul ales 
este un „caz-limită". dar 
el evidențiază pregnant 
consecințele antisociale 
grave ale mărturiei minci
noase. în lumina faptelor 
de mai sus apare și mal 
evidentă necesitatea creă
rii unui asemenea curent 
de opinie împotriva celei 
mai mici încercări de in
ducere in eroare a organe
lor de urmărire penală și 
justiție, incit omul in uni
formă sau in robă, omul 
care face legătura intre a- 
devăr și lege să poată ac
ționa, conform normelor 
legale, la orice act de ne- 
siuceritate rău Intenționa
tă, iah adepții minciunii 
cu picioare lungi să se îm
piedice din capul locului 
cu ticluirile lor cu tot.

Sergiu ANDON
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împotriva fascismului, pentru cauza eliberării patrieiV

CLASA MUNCITOARE - FORȚA HOTĂRÎTOARE A LUPTEI ANTIFASCISTE

Dîrzenie și combativitate revoluționară „Spiritul de lupta și unitate

40 de ani de la procesul conducătorilor luptelor muncitorești din 1933
cîștigd pe muncitori"

Re Implinc 
decenii de la 
tonanță polit 
tională Inten 
celor lupte a 
și petroliști 
1933 — lupii 
gină glorios 
duse de prol 
Iră, de popoi ........ . ......
berare socială si națională. înscriin- 
du-se totodată printre primele mari 
acțiuni pe plan mondial ale prole
tariatului împotriva fascismului.

Dupâ cum este cunoscut, prin efec
tele lor imediate, ca și prin influen
ța exercitată asupra întregii evoluții 
ulterioare a tării _ luptele muncito
rești din Ianuarie—februarie 1933 au 
reprezentat o mare victorie politică a 
clasei noastre muncitoare. Asa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
luptele din 1933 ale ceferiștilor si pe
troliștilor „au marcat un moment im
portant în dezvoltarea mișcării revo
luționare din România, in creșterea 
rolului partidului comunist in viața 
țârii, au deschis drumul spre întări
rea legăturilor partidului cu masele 
largi muncitorești, au creat condi
țiile pentru maturizarea politică și 
ideologică a partidului nostru".

Inscenînd conducătorilor luptelor 
un vast proces, clasele stăpini- 
toare urmăreau să înspăiminte ma
sele muncitoare, să paralizeze voința 
lor de luptă. Aceste planuri au fost 
însă zădărnicite de P.C.R., care a 
știut să transforme procesul intr-o 
mare acțiune politică de luptă îm
potriva guvernului antidemocratic, 
împotriva fascismului, pentru apăra
rea intereselor vitale ale poporului.

încă înainte de prima judecare a 
procesului, care a avut loc la Bucu
rești. intre 7 iulie si 19 august 1933, 
mii și mii de muncitori, intelectuali, 
țărani, răspunzind chemării P.C.R., 
și-au pus semnăturile lor pe cereri 
pentru 
Sfidind 
de ură 
erați ce, 
impus 
nunțarea 
tințe cunoscute pină _____ ... ..
nalele justiției românești : două tre
imi dintre cei 108 militanți revoluțio
nari trimiși in judecată au fost con
damnați la pedepse variind intre 10 
Si 20 de ani de muncă silnică. Co- 
mentind această sentință odioasă, 
„Scinteia" ilegală scria : „Nu senti
mentul de frică, ci cea mai mare in
dignare a maselor largi este răspun
sul la această brutală si cinică sen
tință împotriva celor mai huni re
prezentanți ai clasei muncitoare din 
România !“

Și. Intr-adevăr, o asemenea forță 
șl amploare a avut acțiunea de pro
test organizată împotriva acestei în
scenări judiciare de Partidul Comunist 
Român, incit autoritățile s-au vă
zut nevoite să retrimită procesul 
spre rejudecare la Consiliul de 
război al Corpului I armată Craiova, 
menținind printre inculpați pe

esc în aceste zile patru 
ti procesul de amplă fe
tică internă și interna- 
Wil conducătorilor croi- 
<le muncitorilor ceferiști 
din ianuarie—februarie
e care au marcat o pa- 
asâ in istoria bătăliilor 
letarîatul din țara noas- 
rul muncitor pentru cll- 
lâ si nai.......................

e totodată prinți

eliberarea celor arestați, 
voința maselor și pline 
împotriva forțelor demo- 
cercurile guvernante au 

consiliului de război pro- 
celor mai aspre sen- 

atunci în a-

Gheorghe Gheor^hlu-Dej. Dumitru 
Petrescu. Constartin Doncea. Chivu 
Stoica. Gheorche Vasillchi, Marin Io- 
nescu-Neica. Procesul s-a judecat 
i perioada 4 u 1 iulii 1934

Actionînd op Tivit indicațiilor 
partidului, fruittașli luptelor din

Este drumul muncitorului conștient 
pe care trebuie sA meargă fAră șo
văire, pină la Izbindă". Constantin 
Itoncea, președintele sindicalului 
C.F.R. Grivlta, arăta : ..Dacă am 
ajuns la metodele de luptă din fe
bruarie, Iar in grevele din februarie

tăril la Craiova. în acest context, a 
survenit arestarea, pe cind voiau să 
intre in sala de judecată, a grupului 
de tineri, alcătuit din Nicolae 
Ceaușescu, Vasile Pogăceanu, Vasile 
Gabor și Rlții, veniț-i, așa cum se con
semna in procesul verbal Întocmit

Luptele din ianuarie-februarie 1933 au constituit un moment de o deosebită 
importantă 
asupra vieți 
claselor exp 
nomice și p 
instaurarea

primele mari
român clin 1

! istoria mișcării noastre muncitorești, au avut o profundă înriurire 
politice și sociale din România. Ele au dat o puternică lovitură 
statoare, au frînat ofensiva capitalului împotriva drepturilor eco- 
tice ale oamenilor muncii. Desfășurate la scurtă vreme după 
ctaturii fasciste hitleriste in Germania, luptele proletariatului 
3 au avut și o însemnătate internațională, înscriindu-se printre 
cțiuni ale proletariatului mondial împotriva fascismului.

NICOLAE CEAUȘESCU

februarie 1933 nu s-a 
demaște crunta exploa 
erau supuși muncit 
rostit din boxa a 
răsunător act de acuza 
regimului burghezo-m ___ ,
proclamat cu mindric și țuraj obiec
tivele Partidului Comun ~ 
apărător dîrz și ncinfrica 
selor vitale ale întregu 
Gh. Gheorghiu-Dej, care 
narea P.C.R. îndeplinise _r._ 
secretar al Comitetului CV.tral 
acțiune al feroviarilor, ară 
cursul luptelor din ianuari 
rie 1933. proletariatul rom 
binat revendicările economi 
politice, pentru apărarea I 
democratice și a independ 
tionale primejduite de im 
si fascism, a ripostat 
președintelui : „Nu eu . . _
porul muncitor acuză ! — șflel tre
buie să afle că. cu oricîte | împo

 

triviri, va veni vremea răbunde- 

 

rilor pentru cei care i-au hăâzit o 
soartă de rob... Sentința ce 
pronunța, departe de a inti 
întoarce pe muncitori de la 
lor. va însemna un nou înd 
luptă. Acesta este un proces 
care nu poate fi suspendat, 
înceta pur și simplu odată cu 
rea exploatării".

în cuvintul său. Dumitru Pe 
secretarul comisiei locale a si 
telor din București, subliniind 
este indiferentă pedeapsa care 
teaptă. arăta : „Am un ideal 
care vreau să mor și fac această Măr
turisire ca să arăt câ sint coniient 
și că 6ingur mi-am ales acest

limitat
re la
ii, ci

ților 
împotriva

cresc, au

să 
care 

au 
un

Român, 
al intere- 
i popor, 

însărci- 
de 
de 

d că. în 
februa- 

a îm- 
cu cele 
rtăților 
•i na- 
rialism 
ințării 

1 Po-

veți 
a și 
umul 
n la

am putut ciștiga revendicări, apoi nu 
e mai puțin adevărat că aceste meto
de de luptă ne sint arătate de parti
dul comunist. Convingerea mea este 
că numai partidul comunist este ade
văratul conducător al clasei munci
toare de la orașe si sate". In fața în
cercărilor tribunalului de a-i 
timida pe acuzați, cerîndu-le 
se limiteze la „a se apăra 
învinuirile aduse", Chlvu Stoica 
arăt^a răspicat : „Noi ne facem
datoria noastră, avocații — pe a lor 
și. dună cite se vede, dv vă faceți 
„datoria" dv., așa că se va vedea mai 
tirziu cine și-a făcut-o mai bine

Răzbătind dincolo de sălile tribu
nalului militar, cuvintele militanților 
comuniști țintuiți in lanțuri au ră
sunat in întreaga țară ca o chemare 
înflăcărată la lupta, pentru libertate, 
democrație si o viață mai bună.

Puternicul ecou in mase al lozinci
lor de luptă ale P.C.R. și-a găsit 
expresia in acele săptămini in larga 
mișcare de solidaritate cu conducă
torii luptelor ceferiștilor și petroliș
tilor, mișcare cc a cuprins cele m ai 
diverse categorii ale populației — și 
a îmbrăcat forme din cele mai varia
te — de la greve de protest, în
truniri $i demonstrații de stradă, 
la nenumărate moțiuni, mesaje, scri
sori cerind eliberarea militanților 
trimiși in judecată.

O mărturie elocventă a stării de 
spirit antifasciste a maselor au con
stituit-o curajul și spiritul de res
ponsabilitate civică al celor aproa
pe 200 martori ai apărării care, în- 
fruntînd piedici și persecuții de tot 
felul, au venit din toate colțurile

in
să 
de

de autorități, la 27 iunie 1934. pen
tru a depune ca martori „in favoa
rea acuzaților și a citi ade
ziunile muncitorilor pentru stin
gerea procesului și eliberarea de- 
ținuților". Asupra lor s-au găsit 15 
liste de subscripție, precum și pro
teste semnate de un mare număr de 
muncitori §i alți cetățeni din Capita
lă, Cluj și alte orașe. Cu dîrzenia, 
curajul și setea de dreptate, care îl 
caracterizau încă de atunci, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, în vîrstâ de 16 
ani, declara răspicat la ancheta În
treprinsă că a venit „spre a depune 
listele de subscripție șl proteste mun
citorești la Consiliul de război al 
corpului I armată", unde se rejudeca 
procesul ceferiștilor, precum și de a 
face o declarație „in favoarea acuza
ților, arălind că muncitorimea se so
lidarizează cu ei".

Impresionantă prin amploarea șl 
Intensitatea ci s-a afirmat larga miș
care de solidaritate Internațională cu 
conducătorii marii bătălii proletare 
din 1933. Relevind însemnătatea o- 
cestei mișcări, un manifest al C.C. al 
P.C.R. arăta : ..Din toate colțurile lu
mii, din Europa, America șl Africa, 
din Franța, Belgia, Cehoslovacia, 
din Canada. Statele Unite, din 
Argentina, Maroc și Africa de 
Sud, milioane de muncitori au pro
testat. cerind telegrafic și in scris c- 
liberarea ceferiștilor."

Nici sentința prin care conducătorii 
luptei ceferiștilor și petroliștilor au 
fost condamnați la zeci de ani de 
temniță, nici valul de teroare poli
țistă care a urmat procesului nu au 
putut înăbuși voința de luptă a cla
sei muncitoare, a poporului român, 
îmbogățirea continuă a experienței 
revoluționare a partidului, dezvolta
rea continuă a legăturilor lui cu ma
sele au constituit premisele care1 i-au 
d^t posibilitate să se afirme in pe
rioada următoare ca forța dinamiza
toare a luptei antifasciste, iar în anii 
războiului să acționeze ca un ade
vărat catalizator al voinței poporu
lui. determinind coalizarea într-un 
front comun a tuturor forțelor de 
bază ale națiunii, călăuzindu-le la 
înfăptuirea insurecției naționale an
tifasciste din august 1944.

M. C. STĂNESCU

în desfășurarea luptei antifasciste, 
P.C.R. a urmărit stăruitor, ca una din 
aarcinile-cheie, făurirea unității cla
sei muncitoare, căci tocmai această 
unitate putea chezâșul unirea tuturor 
forțelor democratice, patriotice, in
teresate in apărarea democratici, a 
independentei și integrității terito
riale a patriei, amenințate de fas
cism.

între acțiunile de luptă ale clasei 
muncitoare din perioada premergă
toare celui de-al 
doilea război 
mondial, în care 
și-au găsit ex
presie eforturile 
P.C.R. pentru în
tărirea unității 
muncitorești, se 
înscrie și greva 
metalurgiștilor de 
la turnătoria și 
fabrica de mașini 
din Cluj („Ju
nas"), desfășura
tă intre 1 mai și 22 iunie 1938.

încă Înainte de izbucnirea grevei, 
sub conducerea organizației P.C.R. 
din Cluj au avut loc mai multe in- 
tilniri ale muncitorilor metalurgiști, 
în care aceștia au cerut îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de via
ță. Revendicările economice ale mun
citorilor se îmbinau cu revendicările 
lor politice, urmărind apărarea drep
turilor democratice, tot mai grav 
știrbite de dictatura regală. Acțiu
nile metalurgiștilor erau urmărite cu 
mult interes de mii de salariați din 
oraș etc. care se aflau in fața unor 
probleme similare. „Autorităților lo
cale le este teamă de izbucnirea unei 
greve, care ar produce mari frămin- 
tări in rindurile muncitorilor din 
Cluj", scria in numărul său din 8

martie 1938 ziarul local „Națiunea 
română".

Ținînd seama de starea de spirit a 
metalurgiștilor, comitetul de acțiune 
alcătuit din cei mai activi și hotărițl 
lucrători de la fabrica „Junas" — 
comuniști, social-democrați și fără do 
partid — a ales drept moment al iz
bucnirii grevei ziua de 1 mai 1938. 
în încercarea de a înăbuși vo
ința de luptă a muncitorilor, au
toritățile au

metalurgiștilor 
clujeni din 1938

recurs la tot fe
lul de diversiuni,

— au arestat 27 de 
greviști sub cu
noscuta acuzare 
de „răzvrătire co
lectivă contra li
niștii și ordinii", 
dar nimic nu i-a 
putut determina 
pe muncitori să 
înceteze greva. 
Sub presiunea

- muncitorilor și de 
teama proclamării

unei greve pe oraș, autoritățile au 
eliberat pe cei arestați. în cele din

RECOLTAREA ORZULUI ESTE ÎN TOI

urmă, după 7 săptămini de grevă, 
patronii au acceptat încheierea unul 
contract colectiv care prevedea o 
serie de clauze favorabile pentru 
muncitori.

Unitatea de nezdruncinat de care 
au dat dovadă metalurgiștii din fa
brică. sprijinul ferm al muncitorilor 
din Cluj și din țară au constituit fac
torul determinant al succesului. 
„Acțiunile conduse de sindicatul jier- 
metal..., manifestările de solidarita
te ale metalurgiștilor (din țară) cu 
muncitorii din Cluj, — scria „Scîn- 
teia" — toate acestea arată că intr-a
devăr spiritul de luptă și unitate 
ciștigâ muncitorimea organizată".

Greva metalurgiștilor clujeni din 
mai—iunie 1938 se înscrie între acele 
acțiuni de luptă unită ale muncito
rilor care au pregătit condițiile pen
tru Închegarea, in aprilie 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc între 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Social-Democrat, ceea ce, așa 
cum se știe, a sporit capacitatea de 
acțiune și forța de organizare a cla
sei muncitoare.

dr. Ion 1ACOȘ

Conducătorii eroicelor lupte 
ale muncitorilor ceferiști din 
ianuarle-februarle 1933 în 
drum spre Consiliul de râz- 
bol al Corpului 1 armatâ 
Craiova-lunie 1934 (reprodu
cere dupâ un ziar al vremii)

J
Experiența întreprinderii „1 Mai“-Ploiești confirmă:

Concluzii ale unui raid-anchetă lin trei județe privind

• Randamentul utilajelor • Organizarea muncii și transporturilor 
@ Starea baz

In județele din sudul țării continuă de zor recoltarea orzului, iar in 
curind va începe și secerișul griului. Din datele centralizate ieri la mi
nisterul de resort rezultă că orzul a fost strins de pe o suprafață de 
30 000 ha. In județul Constanța, de exemplu, această lucrare s-a înche
iat. Recoltarea orzului constituie, totodată, și un prilej de verificare a 
modului do funcționare a combinelor și a celorlalte utilaje. Ce s-a 
putut constata in aceste prime zile de lucru la recoltat ? Iată conclu
ziile unui raid-anchetă organizat in județele Teleorman, Olt și Con
stanța.

Recoltarea celor 3 700 ha cultivate 
eu orz din cooperativele agricole din 
județul Teleorman reprezintă un 
prim examen pentru utilajele care 
vor lucra in campania agricolă.

Secerișul a fost temeinic pregătit. 
După cum ne relata tov. Emil Mi- 
hăilescu, directorul direcției agricole 
județene, anul acesta s-a stabilit ca 
cerealele să nu se mai cîntărească 
la cimp, ci direct la bazele de re
cepție sau la magaziile cooperative
lor agricole, astfel incit mijloacele 
de transport să poată fi folosite cu 
maximum de randament. Totodată, 
bj fost fixate traseele pe unde vor 
circula mijloacele de transport pen
tru a se evita deplasările inutile și 
irosirea timpului. Spațiile de depozi
tare au fost reparate și dezinfectate.

$i, intr-adevăr, ajungind pe una 
din tarlalele cooperativei agricole din 
Purani, am putut verifica aceste afir
mații. In amp, toate cele 7 com
bine C-12 din dotarea secției de me
canizare lucrau la orz. în urma lor 
erau 3 prese de balotat paie. ..Da
torită faptului că munca este organi
zată în flux si mijloacele mecanice 
lucrează grupate, am reușit să insă- 
mintăm mai bine de 30 ha cu po
rumb in cultură dublă — ne spunea 
tov. Marin Nedea, președintele coo
perativei. Acum, producția este in 
miinile noastre, dar pină cind nu 
vom pune la adăpost și ultimul bob 
nu ne putem considera mulțumiți. 
De aceea, am luat toate măsurile ne
cesare pentru grăbirea lucrărilor*.

?\u peste tot s-a înțeles imperati
vul acestei campanii de recoltare : 
evitarea risipei. La cooperativa 
agricolă din Siliștea unele remorci 
nu sint bine etanșeizate, iar drumul 
©izului dm cimp la magazii poale fi

găsit cu destulă ușurință după boa
bele care rămin in urma lor. Nici 
magaziile nu erau tocmai curate, iar 
in jurul lor orzul era împrăștiat din 
belșug. Desigur, o excepție. Dar 
tocmai de aceea trebuie luate ime
diat măsuri pentru îndreptarea lu
crurilor. De asemenea, nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că mai sint 
unele cooperative agricole care nu au 
asigurate suficiente mijloace de trans
port si nici nu au solicitat comple
tarea deficitului de la I.T.A. In cel 
mai scurt timp toate aceste neajun
suri, care pot determina pierderi de 
recoltă, trebuie inlăturate.

în județul Olt, la secerișul orzului 
se lucrează in flux continuu, con
form planului de măsuri stabilit de 
biroul comitetului județean de 
partid. In zona de activitate a 
S.M.A. Vișina, de exemplu, toate 
combinele sint în lan. La coopera
tiva agricolă Urzica, imediat după 
combine, presele balotează paie
le. urmează apoi tractoarele care 
pregătesc terenul pentru culturile 
succesive ce sint insâmințate cu 
operativitate. „Recoltăm acum ul
timele hectare din cele 130 cultivate 
cu orz — ne spunea președintele 
cooperativei, tov. Alexandru Chițu. 
Datorită bunei organizări a muncii 
am reușit ca in 3 zile să încheiem 
secerișul, iar in următoarele 2 zile 
vom termina și semănatul culturilor 
succesive pe suprafețele ce au fost 
cultivate cu orz". Aceeași organizare 
temeinică a muncii am intilnit și la 
cooperativele agricole Crușov, Vă- 
dăstrița, Coteana. Stoicăneșli etc. La 
Crușov și Stoicănești, de pildă, a 
fost organizat schimbul doi pe trac
toarele pentru pregătirea terenului 
în vederea insămințării culturilor

(

or de recepție
superioară

succesive. Ca urmare a ritmului ridi
cat in care se desfășoară lucrările 
și in alte unități agricole din ju
dețul Olt, pină la 28 iunie a fost 
strinsă recolta de pe 4 700 din cele 
11 000 ha cultivate. De asemenea, au 
fost însămințate 2 388 ha cu culturi 
succesive din cele 40 000 ha prevăzu
te in plan.

în curind, în județ se va trece cu 
toate forțele la secerișul griului. 
Pentru buna desfășurare a acestei 
lucrări, biroul comitetului județean 
de partid a stabilit o serie de mă- 
uri. Toate combinele C-12 și presele 
e balotat sint concentrate in uni- 
țile din sudul și centrul județului, 

nde cerealele păioase ajung mai 
epede la maturitate. în acest fel, 
ate utilajele vor fi folosite mai 
ne pentru evitarea pierderilor de 
olta și insămințarea operativă a 
turilor succesive. De asemenea, 
ntru impulsionarea secerișului, 
nistcrul de resort a hotărit trimi- 
ca in județul Olt a 130 combine 
loria" din județele Vaslui, Vran- 

etc., unde secerișul începe mai 
iu. „Alte măsuri — ne spunea 
. ing. Vasile Ciuciu, directorul 
erai al direcției agricole județe- 
se referă la gruparea preselor de 
tat, astfel incit o presă să lucreze 
combină „Gloria", iar pentru 
port se asigură două remorci 

etanșeizate. De asemenea, 
u devansarea secerișului, in 
țile agricole se organizează 
orme de pămint bine bătătorit 
recolta este depozitată rnornen- 

Prin această soluție se pot ciști- 
5 zile, perioadă extrem de fa- 

ilă insămințării culturilor suc- 
e si, totodată, se creează posi- 
tea utilizării mai eficiente a 

milaeelor de transport.
intreprinderile agricole de stat 

Coniac, Peștera și Hirșova din 
1 Constanța, combinele au in- 

tratln lanurile de griu din soiul 
iu ..Excelsior", recoltînd in 
de 26 și 27 iunie primele su- 

în această campanie de re- 
— spun mecanizatorii — nu 
să se piardă nici un bob.

Ca atare, nu se așteaptă coacerea 
deplină, cind spicele ar putea să se 
scuture, dar nici nu se poate intra 
cu combinele in lan, înainte de mo
mentul optim, pentru că ar avea ca 
efect pierderea de boabe in paie. 
Iată motivul pentru care in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste — 
Murfatlar, Petroșani, Pietreni, Mo- 
reni și altele, care cultivă grîu din 
soiuri timpurii, specialiștii și cadrele 
de conducere verifică in permanență 
stadiul de' coacere.

„Recoltarea orzului, care 6-a în
cheiat — ne spunea ing. Victor Ne- 
goiță, director adjunct al direcției 
agricole județene — a constituit o 
probă in lan a mașinilor, ceea ce 
ne-a permis intervenții și retu
șuri de ultimă oră, pentru buna 
lor funcționare la grîu. Pe baza 
analizei situațiilor constatate in 
unități la recoltarea orzului, direcția 
agricolă județeană a recomandat u- 
nele măsuri specifice acestei cam
panii. Ele constau in primul rînd in 
verificarea stadiului de coacere a 
tuturor solelor, nu zilnic, ci de cî- 
teva ori pe zi, la anumite orc, pen
tru a se putea intra In lan la mo
mentul oportun. De asemenea, s-a 
indicat ca în toate unitățile să se a- 
menajeze arii in cimp. nivelindu-se 
și bătătorindu-se pămîntul pe care 
să fie depozitată recolta pentru a se 
usca înainte de a fi transportată la 
baze, incit aceasta să fie înmaga
zinată la procentul de umiditate ce
rut".

în sfîrșit, trebuie menționată pre
ocuparea pentru executarea lucrări
lor in flux continuu : recoltat, balo
tat paie, eliberat terenul, arat și 
semănat culturi succesive pentru a 
se realiza 110 000 ha, din care 15 000 
ha cu porumb pentru boabe. Majori
tatea acestor culturi sint amplasate 
pe terenurile irigate și vor primi ană 
pentru răsărire și dezvoltare imediat 
după semănat.

Ion TEODOR 
Emllian ROUĂ 
George MIHAESCU

Din Inițiativa comitetului de par
tid al întreprinderii „1 Mai" din 
Ploiești, compartimentul de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii a supus unei exi
gente reexaminări critice întregul 
flux tehnologic de la secția de con
strucții metalice. La scurt timp, 
specialiștii acestui compartiment, 
împreună cu întregul colectiv al sec
ției amintite, au elaborat un studiu 
temeinic fundamentat vizind perfec
ționarea procesului de producție, sub 
multiplele sale aspecte și s-a trecut 
rapid la acțiune. Transportul intern 
a fost substantial simplificat ; o im
portantă suprafață construită a fost 
redată producției efective. Dintre 
multiplele avantaje rezultate ime
diat consemnăm sporul efectiv de 
producție înregistrat, care se ridică 
la aproape 1 milion lei. De altfel, re
zultatele „la zi" ale întreprinderii 
ploieștene vorbesc de la sine : pre
vederile planului au fost nu numai 
îndeplinite, ci chiar depășite la prin
cipalii săi indicatori. Această partici
pare Intensă la buna desfășurare a 
activității din întreprinderea ploieș- 
teană nu este deloc întimplătoare ? 
organizarea științifică are, aici, o tra
diție recunoscută, constituie o com
ponentă inseparabilă a procesului de 
producție. Principalul argument in 
această privință il oferă însuși con
ținutul planului de acțiune din acest 
an. Absolut toate cele 26 de studii, a- 
flate în curs de elaborare sau de a- 
plicare, sint concentrate asupra celor 
mal Importante laturi ale activității 
economice, organizarea conducerii, 
organizarea producției și a muncii, 
fără să fie neglijate nici problemele 
privind normarea și protecția mun
cii.

Să exemplificăm. O greutate cu
rentă, cu urmări destul de neplă
cute, deseori semnalată la produce
rea instalațiilor de foraj, era legală 
de lipsa unor tipuri adecvate de 
garnituri din cauciuc. De ce ? Mai 
inlii, pentru că acestea se produ
ceau in diferite ateliere și in gon

dițil diferite șl, apoi, pentru că nu
mărul proiectelor destinate 
lor acestor garnituri era, 
6implu, impresionant. Din 
cauză, cunoașterea situației 
ției de garnituri, adaptarea ___
tică în funcție de necesitățile ime
diate devenea o operație extrem de 
dificilă. Nu de puține ori se intim- 
pla ca unele instalații de foraj ter
minate să rămină in stoc, vreme În
delungată, pină era găsit tipul da 
garnitură necesar. Intervenția specia
liștilor din compartimentul de orga
nizare Ia soluționarea acestei ches
tiuni s-a dovedit salutară : procesul 
de elaborare a proiectelor pentru 
matrițe a fost centralizat, iar acum 
se cunoaște cu precizie ce anume și 
unde trebuie făcut.

O precizare cu o largă semnifica
ție : studiile menționate, ca și altele 
introduse în plan, sint rezultatul di
rect al efortului colectiv de gindire, 
reprezintă o selecție riguroasă a 
propunerilor desprinse din dezba
terile care au avut loc în adună
rile generale ale reprezentanților oa
menilor muncii, a sondajelor de opi
nie efectuate sistematic in toate sec
țiile, la care se adaugă și sugestiile 
formulate de centrala de resort, pre
cum și de cabinetul județean de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii.

— Trebuie să precizez că planul 
nostru tematic nu este rigid, ne-a 
spus ing. Mihai Mateescu, șeful ser
viciului de organizare științifică din 
întreprindere. în permanență el este 
îmbunătățit prin Introducerea și a- 
bordarea imediată a celor mai strin
gente (probleme, apărute într-un mo
ment sau altul, cu scopul de a asi
gura valorificarea la maximum a 
potențialului de dezvoltare pe ca
rol prezintă perfecționarea continuă 
a organizării producției și a muncii.

Totuși, rezultatele obținute în or
ganizarea științifică a producției și 
a muncii din această întreprin
dere puteau fi și mai bune. Ne re
ferim, mai intii, la faptul că Io

matrițe- 
pur și 
această 
produc- 
ei elas-

pofida abordării problemelor privind 
principalele domenii de activitate 
ale unității rămin deocamdată in 
afara acestor preocupări o serie de 
chestiuni care afectează sectoare- 
cheie și care au implicații aprecia
bile asupra ansamblului activității 
întreprinderii ploieștene. Este vor
ba, in principal, dș neelucidarea 
modului de organizare a formațiilor 
de lucru din unele secții, de Depu
nerea la punct a activităților pri
vind programarea producției si im
portul.

Este adevărat că abordarea tutu
ror acestor chestiuni este îngreu
nată de unele sarcini repartizate co
lectivului din compartimentul de or
ganizare, care nu fac parte din sfera 
atribuțiilor, dar în schimb necesită 
un volum destul de ridicat de mun
că. Tocmai de aceea este nece
sar ca factorii de conducere din în
treprindere, cabinetul județean de 
organizare științifică a producției și 
a muncii să reevalueze aceste sar
cini și să acorde prioritate numai ce
lor care iși dovedesc, cu adevărat, 
necesitatea. Totodată, realizarea 
studiilor de organizare nu este ri
guros eșalonată pe trimestre. Numă
rul acțiunilor încheiate pînă acum 
este destul de mic, deși este cunos
cut faptul că finalizarea, în primul 
semestru al anului, a unui număr 
mare de studii este de natură să 
permită obținerea, la nivelul între
gului an, a unor sporuri de produc
ție și de eficiență mai substanțiale.*

Toate aceste neajunsuri actuala 
pot fi, desigur, depășite. Prin efor
turile conjugate ale organizației de 
partid, ale conducerii unității, ale 
tuturor lucrătorilor șl cu sprijinul 
direct al cabinetului județean de 
specialitate este pe deplin posibil 
să se obțină, In cel mai scurt timp, 
rezultate superioare celor de pină 
acum, sub raportul eficienței întreg 
gii activități economice.

Ing. Cristian ANTONESCU

V
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O importantă măsură pentru perfecționarea și legarea 

mai strinsă a învățămintului superior de cerințele
CARNET

practicii
CULTURAL

PROFIL LARG DE PREGĂTIRE, 
SPECIALIZĂRI RATIONALE

I na dintrr preocupările consecven- 
f'c partidului și statului nostru se 

identifică in perfc-cțlonarm continuă 
velunlc. prin intermediul fcollL "n 

• ct context se înscrie și o recentă 
riăsurS din domeniul învățămintului 
superior referitoare la reducerea no
menclatorului de pregătire a specia
liștilor cu studii superioare. Este 
vorba de crearea cadrului organiza
toric pentru formarea acestora pe 
profile largi, care să le permită 
aprofundarea cunoștințelor de specia- 
h’ate pe baza deprinderii unei înalte 
L •*niir'-*-știi-• .f;,*c y‘. implicit,

taților practice viitoare, adesea im
previzibile astăzi.

Măsura ca atare se impunea ca 
a-it mai mult cu cit acest nomencla
tor a cunoscut o creștere pronunțată, 
uneori nejustificată : așa bunăoară 
de la 7«> secții de specialitate în 1948, 
s-a ajuns, curlnd după aceea, la peste 
200 : ulterior, în urma unor analize, 
cifra a fost micșorată, ajungind la 153 
în anul universitar 1973—1974. dar o 
asemenea reducere s-a dovedit a fi 
insuficientă in raport cu exigențele 
actuale ale pregătirii specialistului. 
Frolifrrarea nomenclatorului de spe
cialități a avut loc mai ales in sec
torul învățămintului de ingineri ca 
urmare a solicitărilor departamente
lor de a avea la un moment dat 
specialiști bine pregătiți pentru un 
anumit loc de muncă. In felul acesta, 
s-a ajuns la pregătirea specialiștilor 
pe profil îngust și. implicit, au apă
rut două inconveniente : pe de o 
parte. In dorința de a asigura o spe
cializare cit mal adincă, s-a dat o 
importanță exagerată disciplinelor de 
specialitate — unele dobindind carac
ter descriptivist sau tratînd noțiuni 
rapid perisabile — in dauna pregă
tirii fundamentale a profesiunii ; pe 
de altă parte, numărul mare de spe
cialități s-a făcut în dauna mobili
tății profesionale a absolventului, 
pregătirea sa specializată impiedi- 
cindu-1 a lucra in alte sectoare decit 
cel pentru care a fost format

In această perspectivă înțelegem și 
mai exact importanța și actualitatea 
deosebită a recentului ..Decret al 
Consiliului de Stat privind nomen
clatorul profilclor și specializărilor 
din invățămintul superior, precum și 
instituțiile și facultățile din sistemul 
Ministerului Educației și Invățămin- 
tului", elaborat din indicația perso
nală a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pe baza unor îndelungate studii, do
cumentări și consultări. In primul 
rind, noul decret aduce modificări 
substanțiale nomenclatorului de spe
cialități. In locul celor 155 speciali- 
tâti. se stabilesc, pe viitor, 36 profile 
de bază, care conțin un număr de S9 
specializări. Profilurile de bază cores
pund unor domenii largi de activitate, 
care necesită o pregătire fundamen
tală unitară : in bună măsură ele co
respund principalelor ramuri de ști
ință. cultură și activitate economică, 
în cazul unui profil de bază, se gru
pează mai multe specializări. Așa, de 
pildă, profilul de bază „construcții de 
mașini", căruia ii corespundeau ante- 
rior 21 secții de specialitate, va avea 
in viitor numai 7 specializări : facul
tatea de energetică va avea o singură 
specializare in locul celor trei ante
rioare. cea de aeronave la fel, iar cea 
de electronică — una in loc de patru. 
Reduceri similare, cu tot ceea ce 
comportă ele pentru perfecționarea 
de ansamblu a conținutului școlii 
noastre superioare, s-au operat și in 
alte sectoare de invățămint, unde no
menclatorul era prea numeros. Ast

fel. din Idcca de profil de bar* re
zulți implicit în planurile de învăță- 
mînt ale facultăților noțiunea de 
..trunchi comun” de discipline : in 
primii uni dc studii, toți studenții 
unul profil urmează aceleași discipli
ne, a căror pondere a crescut acum 
considerabil în comparație cu cele 
de specialitate. Disciplinele trunchiu
lui comun cuprind, de exemplu, pen
tru ingineri : cultură generală, științe 
fundamentale (matematică. fizică, 
ch’imie), științe tehnico de bază (me
canică, rezistența materialelor, elec
trotehnică. tehnologia mecanică, 
t-rmotchnicăl, științe sociale șl știin
țe economice.

Tn ce privește specializarea, ea se 
realizează acum prin două feluri de 
c'i<-;nlino : discipline obligatorii alo 
specializării și grupe de discipline 
opționale. Prin disciplinele opționale 
se realizează o specializare ramifica
tă. fără a știrbi insă caracterul uni
tar al specializării, deci fără a dăuna 
mobilității. Specializarea se comple
tează prin practica în producție și 
t'-ma lucrării de diplomă — care va 
fi aleasă, de cele mai multe ori. din 
temele ce preocupă viitorul loc de 
muncă. Tn plus, gruparea studenților 
în .profile de bază și într-un număr 
de specializări sensibil mai mic de
cit pină acum va avea consecințe 
favorabile și in ce privește maf buna 
v’ilizarp « cadrelor didactice dc înal
tă calificare, a spațiilor de invăță
mint. a laboratoarelor. Ea va facilita, 
de asemenea, organizarea și desfășu
rarea concursului de admitere, mic- 
șorind dificultățile legate de alegerea 
viitoarei profesiuni.

Decretul la care ne-am referit 
conține și o serie de modificări in 
structura facultăților. In special, in 
sectorul învățămintului pedagogic, fa
cultățile cu număr mic de studenți 
s-au comasat intr-o „facultate de in
vățămint pedagogic", unitate cu profil 
complex, dispunind de forțe umane 
și materialo sporite, care vor contri
bui substanțial la perfecționarea pro
cesului de pregătire a studenților.

Noua structură a Instituțiilor de în- 
v.ițjmint superior, a facultăților șl 
specializărilor aduce după sine, ca 
mânură imediată. îmbunătățirea pla
nului de invățămint : lucrările in a- 
ccst sens sint în stadiu avansat, noi- 
lo planuri aplicindu-se, în anul uni
versitar 1974<75, studenților din anul 
1. Tn fine, se vor elabora programe 
analitlce-cadru, la nivel național, 
menit-- a realiza o pregătire unitară 
a specialiștilor, a elimina paralelisme
le si a stabili o succesiune logică a 
cunoștințelor predate.

Iată tot atitea prevederi ale recen
tului decret prin a cărui aplicare în- 
vățămîntul nostru superior va dobindi 
un profil și un conținut mai apropiat 
de practică, de viață. Beneficiind de 
un asemenea ctuiru organizatoric, 
corpului profesoral și studenților li se 
deschid noi perspective de intervenție 
științifică, practică, educativă, desfă
șurată astfel incit posibilitățile nou 
create să poată fi valorificate la ni
velul celor mai înalte exigențe so
ciale.

Prof. unlv.
Gheorqhe BUZDUGAN 
membru corespondent al Academiei

La Academia Republicii Socialiste România

Sesiune științifică omagială
La București, au început, vineri, 

lucrările sesiunii științifice omagiale 
a Academici Republicii Socialiste 
România cu tema „Realizările știin
ței românești in cei 30 de ani de la 
eliberarea patriei".

Organizată sub semnul marii săr
bători a poporului nostru, sesiunea, 
care reunește membri titulari și co
respondenți ai Academiei, cadre di
dactice universitare, cercetători, alțl 
oameni de știință și cultură, iși pro
pune să evidențieze evoluția și suc
cesele științei românești în această 
perioadă, contribuția și angajamen

tul plenar al reprezentanților să’ la 
opera de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în țara 
noastră. In prima zi a lucrărilor au 
prezentat comunicări academicienii 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei. Cristofor Simionescu, Stefan 
Peterfi, Ion Anton. Serban Țițeica, 
care au abordat aspecte ale dezvol
tării școlii românești de matematică, 
chimie, biologie, fizică și ale cerce
tării in domeniul tehnicii in ultimele 
trei decenii.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

9,00 O viată pentru o Idee : Al
bert Einstein.

9,30 Film serial „17 clipe ale 
unei primăveri".

10,35 Satule, vatră frumoasă — 
melodii populare românești.

10,50 Film artistic „Capcana". 
16,00 Telex.
16,05 Mindre-s fetele la noi — 

program de cintece șl dan
suri de pe Valea Someșului. 

16,30 Dialogul vintului cu marea. 
Emisiune de versuri.

17,00 Tragerea de amortizare 
ADAS.

17,05 Handbal masculin : Româ

nia — R.D.G. și România — 
R.P. Ungară (selectlunl În
registrate) șl Iugoslavia — 
România (transmisiune di
rectă) in cadrul competiției 

•/ internaționale organizate tn
orașul Zavidovlci (Iugosla
via).

18,55 Caleidoscop cultural-artis
tic.

19.10 Reportaj TV : „De Ziua În
vățătorului".

19,20 1001 de seri : „Cățelușul edu
cator".

19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.45 Film serial „Un August în 

flăcări". Episodul II — 
„Moartea unui diplomat".

21,40 Melodii... melodii. Succese 
ale muzicii ușoare românești.

22.10 „Ușa de la baie" — comedie 
de Neil Simon.

22.45 Telejurnal © Sport.

BOGAT PROGRAM 
DE FILME ROMANEȘTI

In Județul Brașov se desfășoa
ră ample acțiuni pe linia popu
larizării filmului artistic și do
cumentar românesc, a ridicării 
nivelului calitativ a muncii cul
tural-educative cu filmul. Prin
tre măsurile prevăzute in pro
gramul întocmit în acest scop 
amintim programarea filmelor 
de producție națională îlustrind 
înfăptuirea actului de la 23 Au
gust, aspecte din perioada de
mocratizării șl reconstrucției ță
rii, ca șl din perioada construc
ției socialiste. Pe de altă porte 
nu fost asigurate numeroase fil
me documentare realizate în 
ultimii ani. Printre celelalte ac
țiuni mal notăm organizarea de 
cicluri și sâptămlni ale filmului 
românesc, de spectacole speciale 
și concursuri „Cine știe, cișflgă" 
cu premii, simpozioane, dezba
teri și procese cinematografice, 
spectacole festive etc. (Nicolae 
Mocanu).

„INVIRTITA DORULUI"
La Văideeni de Vilcea a avut 

loc cea de-a 6-a ediție a Nedeii 
„Invirtita dorului". Deopotrivă, 
gazde și oaspeți, venlți din ju
dețele Alba, Argeș, Dîmbovița. 
Gorj, Hunedoara și Sibiu, au luat 
parte la o întrecere a ansamblu
rilor folclorice, din localitățile 
de oieri aflate pe versanții 
Carpaților Meridionali. Totodată, 
la tirgul organizat cu acest pri
lej au fost etalate numeroase 
produse și artmole de artizan’, 
soecifice fiecărei zone. (Ion 
S(anciu).

EXPOZIȚIE 
PESTE HOTARE

Timp de două săptămini, în 
orașul Nyiregyhâza și in alte 
două localități din județul Sza- 
bolcs-Szatmăr din R.P. Ungară 
a fost deschisă o expoziție se
lectivă conținînd 70 lucrări de 
pictură, grafică și sculptură ale 
celor mai reprezentativi artiști 
plastici din județul Satu-Mare. 
Printre cei care expun se nu
mără Paul Erdos, artist emerit, 
Aurel Cordea. Fodor Koloman, 
Vasile Paulovics, Ion Popdan, 
Mihaela Grigorescu, Al. Bogâti, 
Lucian Cociuba, Veronica Tanc, 
Lehel Domokos. I. Petkes etc. 
Remarcind bogăția și varietatea 
lucrărilor, mesajul lor social 
înaintat, ziarul „Kelet-Magya- 
rorszâg" subliniază însemnătatea 
acestei manifestări artistice ca 
expresie a întăririi relațiilor 
prietenești dintre cele două ju
dețe vecine. (Octav Grumeza).

SERBAREA 
DE LA MOȘNA

Tn frumoasa pădure din apro
pierea comunei Moșna, județul 
Iași, unde au fost descoperite 
vestigiile unei cetăți dacice, s-a 
desfășurat o tradițională mani
festare cultural-artistică popu
lară. Au participat numeroase 
formații artistice din județ, care 
prin cintece și dansuri au evocat 
memoria eroilor străbuni și lup
ta constructorilor de azi ai vie
ții noi, socialiste. „Eroi au fost, 
eroi sint încă" și „Patriei aduc 
cintare" au fost evocările coru
rilor „Pastorala" de la școala 
populară de artă, de la spitalul 
de neurochirurgie din Iași, co
rurile pionierilor școlilor din 
Osoi și Moșna, ale altor forma
ții. Și-au mai adus contribuția la 
reușita spectacolului fanfara în
treprinderii mecanice „Nicoli- 
na“, tarafurile căminului cultu
ral din Răducâneni și al casei 
orășenești de cultură Huși. (5îa- 
nole Corcaci).

Cindva, In tinerele, tn 
perioada luptei comuniste 
ilegale și a războiului, Mar
di șl Oniga au legat — dc 
(«'meiul Idealurilor si lup- 
t i comune — o puternic* 
prietenie.

Aii trecut multi Bnl de 
• tunel. Drumurile celor doi 
s-.iii dospărlil. Marcu, a- 
gronom do profesie, a ră
mas in orașul lui dc pro
vincie și a devenit un sa- 
\. ni nreluit, fericit car» al 
unei familii cu doi eonii. 
Oniga. inginer, a devenit 
un celebru constructor șl 
conducător al unci mad In
in nrinderl.

Cei doi nu s-au mal vă
zul de atunci. Au schim
bat pe parcurs mai multe 
scrisori, in care, de fiecare 
dată, Oniga iși anunța o i- 
minentă vizită. Apoi, in 
lungul Interval scurs, Mar
cu a creat un cult șt a in
stituit In casa sa un mit al 
prieteniei. O prietenie pe 
care Oana, soția lui Marcu, 
o acceptă — contrar nuan
ței exacte a sentimentelor 
personale — de caro Me
lania, fiica savantului, ti- 
narâ speranță a violonisti
cii, iși leagă mari speranțe 
dc viitor : si pe care Petre, 
fiul lui Marcu, student, o 
contesta.

Piesa lui Iosif Naghiu în
cepe cu momentul confrun- 
t.mi mitului cu ndevârul, 
cu realitatea, in ziua in 
c..re Oniga (omul mereu 
prezent in conștiința fami
lia, in ciuda absentei lui 
fizic?) va veni în sfirșit 
să-și revadă prietenul.

Intilnirea este profund 
șocantă. iar confruntarea 
foarte aspră. Oniga este un 
altul decit fostul tovarăș 
de suferințe și speranțe, un 
necunoscut. Numai că iden
titatea lui nu e chiar atit 
do clară — cum par a o 
vădi aparentele. Lipite 
st rins pe chip, egoismul, 
bizareria, cinismul erotilui 
sint totuși o mască. Esența 
personajului — niciodată 
definitiv viciată — este a- 
cum una eminamente dra
matică. Oniga și-a desco
perit singur, sub amenin
țarea bolij și a pensionării, 
„alienarea", singurătatea, 
plictiseala, urîtul sentiment 
al invidiei, vina de a nu fi 
reușit să-și dubleze idealul 
constructiv cu unul al trăi
rii plenar „umane", de a 
nu-și fi aoropiat oamenii, 
de a nu fi întreținut fla
căra prieteniei. Traver
sează, singur, o criză. Cau
tă o soluție. Iar tardiva 
vizită făcută lui Marcu e o 
expresie a acestei căutări.

Cel dinții care il va în
țelege și va încerca sâ-1 
reintegreze sferei omeniei 
la care aspiră este Mar-

eu, vechiul «&u prieten 
care Iși va asuma o parte 
din culpa nefericitei Invo
luții. „El este prietenul meu 
de o viață... Șl o prietenie 
de o viață nu se poate stri
ca într-o seară... Intr-o 
singură seară"... — va afir
ma el, povestind — pentru 
prima oară cu acest prilej 
— împrejurarea în care 
Oniga i-a salvat viata.

„Morala" cea mal expli
cită r piesei nu este însă 
șl cea mai convingătoare și 
nici cea mal Interesantă. 
Cheia acestei dezbateri pe 
tema devenirii unor oa-

pletlnd) că singurătatea, 1- 
zolarea, egoismul nu erau 
alternativa necesară, cî doar 
rodul unei alegeri greșite. 
Finalul piesei este, cum s-a 
mai observat, de ordinul 
implicării In profunzime a 
personalelor și el înclină 
solutionarea conflictului 
într-o direcție etică ele
vată.

Și astfel. In „într-o sin
gură seară" kma posibili
tății și necesității dialo
gului dintre generații se 
conjugă fertil cu cea n 
afirmării forței priete
niei șl solidarității, a ro-

CRONICA DRAMATICĂ
A

„Intr-o singură 

seara
de IOSIF NAGHIU

LA TEATRUL „LUCIA STURDZA BULANDRA1*

meni și a unor sentlmen-' 
te constă în recunoașteri a 
perenității, în afirman a 
respectului șl prețuirii față 
de valorile morale autviy 
tice promovate de generații 
„părinților" — și din p't- 
spectiva generațiilor mjfti 
tinere. Ea constă in in- 
demnul la cunoaștere re
ciprocă și comunicare des
chisă — pentru realizarea 
unei continuități, in qan 
superior, a marilor noaire 
idealuri sociale. /

De fapt conflictul eren-, 
țial se angajează, dupi o- 
pinia noastră, intre co/ști- 
inta excesiv critică a / ti- 
nărului Petre, fiul / Iul 
Marcu, și cea Insuficient 
autocritică a lui Cniga. 
Dialogul celor doi va] ple
da pentru idealul umln al 
societății socialiste, rentru 
o permanentă confrLtare 
a țelurilor concret! cu 
idealurile și a actele cu 
mentalitatea care le-l pre
zidat.

Oniga va demonsța că 
„nu a făcut din fiață o 
cursă individuală, o/golioa- 
să“ și că „a coctruit". 
Petre va demonstr/ țcom-

lulul afecțiunii și încrederii 
in relațiile dintre oameni. 

Construită cu migală șl 
meșteșug, „Intr-o singură 
seară" conturează motive 
dramatice interesante, li
nele dintre ele rămin însă 
fără dezvoltarea necesară. 
Insuficient de convingător 
dramatic este astfel moti
vul misteriosului colet, su- 
gerind că „învelișurile" nu 
trebuie smulse cu brutalita
te, al considerării „celor
lalți" ca „obiecte" (de către 
Oniga), al dialecticii schim
bării și. in raport cu ea, al 
dialecticii „vinei". La fel de 
interesant ca și conflictul cu 
„ceilalți" se anunță conflic
tul lui Oniga cu 6ine. as- 
' pect tinut de autor Intr-o 

anume ambiguitate si insu
ficient adincit.

Spectacolul teatrului „Bu- 
landra" (care a fost 
precedat de transpunerile 
acestei ultime lucrări a lu’ 
losif Naghiu — la Teatrul 
maghiar de stat din Ti 
mișoara și Ia Naționalul ie
șean) urmează firul piesei 
— simplu in privința psi- 
hologiilor și nuantat în 
planul semnificației con-

fruntărilor. Prin calitatea 
interpretării actoricești, 
montarea realizată în re
gia Sandei Mânu consti
tuie o remarcabilă lectură 
realistă a textului.

Am spune, parafrazlnd o 
afirmație a regizoarei, că 
distribuția este ideală fi
indcă interpret!! reușesc 6â 
creeze atmosferă si 8ă dea 
o aproape nebănuită con
sistență personajelor și În
fruntărilor dintre ele.

Ne întîlnim in cazul fie
cărei partituri in parte cu 
foarte bogate compoziții, 
concepute cu atenția nece
sară, pentru ca nici tonul 
de naturalele specific pie
sei, nici relațiile — In de
venire — pe care se arti
culează conflictul să nu 
sufere, ci, dimpotrivă, 6ă 
fie cit mai complex inves
tigate, relevate.

Petre Gheorghiu contu
rează convingător epforlca, 
apoi neliniștita „suspenda
re în așteptare" a luî 
Marcu, plinătatea sufle
tească, „simplitatea aproa
pe naivă", căldura, puterea 
lui de înțelegere.

Cunoscutele atribute ala 
Jocului lui Dan Nuțu ca
pătă aici o acoperire inte
rioară, un firesc deosebit. 
Cu un necontrafăcut aer de 
gravitate și maturitate, 
Nuțu conturează puternic, 
convingător zbuciumul lui 
Petre — adolescentul care 
știa prea puțin despre 
eroismul. și sacrificiile 
cerute, de-a lungul ani
lor, de opera de con
strucție a lumii noi, ado
lescentul care contribuie, 
totodată, — prin întrebări
le lui incomode — la de
pășirea momentelor de im
pas ale lui Oniga, ale prie
teniei.

Remarcabil este și Octa
vian Cotescu (Oniga) că
ruia ii reușește deopo
trivă și masca sfidătoa
re, bizară în siguranța 
sa ostentativă, aerul aro
gant și nota de ambi
guitate (mai apraape de e- 
senta personajului), si re
cunoașterea dramatică a vi
nei. Ca întotdeauna im
presionantă este, la Octa
vian Cotescu, unda de in
decizie pe care o pune în 
tentativa disimulării. In 
partituri mai restrlnse, 
Irina Petrescu orchestrează 
subtil „interviul" (cu Mar
cu) și „parează" elegant 
(in dialogul cu Petre). 
Violeta Andrei aduce în 
spectacol o notă de pros
pețime si ingenuitate. Iar 
lea Matache — farmecul 
gravității feminine, mo
destiei și discreției.

N. STANCU
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ROMÂNIA-FILM prezintă filmul cehoslovac

INIMA E FRÎNGHIE

Regia : Otakar Krvinek. Cu : kveta Fialovă, Karol Machata, Vlado Takăc, Zdravko 
Malach.
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1936 : „tn genere, țăranul chinez se hrănește cu o mină de orez 
tntr-o zi întreagă de muncă. Dar mina devine tot mai mică. Țăranul 
chinez ia din ce in ce mai pufin in palmă, viața lui este ștearsă și 
tristă. Muncind din greu la plantațiile de orez din sud sau pescuind 
cu cormoranii pe mare, aceeași viață mizeră o duc cu toții, fie că lo
cuiesc in bordeiele nordului, fie că iși petrec nopțile pe bănci sau pe 
punțile sampanelor. Foametea vine ca un vint aspru, lipind oamenilor 
pielea de oase și secerind mii de vieți... Tot atit de mizeră este și si
tuația muncitorilor de la orașe. In țesătoriile și fabricile de mătase, 
copiii stau cu miinile in apă încălzită la 60 de grade, timp de 11 sau 
12 ore. Există la Șanhai și la Tiențzin o întreagă pletoră de muncitori, 
rătăcind înfometați pe cheiuri. Acești muncitori iși vind pe prețuri 
apropiate de zero, la prima ocazie, forța de muncă.

și în tonalități ce aminteau aspecte 
din reportajul de acum citeva de
cenii din „Cuvintul liber" ; 
momente după proclamarea 
nei noi, reconstrucția economică, 
activitatea creatoare desfășurată 
la scară uriașă sub conducerea Par
tidului Comunist Chinez, in frunte 
cu președintele Mao Țzedun. Apoi — 
imaginile prezentului, imaginile u- 
nei țări înaintind cu pași mari și ho- 
tăriți pe calea progresului. Astăzi, 
arăta el, industria Chinei formează

apoi 
Chi-

...Pumnul sărman de orez al țăra
nului chinez de odinioară reflecta 
nu numai inechitatea structurilor so
ciale, ci și adinca râmînere în urmă 
a agriculturii. Astăzi ? Acest astăzi 
îl creionează elocvent asemenea tră
sături 
ducția 
lioane

ca faptul că in 1971 pro- 
de cereale a fost de 250 mi- 
tone, de 2,2 ori mai mare de- 
1949, fiind cea mai mare pro- 
din istoria Chinei, iar pro- 
de bumbac a atins 2,1 mili-

Am citat dintr-un articol apărut 
in ziarul românesc „Cuvintul liber", 
in ianuarie 1936. Și aceasta nu pen
tru ca reportajul de fată să fie mai 
„colorat". Ci pentru că numai cu
nt L ' ‘ x ‘ 1 ■'*"
dramatic al 
înainte 
precia 
trecute __ ______ . .
nez, in anii construcției 
viața sa cu adevărat nouă și demnă.

Am străbătut, cu prilejul _ vizitei 
delegației de ziariști români, me
ridiane ale Chinei noi : de la 
Pekin, în nordul țării — la Șe- 
nian, Talien și Tanșan și în sud — 
la Canton și Șanhai. Am stat de 
vorbă cu țărani, muncitori, artiști, 
oameni de știință, activiști de partid 
și de stat, am cutreierat străzi și 
cartiere, am mers in fabrici și in 
cooperative agricole de producție, am 
vizitat creșe și grădinițe de copii, am 
intrat in casele oamenilor de la sa’.e 
și de la orașe. Din tot ceea ce scria 
„Cuvintul liber" n-au rămas decit 
amintirile unui trecut întunecat. 
Cu o modestie deosebită și o 
înaltă demnitate, interlocutorii ne-au 
arătat — in fabrici, pe ogoare, in 
instituții de artă sau școli — cum 
au realizat încă și încă un obiec
tiv, cum au îndeplinit și depă
șit părticica ce le-a revenit din 
planul general. Ei au subliniat, 
aproape peste tot, colaborarea și În
trajutorarea rodnică cu diferite în
treprinderi și instituții din țara noas
tră. Am trăit satisfacții deosebite 
cind. la distanțe de mii și mii de 
kilometri, oamenii muncii chinezi fă
ceau aprecieri elogioase la adresa 
partidului nostru, a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, căruia ii pronunțau nu
mele cu multă mindrie, dovedin- 
du-se buni cunoscători ai succeselor 
obținute de ponorul român in con
strucția socialistă și vorbind cu bucu
rie și căldură despre acestea.

...Ne-am amintit de „pumnul de 
orez" de odinioară intr-o discuție la 
o cooperativă agricolă la care se dis-

ind , realmente 
din China 

se pot a-
acest trecut, 

oamenilor 
de eliberare, £_ 

transformările radicale pe
in existenta poporului chi- 

socialiste,

NOTE DE CĂLĂTORIE

DIN R. P. CHINEZĂ

De la

A început culesul bumbacului... Se anunțâ o recoltă bogatăde orez...
„un pumn

tribuie lunar cooperatorilor aproape 
50 de kg de orez — pe lingă nume
roase alte Droduse. Ne-am reamintit 
— vizitînd magazinele bine aprovi
zionate de la produse alimentare la 
cele tehnice. In legătură cu di
mensiunile realității chineze, cu 
coordonatele dezvoltării economice și 
sociale, deosebit de semnificativă și 
bogată ca informare a fost convorbi
rea cu tovarășul Gu Min, vicepre
ședinte al Comitetului de 
Planificării.

...Ca in derularea unui 
imagini de o mare forță . .. 
discuția a evocat, intr-o succintă re
trospectivă, trecutul Chinei, cu fapte

Stat al
cufilm, 

sugestivă.

un sistem complex, capabil să pro
ducă mașini, utilaje și echipamente 
pentru dezvoltarea unor ramuri mo
derne ale economiei (hidrotehnică, 
mecanică, chimie, industria ușoară 
ș.a.), pentru agricultură, pentru apă
rarea țării.

In ceea ce privește dezvoltarea 
economică, interlocutorul a subli
niat practica. larg aplicată in 
China, a construirii, atit de între
prinderi mari, cit și de Între
prinderi mici și mijlocii : totodată, 
construirea de întreprinderi dotate 
cu tehnică modernă se imbină cu 
construirea de întreprinderi cu teh
nică simplă.

oane tone, adică de 4,7 ori mai 
mare decit in 1949.

Succesele repurtate pe târim eco
nomic s-au reflectat, desigur, in ri
dicarea permanentă a nivelului de 
trai al poporului. Toată lumea — 
și o populație de circa 800 de mi
lioane de oameni reprezintă in
tr-adevăr o lume — este decent 
îmbrăcata, aprovizionarea este bună, 
ceea ce, împreună cu organizarea 
judicioasă, face să nu se vadă ni
căieri „cozi". De la eliberare și pină 
la sfirșitul anului trecut s-au con
struit, din fondurile statului, peste 
130 milioane metri pătrați de lo
cuințe.

Tn ce privește nivelul de trai al 
populației rurale, merită de subliniat 
citeva fapte semnificative; In ultimii 
ani, statul a mărit de citeva ori pre
țul de achiziție la cereale și bumbac. 
In același timp, a redus prețul de 
vinzare la produse industriale și pro
duse de larg consum (îngrășăminte 
chimice, mașini agricole, biciclete, 
aparate de radio etc.). In acest fel 
comunele populare au cîștigat, in ul
timii 4—5 ani, mai bine de 10 miliar
de yuani. De reținut că 45 la sută din 
retribuția muncii in comunele popu
lare se face in bani. Se cuvine, de 
asemenea, să subliniem atenția mare 
acordată bătrinilor fără familie, pre
cum și copiilor orfani — care benefi
ciază de îmbrăcăminte, alimente și 
tratament medical gratuit. Totodată, 
familiile cu mulți copii primesc din 
fondurile comunei populare ajutoare 
sociale.

Sint fapte care arată cu priso
sință că poporul chinez înfăptuieș
te cu succes orinduirea care il 
situează, in tot ceea ce face, pe cea 
mai înaltă treaptă a demnității uma-J 
ne. Scriem aceste două cuvinte, demJ 
nitate umană, avind in memorie fapto 
zguduitoare ale trecutului — spre J 
se_ înțelege și mai bine valoarea loj 
saltul uriaș înregistrat în doar 2| 
de ani in condiția omului muncii dil 
China. Am vizitat Institutul centri 
de invățămint superior pentru mind 
ritățile naționale din Pekin, inființl 
în 1951. Pe lingă alte exponate ii 
structive privind lupta și munca n| 
ționalităților din China, am văzut* 
mărturii a ce putea să însemne cer 
diția umană de odinioară. Am vait 
că prețul unui cal, de exemplu, Ja 
de... 5 sclavi. Am văzut tobe și aj- 
jururi făcute, de feudali, din p|e 
de om. Am văzut scrumiere lucje 
din cranii omenești. Am văzut Jă 
și o fotografic in care se vedeauloi 
tineri intre 20 și 24 de ani. Nif-a 
povestit istoria lor. Iat-o : în Cpa 
de odinioară, unii feudali pele- 
tuau o „tradiție" îngrozitoare : bd 
iși construiau o casă nouă zidealîn 
temelia ei două vieți de om. Oafni 
pe care și-i alegeau la bunul lac. 
Tinerii din fotografie urmau săPbă 
această soartă. Au fost insă elilrați 
de armata populară, in 1949. j

In edificiul societății socialisi nu 
se zidesc vieți — se zidește npcă, 
dirzenie, tenacitate, societateapind 
temelia vieții, a unei vieți cu 
rat noi sau, mai simplu spus, 
vieți adevărate.

Neculal ROI

>vă- 
mel

de scrupule**

însemnări despre soarta muncitorilor emigranți

Nu cu multă vreme 
în urmă, din banca 
parlamentarilor Pie
ței comune se a- 
dresau comisiei a- 
cestui organism o se
rie de întrebări de 
genul acesta : Se poa
te preciza cu cit a 
crescut in cursul ulti
milor ani numărul 
muncitorilor tunisieni, 
marocani, algerieni, 
spanioli, greci, turci, 
portughezi etc. si. în 
general, la cit se ridi
că numărul cetățe
nilor aparținînd țări
lor exterioare Pieței 
comune, dar trăind 
și lucrînd în interiorul 
acesteia ? Ar fi cu 
putință sâ se preci
zeze numărul soțiilor 
care i-au urmat pe 
acești muncitori și al 
copiilor aparținind a- 
cestor familii in fie
care din țările mem
bre? Este posibil să 
se obțină _ 
ție asupra previziuni
lor de creștere și des
creștere a prezenței 
muncitorilor emigranți 
indicați mai sus în 
fiecare din statele 
membre ? Muncitorii 
emigranți se stabilesc 
în țările membre 
ale C.E.E. acolo unde 
au găsit de lucru ori 
există un fenomen de 
rotație spontană sau 
organizată ?

Prin imprecizia lor, 
răspunsurile la aceste 
întrebări sint de-a 
dreptul stupefiante.

In stadiul actual al 
statisticilor privitoare 
la mina de lucru străi

o indica-

nă, arătau cei solici
tați să dea răspunsuri, 
doar o apreciere glo
bală ar putea fi fur
nizată. Potrivit aces
tei estimări, efectivele 
muncitorilor prove
nind din exteriorul 
Pieței comune ar fi 
trecut, in cele șase 
state fondatoare, in 
decursul ultimilor 
cinci ani, de la circa 
2 milioane la aproxi
mativ 3,5 milioane. 
Lărgirea Pieței comu
ne prin intrarea An
gliei, Danemarcei și 
Irlandei ar fi ridicat 
numărul muncitori
lor „necomunitari" la 
aproape 4,5 milioane. 
„Comisia — se arată 
negru pe alb — nu 
dispune insă dc sta
tistici care să permi
tă cunoașterea numă
rului copiilor ___ i__
muncitori instalați in 
statele membre ale 
C.E.E".

Cit privește evoluția 
viitoare a fenomenu
lui. lucrurile sint și 
mai incerte, doar de 
conjunctura econogni- 

soarta 
ve- 
lu- 

Și 
in 

co-

acestor

că depinzind 
masei muncitorilor 
niți în căutare de 
cru din alte țări 
mișcarea acestora 
perimetrul Pieței 
mune.

în atari condiții, 
este de mirare 
mare parte dintre 
ceste milioane de_
meni ai muncii rămin 
neocrotiți in nici un fel 
de lege și iși duc e- 
xistența în condiții 
dintre cele mai uml-

litoare, căzînd victime 
ale rapacității între
prinzătorului capitalist 
fără scrupule. Este 
tocmai ceea ce releva 
pregnant numeroasele 
studii întreprinse pe 
această temă și nu se 
sfiesc s-o spună înșiși 
oameni, investiți, cu 
responsabilități in a- 
cest domeniu in cadrul 
Pieței comune. Nu de
mult, Patrick Hillery, 
vicepreședinte al Co
misiei C.E.E., însărci
nat cu problemele so
ciale, arăta, referitor 
la condiția muncitoru
lui neocrotit de nimeni: 
„Numeroși industriași 
fac dovada unei 
grante lipse 
scrupule atunci cind 
angajează muncitorii 
migranți, alungindu-1 
pur și simplu în stra
dă in momentul cind 
nu Ie mai sint nece
sari".

La Bruxelles se vor
bește de unele măsuri. 
Intre altele, ar urma 
să ia ființă un sistem 
general de informare 
asupra locurilor de 
muncă disponibile, care 
ar permite stabilirea 
unui echilibru intre 
ofertă și cerere pe 
piața muncii. Dar cit 
va trebui să treacă 
pină să se ajungă la 
măsuri cu adevărat e- 
ficace cind starea de 
lucruri tine mai mult 
de domeniul arbitra
rului.
Bruxelles

N. Popescu- 
BOGDANEȘTI

fla-
de



SClNTEIA — simbătd 29 iunie 1974 PAGINA S

Excelenței Sale MANEA MANESCU
Frim-mlnistru ctl Guvernului Republicii Socialiste Romania

BUCUREȘTI
Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre în modul col mal sincer 

per ru felicitările călduroase și pentru urările de 
numirii mele ca prim-ministru.

cu :ia

YITZHAK
Prim-minisfni

RABIN
al Israelului

Plenara Consiliului Culturii
si Educației Socialiste

6na îzAri
desffcșu- 
vtată a 

ilogic al 
lor date in acest 
encral al parti- 
>lae Ceaușescu, 
de înfăptuire a 

ți educative in- 
XXX-a aniversări 

patriei și celui de-al 
s al partidului.

iele pozitive ale a- 
vorbltorii. au ară- 

rplrit critic și auto- 
•xistente In acest 

. fâcind numeroase propu- 
i de îmbunătățire a muncii. Ple-

nara a adoptat măsuri menite să asi
gure organizarea in toate localități- 
I- a unor manifestări cultural-edu
cative cu un bogat conținu*, cu un 
puternic spirit militant, revoluționar, 
care să contribuie la promovarea in 
viata «oclală a principiilor eticii și 
echității socialisto, a formarea și 
dezvoltarea conștiinț ’i socialiste, la 
unirea eforturilor oamenilor muncii 
In Înfăptuirea politicii partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România.

în încheierea lurSriror plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul «Dumitru To- 
pescu. membru al Comitetului Exe
cutiv. secretar al C C. at P.C.R., pre
ședintele Consiliului! Culturii și 
ducației Socialiste. I

E-

PLECAREA UNEI DELEGÂȚII
p TANZANIA

VI 
n :

F 
tr

• '-i iimineața a părăsit Capitala 
a P.C.R., condusă de to- 

s Vsif Uglar, membru supleant 
Comitetului Executiv al C.C. al 
R.. președintele Comitetului per<- 
prohlcme’.e consiliilor populare, 

' va participa la manifestările
prii iuite de a 20-3 aniversare a par-

Udului Uniunea Natforfelă Africană 
din Tanganika — T.A.>

La plecare, delegați.. fost saluta
tă dc tovarășii Const lin Băbâlău, 
membru supleant al O 
xecutiv al C.C. al P.C. 
energiei electrice, si Ni 
membru al C.C. al P.C.R

ftetului E-
' ministrul 

. e Tâbircă,

VIZITA PREȘEDINTELUI ALES
AL REPUBLICII COLUMBIA, 

DR. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
Președintele ales nl Republicii Co

lumbia. dr. Alfonso Ldpez Mlchclsen, 
și doamna Cecilia Caballero de L6- 
P r. însoțiți de Vasi’e Vilcu, vlcepre- 
ș -dinte al Conciliului de St rd. pre
ședintele Conciliului popular al ju- 
dt-țului Constanta, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și geo
logiei, de alte persoane oficiale, au 
vizitat vineri dupft-amiazft Comple
xul intcrcooperalist pentru creșterea 
vacilor de lapte de la Albești.

în continuare s-au vizitat stațiu
nile Saturn, Venus, Jupiter și Nep- 
tun, prilej pentru oaspeții columbi-

cui de a cunoaște direct dezvoltarea 
Industriei turistice românești.

Un scurt popas a fost făcut apoi 
în stațiunea Ollmp. De pe terasele 
hotelurilor Amfiteatru și Belvedere, 
solii poporului columbian au avut po
sibilitatea să admire panorama incin- 
tătoarc a cadrului natural, originali
tatea construcțiilor și arhitectura va
riată a edificiilor de pe 
găzduiesc anual peste 2 
turiști români și străini.

în onoarea distinșilor 
lumbienl, președintele ________
popular al județului Constanța a o- 
ferit un dineu. (Agerpres)

litoral, care 
milioane de

oaspeți co- 
Consiliului

Vizita ministrului afacerilor externe

Ministrul
Republicii ____ , . ........ .....
care intreprinde o vizită oficlnFă Tn 
tara noastră, a vizitat. In cursul di
mineții de vineri, întreprinderea 
constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai".

Dunâ-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Turciei a fost oaspetele 
constructorilor de tractoare româ
nești de la Brașov.

în orașul de la poalele Timpe! au 
mai fost vizitate noile cartiere, mo-

afacorilor externe al 
Turcia, Turan Gilneș,

numente istorice șl de artă, precum 
și obiective turistice.

în timpul vizitei, oaspeții sint în- 
soțiți de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
Goorge Marin, ambasadorul Româ
niei in Republica Turcia, și de alte 
persoane oficiale.

Searav primarul municipiului Bra
sov, Gheorghe Dumitrache, a oferit 
un dineu in onoarea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Tur
cia, Turan Giineș.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI ORGANIZAȚIEI 
PENTRU ELIBERAREA PALESTINEI

Cronica zilei

Vineri dimineața, general de ar
mată Martin Dzur, ministrul apâră- 
rn naționale al R. S. Cehoslovace, și 
delegația care il însoțește. împreună 
cu g ncral de armată Ion loniță. mi
nis' -il apărării naționale al Republi
cii Socialiste România, au vizitat o 
unitate a armatei noastre. în conti- 
r.uare. delegația militară cehoslovacă 
a participat la o intilnire cu generali 
J, ofițeri din garnizoana București.

Au luat cuvîntul general de armată 
Ion loniță și general de armată 
Martin Dzur. care au relevat în
semnătatea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele și arma
tele celor două țări socialiste fră
țești.

ărci-
S. 

eral- 
ilitar

, minis- 
ral-colo- 

la C.C. 
istrului 
acoste, 

lor ex- 
xandru 
ilui de 
supe-

în cursul vizitei pe care o între
prinde in tara noastră, delegația Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei. condusă de general Abdul Ra
za.k El Yahia. director al Direcției 
politice a, O.E.P., a avut întilniri la 
Liga română de prietenie cu popoa
rele din Asia și Africa, Comitetul 
National pentru Apărarea Păcii, U- 
niunea ziariștilor si a fost primită la 
Ministerul Afacerilor Externe.

în orașul București, a vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare si democra
tice din România, expoziția jubilia
ră a pionierilor, întreprinderea de 
mașini grele. Institutul politehnic, 
noile construcții, iar în județele Con
stanta si Brașov — obiective de in
teres economic, social-cultural și is
toric.

★
La amiază, încheindu-și vizita in 

tara noastră, ministrul apărării na- 
ținnale al Republicii Socialiste Ceho
slovace a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopent oaspeții-au 
f' conduși de Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, ge-

neral de armată Ion Ioni 
trul apărării naționale, 
nel Ion Coman. șef de secț 
al P.C.R.. de adjuncți ai n 
aoărării naționale. Cornel
adjunct al ministrului afact 
terne, general-locotenent A 
Dănescu, adjunct al minis 
interne, de generali și ofițe 
riori.

Erau prezenți Jiri Bcnda, 
nat cu afaceri ad-interim a 
Cehoslovace la București. _ 
maior Jozef Gumulka, atașat 
și aero, membri ai ambasadei 

Au fost, de asemenea, 
atașați militari ai unor misiuți di

 

plomatice acreditați la Bucun ți.
O gardă militară a prezenta 

rul. Au fost intonate imnur 
stat ale celor două țări. Cei 
miniștri au trecut in revistă 
ce onoare aliniată pe aeroport, 
gcuo de., pioațeri a oferit .oasp 
fiori.

fată

(Ager s)

în

Sesiune de comunicări în domenii
psihologiei și sociologiei

UN SUCCES DE PRESTIGIU AL CONSTRUCTORILOR
DE TRACTOARE BRAȘOVENI

Vineri, constructorii de tractoare 
din Brașov au trăit un eveniment 
deosebit. în jurul orei 9 dimineața, 
de pe banda de montaj a întreprin
derii lor a coborit cel de-al 400 000- 
lea tractor.

Raportind acest succes de seamă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. co
mitetul de partid și comitetul oa
menilor muncii din întreprindere au 
adresat o telegramă in care se spune: 
în aceste momente, cind colectivul 
nostru face noi eforturi pentru rea
lizarea- înainte de termer! a- anga
jamentelor asumate in Rctualul cin
cinal, dorim să vă mulțumim din 
inimă pentru ajutorul și sprijinul 
nemijlocit pe care l-am primit din 
partea dumneavoastră cu ocazia vi
zitelor de lucru făcute în întreprin
dere referitor la dezvoltarea, siste-

matizarea și orientarea în perspec
tivă a producției de tractoare româ
nești.

în spiritul indicațiilor primite de 
la dumneavoastră, vă raportăm că 
întregul .nostru colectiv se angajează 
ca in viitor să-și sporească eforturile 
pentru înfăptuirea programului de 
diversificare a producției de trac
toare, program care a debutat cu 
realizarea in acest an a primelor 
tractoare românești de 180 CP pe 
roți și șenile.

Aceste succese — se arată In te-' 
legramă — sint închinate celor două 
mari evenimente din viata partidu
lui și poporului nostru — a XXX-a 
aniversare a eliberării și 
al XI-lea al Partidului 
Român.

Mlnlstrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit din partea dom
nului Yigal Allon o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările trans
mise cu prilejul numirii acestuia in 
funcția de ministru nl afacerilor ex
terne al stalului Israel,

★
La Uniunea artiștilor plastici a 

fost semnat, vineri la amiază, planul 
de colaborare In domeniul artelor 
plastice intre România și U.R.S.S.

Din partea română, documentul a 
fost semnat do Ion Sălișteanu, vice
președinte al U.A.P., iar din partea 
sovietică dc Leonid Karateev. secre
tarul conducerii U.A.P. din U.R.S.S.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

sl Educației Socialiste, vineri la n- 
miază, in holul Bibliotecii centrale 
universitare a avut loc vernisajul 
Expoziției de carte din 
Populară Polonă.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Gheorghc Trandafir.'director general 
al Centralei cărții, și Kazimierz Ma- 
jcrowicz, director general al Uniunii 
difuzării cărții din Ministerul Cul
turii șl Artei nl R. P. Polone.

în cadrul expoziției sînt prezen
tate lucrări din domeniile politic, e- 
conomic, social, cultural și turistic.

Au participat Ion Dodu Bălan, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Wladyslaw Wojta- 
sik. ambasadorul Poloniei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Vineri dimineață a părăsit Capi

tala delegația Partidului Republican 
Italian, care, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, a făcut o vizită in țara noas
tră. Din delegație au făcut parte 
Adolfo Battaglia, vice-secretar na
țional al P.R.I., deputat, Pinto Bia- 
gio, membru al Direcțiunii P.R.I., 
senator, și Oscar Mammi, membru 
al Direcțiunii P.R.I., deputat.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de Eugen 
Jcbeieanu. vicepreședinte al 
siliului Național al Frontului 
tații Socialiste, și Ion Mărgineanu. 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

în timpul șederii in țara noastră 
oaspeții au vizitat obiective econo
mice, culturale și turistice din ju
dețele Constanța și Tulcea. au avut 
convorbiri la consiliile județene ale 
Frontului Unității Socialiste.

★
Vineri dimineață a părăsit Capitala 

vicepreședintele Băncii Internațio
nale pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R D.). Munir Benjenk. care 
a făcut o vizită în Vara noastră.

★
Vineri a părăsit Capitala delegația 

Societății de Cruce Roșie din Fran
ța. condusă de președintele acesteia, 
Marcellin Carraud, care. între 24 și 
28 iunie, a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Na
țional al Societății de Cruce Roșie.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții au avut convorbiri cu ge- 
neralul-colonel Mihai Burcă, preșe
dintele Consiliului Național al So
cietății de Cruce Roșie, și s-au in- 
tîlnit cu membri ai comisiilor de 
Cruce Ro.șie din unele întreprinderi 
și instituții bucureștene și din ju
dețul Constanța.

Republica

(Agerpres)

Congresul 
Comunist

(Agerpres)

în legătură cu concursul

de admitere

Încheierea lucrărilor sesiunii a Xl-a 
a Comisiei mixte guvernamentale 

româno-bulgare de colaborare 
economică și tehnico-științifică

în zilele de 27 si 28 Iunie a.c. a 
avut loc, la București, sesiunea a 
Xl-a a Comisiei mixte guvernamen
tale româno-bulgare de colaborare 
economică șl tchnico-științlficft. Cu 
acest prilej s-a examinat modul do 
Îndeplinire a sarcinilor convenite la 
întilnirile la nivel înalt dintre dele
gațiile de partid șl de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Populare Bulgaria, conduse de 
tovarășii Nlcolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov, precum și a prevederilor se
siunii precedente a comisiei mixte.

Părțile au constatat că, in vederea 
tndeplinirii sarcinilor privind folosi
rea complexă a potențialului hidro
energetic al Dunării, specialiștii ro
mâni si bulgari desfășoară cu succes 
o activitate susținută pentru încheie
rea proiectului tehnic al Complexu
lui hidrotehnic Turnu-Măgurele—Ni- 
copol și Începerea lucrărilor de pre
gătire a construcției. De asemenea, 
sint în curs lucrările de studii șl 
proiectare pentru Complexul hidro
tehnic din zona Cernavodă.

Comisia a apreciat pozitiv activi
tatea desfășurată de organele de 
resort din cele două țări pentru con
cretizarea unor probleme de coope
rare și specializare in domenii de 
interes reciproc, printre care energia 
electrică, construcțiile de mașini, e- 
lectronică și electrotehnică, chimie 
fi transporturi.

S-a relevat, de asemenea, că dez
voltarea colaborării economice bila
terale se reflectă in lărgirea și diver-

siflcarea livrărilor reciproce de măr
furi, care cunosc o creștere de 26 la 
sută in anul 1974 față de anul 1973.

Ținînd seama de rezultatele obținu
te la actuala sesiune, au fost abor
date noi probleme do colaborare șl 
cooperare In producție in domeniile 
materiilor prime, transportului de 
energie electrică, construcțiilor de 
mașini, metalurgiei ș.a. Totodată, 
s-au stabilit măsuri pentru conve
nirea unei creșteri importante a 
schimburilor reciproce de mărfuri po 
perioada 1976—1980.

Rezultatele sesiunii au fost con
semnate intr-un protocol semnat d« 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele părții române in comisie, șl 
dc Jivko Jivkov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele părții bulgare in comisie.

La semnare au fost de față Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Trofin Simcdrca, 
ambasadorul României la Sofia, șl 
Spas Gospodov, ambasadorul Bulga
riei la București, precum și membrii 
comisiei.

Lucrările sesiunii 6-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de deplină 
Înțelegere.

★
Cu prilejul Încheierii lucrărilor, 

tovarășul Leonte Răutu a oferit un 
dineu in onoarea delegației guverna
mentale bulgare. Ț °

(Agerpres)

/

La sediul Academici de știinte so- 
c. . si politice, vineri s-au desfășu
rat lucrările sesiunii comune a In- 
satutului de psihologie și a Centru
lui de cercetări sociologice, dedicata 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei. Au participat cerce- 
t .’.ori. cadre didactice universitare, 
activiști de partid și de stat.

Comunicările prezentate au abor
dat pe larg problemele omogenizării 
soriale in procesul construirii socie
ty :i socialiste, contribuția cercetăto- 
r ■ de sociologie și psihologie la 

r:rea eficienței activității din in
dustrie și agricultură, la soluționarea 
problemelor de selecție, orientare șl 
pregătire profesională. S-au subli
mat. totodată, realizările și perspec- 
t.studiilor și cercetărilor de psi
hologie socială și pedagogică. . pre
cum și aportul lor la dezvoltarea

aconștiinței socialiste a maselor, 
perfecționarea procesului de învă 
mint, stimularea creativității șliin - 
fice și tehnice.

în încheierea lucrărilor, participa • 
ții la sesiune au adresat o telegrari 
Comitetului Central al Partidul 
Comunist Român, tovarășului Nicol 
Ceaușescu, prin care își exprirr 
gratitudinea pentru condițiile deosc 
bit de favorabile create științelor s< 
ciale și politice in cei 30 de ani car 
au trecut de la eliberarea țării. Ceri 
cetitorii din domeniile psihologia 
și sociologiei, se arată in telegrama 
iși iau angajamentul de a-și spori 
contribuția la investigarea și cunoași 
terea realității noastre sociale. la 
progresul general al -patriei noastră 
pe drumul făuririi societății socia-l 
liste multilateral dezvoltate.

(Agerpres) |

A apărut „Anale de istorie" nr. 3/1974
DE ANI DE LA ELI-Sub titlul 30

BERAREA PATRIEI DE SUB DO
MINAȚIA FASCISTĂ, sint publicate 
articolele : ..Primul Congres al Fron
tului Unității Socialiste — moment 
istoric in dezvoltarea vieții sociale și 
politice a României" : „Insurecția 
națională antifascistă din august 1944 
— inceput al revoluției populare in 
România" de ION POPESCU-PU- 
TURT ; „Aspecte din activitatea 
P.C.R. pentru educarea și pregătirea 
maselor populare in vederea elibe
rării patriei de sub dominația fas
cistă". de VASILE ARIMIA, MIR
CEA T. MUȘAT ; „Noi contribuții 
privind activitatea P.C.R. în rindu-

în învățămintul superior
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Finalele Cupei tineretului 
sărbătoare a sportului

FOTBAL

• Primii campioni — la atletism • Astăzi, zi plină la stadionul 
și Ștrandul tineretului, sala Floreasca, poligonul Tunari și 

pădurea Brănesti

Finalele pe țară ale Cupei tine
retului, începute ieri in Capitală, se 
bucură de un cadru organizatoric ex- 
c . .ut. prin întreaga lor desfășurare 
C' -rituind, de altfel, o veritabilă 
s,-.rb .toare a sportului de masă. Cei 
c..\3 3 090 dQ finaliști — cei mai 
buni din sutele și sutele de mii de 
participanți la etapele anterioare — 
îsi dispută acum intiietatea pentru 
cucerirea titlurilor de campioni ai 
primei ediții de vară a Cupei tine
retului. Tineri (intre 15—19 ani) sau 
foarte tineri (11—14 ani), concurenții 
sint cu toții la fel de entuziaști și 
ambițioși.

Deschiderea festivă a finalelor re
publicane ale ediției de vara a Cu
pei tineretului a avut loc ieri pe 
stadionul Dinamo din Capitală. Com- 
petiția a fost deschisă de tov. Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, care a urat suc
ces tuturor participanți’or — pio- 
ru-'-ri. elevi si tineri muncitori de la 
pra$e si sate.

Stadionul tineretului — „cartierul 
genera!14 al finaliștilor — este un ade
vărat furnicar. Aici se întrec atleții, 
handbaliștii. fotbaliștii. Pe pista de 
alergări și la sectoarele de sărituri 
ale terenului central se intrec. in 
probele tetratlonulul atletic școlar, 
componenții echipelor campioane ju
dețene. Aglomerația la 
start este evidentă, dar 
tregul corp de arbitri 
asigure Întrecerilor o 
normală. Experiența lor 
tate fac parte din elita oficialilor de 
concurs ai 4F.R.A. !) le dă această 
posibilitate. La handbal, lupta «te,

locurile de 
oficialii, în- 

reușesc să 
desfășurare 
(in majori -

de asemenea, dirză. Greu au cîș- 
tigat, de pildă, brașovenii meciul lor 
de ieri cu echipa Teleormanului. Pe 
terenurile de fotbal, partide... la con
curență. Se joacă după toate regu
lile : cu arbitri de centru și de mar
gine. cu observatori de specialitate, 
cu... foaie de arbitraj. Iată citeva re
zultate : Vrancea-Dimbovița 2--2. 
Neamț-Constanța 3—0, Gorj-Alba 
5—1, Satu Mare-Dolj 4—0. întreceri 
Dasionante, cu rezultate apropiate, 
au avut loc la tir (pe poligonul Tu
nari), ca și la orientare turistică (in 
pădurea Brânești).

La Ștrandul tineretului, primele 
întreceri de inot (categoria 15—19 
ani) indică printre favoriți — la 
fete pe ploieșteanca Adriana Teo- 
dorescu (100 m liber : 1T9"7) ș: clu
jeanca Irina Mocuța (100 m bras : 
r39”6), iar la băieți pe bucureștenii 
C. Vecerdea (100 m liber : l’06"5) și 
Pavel Capotă (100 m bras : 1’25”4).

La atletism, finalele (feminină și 
masculină) ale probei de 100 m plat 
— și deci titlurile de campioni ai 
Cupei tineretului — au revenit re
prezentanților județului Argeș : Ro
xana Vidaef (Pitești) cu 13 sec. și 
Florea Turuianu (Cimpulung Muscel) 
cu 11.4 sec

Pentru azi : atletismul, fotbalul șl 
handbalul — pe Stadionul tineretului 
(&—13 și 16—20). Gimnastica — in 
sala Floreasca (pentru categ. 11—14 
ani dimineață de la ora 8 : pentru 
categ. 15—19 arfi după-amiază de la 
ora 16). înotul, la Ștrandul tineretu
lui (8—13 și 16—20). Tirul — la poli
gonul Tunari : orientarea turistică — 
In pădurea Brănești (dimineața, in
tre 8—13).

România
finala

aîcanic

NDBAL

„Trofeul Iugoslavia"

și Albania in
Campionatului
pentru tineret

disputate ieri in Cam- 
de fotbal pentru

Meciurile
ionatul balcanic _ _____
chipe de tineret s-au încheiat cu 
rmătoarele rezultate : București : 
omânia—Bulgaria 2—0 (1—0). Au
arcat Dudu Georgescu (min. 25) și 
ulțescu (min. 78) ; Cîmpina : Alba- 
a—Grecia 2—1 (2—0).
In finală se vor intilni. duminică 
iunie, echipele României și Alba- 
•i.

Echipa României 
a a doua victorie

pă ce a învins in prima etapă 
—18 selecționata R. D. Germa- 
chipa masculină de handbal a 
nici a obținut o nouă victorie 
moetiția „Trofeul Iugoslavia1*, 

se desfășoară in localitatea 
Zațovicl. Handbalișlii români au 
intjut de data aceasta cu scorul de 

(10—9) reprezentativa Unga-

I PI ADA DE ȘAH. - Cu două 
inainte de terminarea Olimpi- 
? șah de la Nisa, in clasament 
e echipa U.R.S.S. cu 40 puncte, 

de Iugoslavia (34 puncte). E- 
omăniei, care in runda a 13-a 
meci nul (2—2) cu selecțio- 

natațlipine, ocupă locul 9, cu 25 de 
Șahiștii români intilnesc in 
două runde formațiile lu- 

gosleți și Țării Galilor,

rile armatei in anii 1940—1944", de 
VASILE MOCANU ; „Național și in
ternațional in mișcarea de rezistentă 
și in insurecțiile antifasciste din 
Europa11, de PETRE ILIE, MIHAIL 
E. IONESCU : „Dinamica și struc
tura clasei muncitoare in anii edifi
cării socialismului in România", de 
GHEORGHE SURPAT ; „Procesul de 
industrializare în România in con
textul problemelor demografice con
temporane", de HENRI II. STAIIL : 
„Trăsături ale activității ideologice 
a Partidului Comunist Român în e- 
tapa actuală", de ANETA BUSUIOC ; 
„Considerații privind rolul națiunii 
socialiste în dezvoltarea societății ro
mânești contemporane", de ION CE- 
TERCHI, ELENA FI.OREA ; „Poli
tica externă a României — contribu
ție activă Ia cauza socialismului, pă
cii și colaborării între popoare", de 
GEORGE G. POTRA.

în continuare se publică dezbate
rea : „Insurecția națională antifas
cistă din august 1944 — rezultat al 
unui consens național, operă a între
gului popor".

Pentru stabilirea calității de încor- 
porabili sau neincorporabili, candi- 
dațli bărbați vor prezenta, la con
cursul de admitere in învățămintul 
superior din 1974 (cursuri de zi, se
rale și fără frecvență), pe lingă ac
tele inscrise in broșura „Admiterea 
in învățămintul superior", ediția 1974, 
și adeverința de recrutare, livretul 
militar (pentru cei cu serviciul mi
litar satisfăcut) sau adeverință că sint 
scutiți de serviciul militar, după caz. 
Aceste documente se eliberează de 
organele militare pe teritoriul cărora 
domiciliază candidații.

(Agerpres)

Tn cadrul manifestărilor ce se or
ganizează in țara noastră cu prilejul 
Lunii de solidaritate cu lupta poporu
lui coreean, vineri, la căminul cul
tural din comuna Făcăeni, județul 
Ialomița, a avut loc un miting, la 
care au participat sute de țărani, 
membri ai cooperativei agricole 
de producție „Prietenia româno- 
coreeană".

Au luat parte, de asemenea, Ion 
Petre, secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., membru al 
Asociației de prietenie româno-co- 
reeană, alți reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, pre
cum și Li Min Su, ambasadorul Re
publicii Populare Democrate Coree
ne la București, și membri ai amba
sadei.

La miting a luat cuvîntul Toma 
Dimache, președintele C.A.P. „Prie
tenia româno-coreeană“. Erou al 
Muncii Socialiste, care a arătat că 
țăranii cooperatori din Făcăeni, ală
turi de întregul nostru popor, se 
bucură din toată inima de marile 
realizări obținute de poporul frate 
coreean și ii urează tot mai mari 
succese îp opera de edificare a so-., 
cialismului. Propunerile și'iniția-' 
tivele R.P.D. Coreene privind u- 
nificarea pașnică a patriei au găsit 
un puternic ecou in țara noastră. 
Semnificative in acest sens sint me
sajele de sprijin și solidaritate șle 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii 'Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresate tovară
șului Kim Ir Sen. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

în cuvîntul său. ambasadorul Li 
Min Su a spus, printre altele :

între popoarele român și coreean 
6-au închegat de mult trainice le
gături prietenești, de strinsă cola-

borare. Poporul frate român a acor
dat poporului coreean ajutor mate
rial și spiritual alit in timpul răz
boiului just de eliberare a patriei, 
împotriva agresiunii imperialismului, 
cit și in anii postbelici pentru refa
cerea economiei. Și astăzi, Partidul 
Comunist Român și Guvernul Re
publicii Socialiste România acordă 
sprijin activ cauzei drepte a poporu
lui coreean pentru realizarea unifi
cării independente și pașnice a pa
triei, pentru edificarea socialismului 
în patria noastră.

Cu ocazia primirii delegației gu
vernamentale a R.P.D. Coreene, care 
a vizitat România în cursul lunii 
trecute, conducătorul eminent al 
partidului și statului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a reafirmat 
sprijinul deplin al Partidului Co
munist Român și al guvernului ru
mân față de propunerile Guvernului 
R.P.D. Coreene, menite să ducă la 
înlăturarea tensiunii în Coreea și la 
crearea premiselor necesare unifică
rii patriei. De asemenea, Partidul 
Comunist Român și guvernul român 
desfășoară o vastă activitate pe 
a.rerta” internațională, inclusiv la 
dr.'N.'U.,'înT'Sprijinul propunerilor''de1 
unificare a patriei, prezentate de 
Partidul Muncii din Coreea și de 
guvernul republicii noastre. Parti
dul și guvernul nostru mulțumesc 
călduros pentru acest sprijin acordat 
de Partidul Comunist Român și gu
vernul român.

Exprimind ferma convingere că 
relațiile de prietenie și colaborare 
existente intre popoarele noastre se 
vor întări și dezvolta tot mai mult 
și in viitor, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, vorbitorul a urat po
porului român noi succese în intim- 
pinarea celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei de 
ția fascistă și a celui 
Congres al partidului.

sub domina- 
de-al XI-lea

(Agerpres)

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 28 IUNIE 1974
EXTRAGEREA 1:7 41 59 11 50

44 38 36 71
EXTRAGEREA a Il-a : 6 31 5 13

46 90 19 73 70
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURT :

921.896 lei, din care 130.235 lei report.

vremea
leri în tară : Vremea a fost căldu

roasă, îndeosebi in sud-estul tării. 
Cerul a fost variabil, mai mult no- 
ros. Au căzut averse de ploaie și, 
frecvent, s-au semnalat descărcări 
electrice in zona de munte, în estul 
Transilvaniei și, izolat, in Moldova. 
Spre seară a început să plouă in Ba
nat și in sudul Crișanei. în zona 

. Banloc s-a semnalat și grindină. 
Vintul a suflat slab pină la potrivit 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 18 grade la Toplița și Brașov

•i 32 de grade la Roșiorii de Vede, 
Hirșova, Medgidia și Adamclisi.

Timpul probabil pentru zilele de 
30 iunie. 1 și 2 iulie. în țară : Vreme 
răcoroasă la inceput, apoi in încăl
zire ușoară. Cerul va fi variabil. în- 
norări mai accentuate se vor pro
duce după-amiaza, cind vor cădea 
averse locale de ploaie, însoțite pe 
alocuri de descărcări electrice, în
deosebi in nordul țării și in zona de 
munte. Vint potrivit Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele intre 18 și 28 
de grade, mai ridicate la sfirșitul 
intervalului. în București : Vreme 
in general frumoasă, cu cerul schim
bător, favorabil ploii de scurtă du
rată. Vint potrivit. Temperatura in 
scădere ușoară la început, apoi in 
creștere.

Polonia populară va 
sărbători peste citeva 
săptămini trei decenii 
de la eliberare. De 
două ori in decursul 
acestor treizeci de ani, 
in fața sectorului de 
construcții din Polonia 
s-a ridicat, în circum
stanțe mai deosebite, 
problema construirii 
unui impunător număr 
de locuințe. Prima 
oară în anul 1944, 
cind majoritatea ora
șelor mari ale Polo
niei erau in ruine, iar 
zeci de mii de oameni 
n-aveau un acoperiș. 
Ritmurile varșoviene 
din acea vreme și-au 
cucerit faimă mondia
lă. Literalmente, in 
decurs de citeva săp- 
tâmini se înălțau ca
se cu mai multe eta
je. Lună de lună, an 
de an se îmbunătă
țeau condițiile de lo
cuit.

în prezent ne aflăm 
pentru a doua oară în 
fața problemei de a 
construi un număr 
considerabil de locu
ințe. Necesarul actual 
este determinat de 
creșterea numerică a 
populației, de așa-nu- 
mitul „virf demogra- 

, fie al anilor postbe
lici1*. Cei născull in 
anii de după război 
au Intrat in -virsta 
cind devin indepen
denți, muncesc? alcă
tuiesc familii. Un alt 
factor tare influen-

țează într-o măsură 
planurile construcțiilor 
de locuințe este dez
voltarea calitativă a 
orașelor, tn special a 
marilor aglomerări in
dustrial-urbane. ale 
căror centre nu mai 
coresound, necesită 
demolări, construirea 
de noi ansambluri de

voltarea unei rețele 
de orașe mari în ca
drul cărora, in para
lel cu construcțiile de 
locuințe, să se extindă 
și cele industriale și 
cele destinate servi
ciilor. O parte a aces
tor aglomerări urba
ne, acolo unde condi
țiile permit, va cu-

tric) In jurul orașelor, 
fie de-a lungul unor 
artere de legătură 
care reprezintă axa 
infrastructurii tehnico- 
edilitare. O astfel de 
dezvoltare axială, in
tre doi poli de atrac
ție, existenți sub for
ma a două orașe sau 
aglomerări învecinate,

plasa principalele com
plexe de deservire șl 
o parte a locurilor de 
muncă. Principalele 
trasee de circulație 
automobilistică vor fi 
amplasate la marginea 
cartierului, paralel cu 
axa principală) înso
țind in acest fel și li
nia metroului. Alături

Polonia construiește
Articol scris pentru „Scintela" de Marcln PRZYLUBSKI, publicist la revista „Fundamenty’ 

din Varșovia

locuit, dotări cu ser
vicii etc. Se re
construiesc cartiere 
centrale la Varșovia, 
Lodz, Katowice, Byd
goszcz, Poznan și Cra
covia. în vederea rea
lizării noilor construc
ții, volumul cerințelor 
a fost confruntat cu 
capacitățile de con
strucție si cu ritmul 
optim de dezvoltare a 
orașelor îmbinarea 
acestor factori si-a gă
sit expresia in proiec
tul de sistematizare a 
teritoriului ' 
oină in 1990, 
elaborat.

S-a apreciat 
soluție optimă

Poloniei 
recent

drept 
dez-

noaște o intensă dez
voltare cantitativă. 
Altele, de pildă, cum 
este aglomerarea de 
la Katowice, unde o 
dezvoltare masivă in 
continuare ar putea 
duce la un dezechili
bru ecologic, vor cu
noaște în primul rind 
o modernizare gene
rală, cu modificări ca
litative.

Aproximativ 78 la 
sută din programul de 
construcții de locuin
țe se concentrează in 
23 de orașe mai mari, 
în principal, se va 
merge pe două linii : 
construirea de noi 
cartiere (fie concen-

este prevăzută pentru 
aglomerarea urbană 
Bydgoszcz—Torun. Șl 
urbaniștii din Varșo
via, Gdansk. Lodz, 
Cracovia lucrează la 
elaborarea unor ast
fel de planuri urba
nistice axiale. De pil
dă. proiectul zonei de 
sud a Varșoviei de 
la Ursynow-Natolln a 
fost elaborat pentru 
circa 150 000 locuitori. 
Construcțiile se vor 
concentra de-a lungul 
liniei metroului, care 
va lega noul cartier 
de centrul orașului și 
de alte cartiere. în 
apropierea stațiilor 
metroului ae vor am-

școli, 
comer- 
mește-

de clădirile de locuit 
se amplasează 
cluburi, unități 
ciale, servicii 
șugărești.

Execuția proiectelor 
se realizează, în spe
cial. prin folosirea de 
elemente prefabricate, 
tehnologiile respective 
cunoscind in prezent o 
mare dezvoltare. Ci
frele sînt grăitoare, 
în acest an, numărul 
unităților producătoare 
de elemente prefabri
cate a ajuns la 85 și 
ele livrează elementele 
pentru 64 la sută din 
totalul clădirilor de 
locuit. La nivelul anu
lui 1980, creșterea con
tinuă a gradului de

industrializare va duce 
la realizarea prin pre
fabricate a 90 la sută 
din clădirile de locuit.

Al patrulea deceniu 
în care intră Republi
ca Populară Polonă 
este caracterizat de o 
dezvoltare dinamică. 
Progresul economic 
este însoțit de o ra
pidă dezvoltare socială 
și de o sistematizare 
rațională a teritoriu
lui. Construcțiile de 
locuințe îndeplinesc in 
cadrul acestei dezvol
tări rolul unei anumite 
verigi de legătură. Nu 
poate fi concepută o 
dezvoltare Industrială 
fără noi contingente 
de muncitori 
ce presupune 
strucții de 
Arhitectura, ______
mul și sistematizarea 
teritoriului se bucură, 
pe bună dreptate, de 
atenția deosebită a fo
rurilor de stat, a 
tregii societăți, 
volum al construcțiilor 
vrem să creăm „Încă 
o Polonie", adică o du
blare a volumului ac
tual de construcții. 
Acestea sînt sarcinile 
cantitative pentru vi
itoarele două decenii, 
încă o Polonie, con
struită in modul cel 
mal rațional, care să 
fie cît mai frumoasă, 
protejindu-se în ace
lași timp ceea ce avem 
mai de preț — mediul 
înconjurător.

— ceea 
noi con- 
locuințe. 
urbanis-

ln- 
Ca

) V I1
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RAPORTURILOR ROMflNDEGIPTENE
Presa egipteană relevă auspiciile favorabile sub care 
se desfâțoară vizita președintelui Anwar El Sadat, 

convorbirile cu tovarășul Nicolae Ceaușescu

CAIRO "R — (Corespondență d° 
la Nu-nlae N. Lupul. Vizita oficială 
in țara noastră a președintelui Re
publicii Arabe Egipt. Mohammed 
Anwar El Sadat, manifestările de 
caldă prietenie, de stimă și con
siderație cu care populația Bucu- 
reștiului r întimpinat pe înaltul 
oaspete iși găsesc o largă reflectare 
in coloanele presei egiptene apă
rute vineri dimineața. Călduroasa 
primire făcută președintelui Sadat 

delegației egiptene este prezen
tată sub titluri mari, in primele 
pagini ale celor trei cotidiane de 
dimineață, in ample relatări Înso
țite de fotografii ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și ale președin
telui Sadat.

Sub titluri cum nr fl „Grandioasă 
primire populară făcută președinte
lui Sadat în capitala României" 
(. Al Ahram”), „Primire istorică a 
lui Sadat la București" („Al Goum- 
houria") și „Minunată primire 
populară a Iul Sadat în România" 
(,.A1 Akhbar"). ziarele relatează că 
„mii de cetățeni români, adunați 
de-a lungul șoselei pe care a tre
cui coloana oficiala, au salutat cu 
oa ații pe conducătorii celor două 
țări".

Relevind auspiciile favorabile sub 
car® a început vizita, presa subli-

nlazâ. totodată, perspectivele largi 
pe care ca Ic dcschldr dezvoltării 
cooperării româno-cgiptcnc. con
tinuării dialogului constructiv cu 
privire la marile probleme ale vie
ții internaționale. Ziarele iși ex
primă convingerea că 
dintre cei doi șefi de 
continuă dialogul înec 
cu doi ani prin vizita , 
Nicolae Ceaușescu, la Cairo, 
marca, așa cum arată 
d Egypte”. „începutul unei 
fante etape pe calea 
porturilor cgiptcano-românc" 
nlficative pentru spiritul d< 
legere și conlucrare 
desfășoară dialogul 
tean sint aprecierile 
Progres Egyptien",
„Două Interviuri, unul al președin
telui Ceaușescu, altul al președin
telui Sadat, au fost publicate ieri 
in ziarele românești, subliniind do
rința celor doi șefi de stal de a 
ajunge la rezultate pozitive Ia ca
pătul convorbirilor lor".

Radioul și televiziunea egipteană 
acordă, de asemenea, întreaga aten
ție dialogului româno-egiptean. 
Postul de televiziune Cairo a pre
zentat. joi seara, o emisiune spe
cială consacrată Republicii Socia
liste România.

i întrevederile 
e stat. care 
opul în urmă 
i președintelui

■ vor 
„Journal 

impor- 
intâririi ra- 

Scm- 
__ ___ințe- 

sub care se 
romăno-egip- 
ziarului „Le 
care 6cric :

Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Larg ecou al unei propuneri românești 
privind nerecurgerea efectivă la politica de forță

GENEVA 28 (Agerpres). — în te
meiul recomandărilor finale adoptate 
la Helsinki, participanții la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
in Europa au continuat examinarea 
aorofundatâ, în cadrul problemei a- 
doptârii de măsuri destinate să facă 
efectivă nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța, a propunerii 
românești privind asumarea, de că
tre fiecare stat participant, a anga
jamentului de a nu introduce și a 
nu menține trupe pe teritoriul altui 
stat participant fără acordul aces
tuia din urmă sau cu încălcarea con
dițiilor acordului dat.

Propunerea delegației române a 
găsit un larg ecou in rindul delega
țiilor prezente. Reprezentanții unor 
țări ca Malta. Cipru, Iugoslavia, 
Suedia. Austria, Portugalia. Grecia, 
Turcia. Italia, Franța. Anglia. Ca
nada, Olanda, sprijinind ideea avan
sată de România, au subliniat im
portanta acestei propuneri in contex
tul obiectivului esențial al conferin
ței — acela de a întări securitatea 
In Europa.

Numeroși delegați au subliniat că 
adoptarea de către conferință a unei 
Es^menea recomandări constituie o 
măsură de natură să întărească ap’>- 
carea principiului nerecurgerii la

forță, ca și a celorlalte principii 
fundamentale ale dreptului interna
țional. in relațiile dintre statele par
ticipante. Ei au arătat că recoman
darea respectivă decurge din impe
rativul întăririi securității și răspun
de intereselor tuturor statelor din 
Europa, fiind im element esențial al 
creșterii increderii in relațiile dintre 
statele participante.

în cadrul dezbaterii, delegatul ro
mân a insistat asupra necesității de 
a fi adoptate măsuri care să exclu
dă folosirea forței si a amenințării 
cu forța din relațiile dintre statele 
participante, asigurindu-se, astfel, un 
climat de securitate, care să garan
teze libertatea, independenta si su
veranitatea fiecărui stat participant. 
El a arătat că, in cadrul unor ase
menea măsuri, locul central îl ocuoă 
excluderea desfășurării oricărei acti
vități militare de către un stat pe 
teritoriul altui stat, fără acordul a- 
cestuia din urmă. în acest context, 
a subliniat reprezentantul român, 
asumarea angajamentului de a nu 
introduce și a nu menține trupe pe 
teritoriul altui stat participant, fără 
acordul acestuia din urmă, consti
tuie un element de bază al relațiilor 
fondate pe șecurit.ate si cooperare 
intre țările europene.

Sesiunea Comisiei mixte
româno - iugoslave

BF.I.GRAD 28 (Do In cnrcspnndcn- 
■tru). — în zilele d- 27 șl M 
la Belgrad a avut loc sesiunea 

■ici mixte româno-iu- 
e economică.
a fost condusă 
viceprim-mlnis- 

ului, președintele pâr
tii române in comisie, iar delegația 
iugoslavă de Radovan Panlovici, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral. președintele părții iugoslave 
in comisie la această sesiune.

tn cadrul lucrărilor sesiunii, la 
care s-au aniversat 10 ani de activi
tate a comisiei, s-a subliniat im
portanța deosebită pe care au avut-o 
intilnirile la nivel inalt și convor
birile fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, pentru dezvoltarea pe multi
ple planuri a relațiilor româno-iu- 
goslave. pentru dezvoltarea și diver
sificarea relațiilor economice și teh- 
nico-științificc dintre cele două 
țfiri.

De asemenea, n fost relevată nc- 
fivilntea pozitivă desfășurată de Co
misia mixtă in îndeplinirea indica
țiilor și orientărilor date de condu
cătorii de partid si de stat din cele 
d niâ tari pentru extinderea continuă 
a colaborării și cooperării economice 
și tehnico-științifice.

Dintre acțiunile de colaborare șl 
cooperare economică și tehnică mai 
importante, realizate in ultimii am, 
sint menționate sistemul hidroener
getic și de navigație de la Porțile de 
Fier, cooperarea in producția de 
hidroagregate ’energetice și mecanice,

de locomotive electrice, autobuze și 
autocamioane, mașini-unclte. coope
rarea In domeniul petrochimic.

S-a dat o apreciere pozitivă acti
vității desfășurate intre sesiunile co- 
nusici de către organele și organiza
țiile economice și lehnico-științifice 
din cele două tari. îndeosebi in do
meniile colaborării organelor centra
le de planificare, construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii și electronicii, 
utilizării in continuare a potențialu
lui hidroenergetic al Dunării in sec
torul comun româno-iugoslav, In
dustriei chimice, metalurgiei, precum 
si in domeniul schimburilor de măr
furi.

Comisia a examinat stadiul unor 
acțiuni de cooperare și specializare 
in producție in domeniul industriei 
construcțiilor de mașini, electroteh
nicii și electronicii, metalurgici, chi
miei șl in alte domenii de interes 
reciproc, precum și noi posibilități de 
colaborare și cooperare, convenind 
asupra unor măsuri corespunzătoare.

La sesiune s-a examinat modul 
de desfășurare a schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări, con- 
statindiț-se o creștere a acestora de 
12 ori in 1974 față de realizările 
din 1984. Totodată, au fost conve
nite măsuri cu privire la dezvoltarea 
schimburilor de mărfuri in perioada 
următoare.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
lntr-o atmosferă cordială, de priete
nie și înțelegere reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat de președinții celor 
două părți in comisie.

Manifestări consacrate sărbătorii
naționale a României

PARIS. — Joi seara, în saloanele 
Cercului Republican din Paris, a avut 
loc o dezbatere organizată de Aso
ciația de prietenie Franța-România.

Scriitorul Pierre Paraf, președin
tele asociației, care a făcut recent o 
vizită in țara noastră, a vorbit despre 
personalitatea, prestigiul politic și 
moral de care se bucură pe plan in
ternațional șeful statului român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au luat cuvintul, de asemenea, 
prof. Maurice Beaumont, membru al 
Institutului Franței, prof. Georges 
Costellan și ambasadorul României 
la Paris, Constantin Flitan.

BELGRAD. — La Casa de cultură

Simpozion dedicat 
relațiilor economice 

dintre Belgia și România
BRUXELLES 28 — (Corespondență 

de la N. Popescu-Bogdănești). în ora
șul Mons a avut loc un simpozion 
consacrat relațiilor economice dintre 
Belgia și România.

în expunerile lor. Emilien Vaes. 
guvernatorul provinciei, Bert Urbain, 
deputat in parlamentul belgian. Con
stant Helse, președintele Comitetului 
economic bclgo-ro'mân, au relevat fap
tul că schimburile economice dintre 
cele două țări cunosc o evoluție po
zitivă.

Directorul 
„Labofina". 
berge, care. ....... ...
de specialiști in problemele industriei 
chimice, ne-a vizitat de curind țara, 
a evocat ințilnirea fructuoasă a de
legației belgiene cu președintele 
României. tovarășul Nicolae 
Ceauș seu. și a pus in evidentă u- 
nele aspecte ale marelui potențial al 
industriei chimice românești.

a tineretului din Belgrad a fost pre
zentată premiera de gală a filmului 
artistic românesc „Cu miinile curate". 
Au luat parte reprezentanți ai Se
cretariatului Federal pentru Afaceri
le Externe al R.S.F. Iugoslavia, per
sonalități ale vieții culturale din ca
pitala iugoslavă, membri ai corpului 
diplomatic, ziariști.

PEKIN. Ambasadorul tării noastre 
în R. P- Chineză, N. Gavrilescu, a 
organizat la Pekin o seară de film. 
Au participat reprezentanți ai Secției 
pentru relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Comerțului Exte
rior, Ministerului Apărării Naționale, 
Asociației populare chineze pentru 
relații culturale si de prietenie cu 
țările- străine, membri ai conducerii 
comunei populare „Prietenia chino- 
română", ziariști.

grupului de cercetări 
Jacques van Ryssel- 

în cadrul unei delegații

VIZITA PREȘEDINTELUI S.U.A. IN U.R.S.S
• începerea convorbirilor oficiale • Semnarea unor 

acorduri
MOSCOVA 28 (Agerpres). — La 

Kremlin nu început convorbirile din
tre Leonid Brejnev, secretar general 
ni C.C. al P.C.U.S., Nikolai Pod- 
gornli, președintele Prezidiului So
lidului Suprem nl U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri nl Uniunii Sovietice, An
drei Gromiko, ministrul de externe 
sovietic — de o parte — Richard 
Nixon, președintele Statelor Unite 
ale Amcricii, și Henry Kissinger, se-

de ,cea- 
.. ................ ...... un ccrc

larg de probleme ale relațiilor 6p- 
vieto-nmcricane.

Agenția TASS menționează că, vi
neri. au fost «emnate la Moscova 
acordul cu privire la colaborarea in 
domeniul energeticii, acordul privind 
colaborarea In construcțiile de lo
cuințe și a altor tipuri do construc
ții, precum și acordul do colabo
rare in domeniul cercetării științifice.

crctarul de stat al S.U.A. — 
laltă parte. A fost examinat

Comunicat iugoslavo-vest-german
la încheierea vizitei președintelui I. B. Tito la Bonn

BELGRAD 28 (Corespondență de la 
S. Morcovescu). — In comunicatul 
dat publicității la încheierea vizitei 
președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, in R.F. Germania se re
levă că in cadrul convorbirilor cu 
președintele in exercițiu, Gustav Hei
nemann, șl cu cancelarul Helmut 
Schmidt, s-a procedat la un schimb 
de opinii foarte larg, ceea ce a de
monstrat importanța acordată de cele 
două țări relațiilor dintre ele, inte
resul lor pentru dezvoltarea colabo
rării multilaterale, precum și nivelul 
ridicat al respectului și încrederii 
reciproce.

Părțile au afirmat că pentru asi
gurarea colaborării Internaționale 
este nevoie de eforturile și anga
jarea tuturor țărilor. A fost afir-

mată, totodată, Intenția celor două 
țari de a participa in mod construc
tiv șl activ la lucrările Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Eu
ropa. Părțile au salutat acordurile 
cu privire la dezangajarea militară 
în Orientul Apropia i, ca primi pași 
în direcția instaurării păcii.

Cancelarul veri-german a relevat 
că guvernul federal sprijină pe de
plin dezvoltarea relațiilor intre Iu
goslavia și C.E E. Președintele Tito 
a expus punctul Său de.vedere asu
pra viitorului iinei Europe nediviza
te în blocuri $i ifără bariere artifi
ciale, in care temi iile să se dezvolte 
pe baza respect; 
integrității si al 
terale și egale i 
țărilor.

rii independenței șl 
dezvoltării multila- 

1 drepturi a tuturor

ORIENTUL APR PI AT
Consultări privind viitoarea conferință afabă de la Rabat

RABAT 28 (Agerpres). — Președin
tele Tunisiei, Hablb Bourguiba, a so
sit intr-o vizită in Maroc. în timpul 
unei escale tehnice făcute la Alger el 
a avut o întrevedere cu șeful statu
lui algerian, Houari Boumediene. 
După cum o declarat președintele 
Tunisiei, au fost discutate, intre altele, 
problemele ce vor figura pe agenda 
viitoarei conferințe arabe la nivel 
înalt de la Rabat. Totodată, el a re
levat importanța deosebită a viitoa
rei conferințe arabe din capitala Ma
rocului in contextul consultărilor pri
vind reluarea convorbirilor de pace 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat.

asupra

BEIRUT 28 (Agerpres). Primul 
ministru al ibanului, 
Solh, a luat/cuvintul in legătură cu 
situația de frontiera libanezo-is- 
raeliană, în tadrtri unei reuniuni co
mune a 
externe și _______ ,_____
mele apărări ale parlamentului, 

 

a exprimat/convingerea 
Libanului 
considerar 
poporului 
minare, or 
conflictul! 
restabilir 
rezultat 
stabilă a

Takieddine

DE PRETUTINDENI
• ZIARE PE MICUL 

ECRAN. Perspectiva de a 
avea un „ziar televizat" — tex
tul opărind pe ecranul televi
zorului la simpla apăsare a ți
nui buton — tinde să se reali
zeze. Societatea B.B.C. a ce
rut guvernului britanic auto
rizația In vederea instalării ți
nui serviciu experimental de 
„ziar la distanță". B.B.C. inten
ționează sft studieze, pentru în
ceput, reacția publicului la a- 
ccastă inovație. Sistemul pre
vede cel mult 120 de cuvinte pe 
„pagină”, prezentarea pe ecran 
pulind varia in funcție de ma
terialul transmis : articole sau, 
de pildă, lista rezultatelor spor
tive.

• SCULPTURI VEGE- 
FALE. Pe drumul Ruse-Silis- 
tra, din Bulgaria, după kilome
trul 73, atenția călătorilor este 
brusc atrasă de forma ciudată 
a vegetației ornamentale care 
ocupă spațiile dintre pomii 
plantați pe margine. Lingă sa
tul Bogdauti, pe ambele laturi 
ale panglicii de asfalt, pot fi 
văzute amfore, coșulețe, vaze și 
chiar o întreagă turmă de oi, 
berbeci și țapi. confecționate 
toate din materie vegetală. Cu 
foarfecele de grădinar, canto
nierul Vasile Atans Kovacev a 
„sculptat" cu multă fantezie și 
pasiune boschetele ornamentale 
de pe marginea șoselei, oferind 
călătorilor o plăcută surpriză. 
470 asemenea tufe, sugerind 
fiecare altceva, conferă unici
tate sectorului de drum cuprins 
intre kilometrul 73 și 67.

• UN SEMAFOR NE
OBIȘNUIT va fi instalat, cu 
titlu de încercare, în orașul cu 
cel mai intens trafic din R.F.G., 
Darmstadt. Ca orice semafor, 
el va dirija circulația, dar după 
criterii cu totul noi, anume in 
funcție de gradul de poluare a 
aerului. Cind aparatele de mă
sură, cu care este înzestrat, în
registrează un conținut prea 
ridicat de oxid de carbon in at
mosferă, el indică „ocolire" pe 
alte străzi pentru recondiționa- 
rea aerului de pe artera princi
pală. Cind calitatea atmosferei 
se ameliorează, in urma des
congestionării circulației, sema
forul indică „liber".

isiei pentru afaceri 
Comisiei pentru proble- 

■ ’ ----- El
guvernului 

dacă nu.se vor lua in 
drepturile naționale ale 
alestinean la autodeter- 
e efort vizind rezolvarea 
din Orientul Apropiat și 
păcii nu va avea drept 
soluționare autentică și 

oblemei.

agențiile de presă transmit:

Guvernele R. P. Chineze 
și Venezueleiau hotânt sta- 
bilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, cu începere de la 28 
iunțe 1974. Un comunicat comun, 
transmis de agenția China Nouă, 
menționează că guvernul Venezue
lei recunoaște guvernul R.P. Chine
ze ca singurul guvern legal al Chi
nei.

Guvernul E. S. Ceho
slovace și guvernul provi
zoriu al Fortugaliei au câzut

DE LA COREȘPONDENȚII NOȘTRI: N

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A MUNCII NOI CONVORBIRI IN PROBLEMA

de acord să restabilească relațiile 
diplomatice între cele două țări in- 
cepind cu data de 27 iunie 1974,

fill luat sfîrșit >“«Srlle se- 
siunii de vară a Adunării de Stat a 
R.P. Ungare. Timp de două zile, 
deputății au examinat proiectul de 
lege cu privire la îndeplinirea bu
getului de stat pe exercițiul financiar 
1973 și situația din industria ușoară 
a R.P. Ungare.

fî fost aprobată, de parla- 
mentul italian cu 326 voturi pentru, 
contra 225, moțiunea de încredere in 
guvernul condus de Mariano Rumor.

Problematică importanta, IRLANDEI DE NORD

dezbateri utile Un dosar redeschis, odată cu
Timp de trei săptămîni. Palatul 

Națiunilor a găzduit cea de-a 59-a 
Conferință internațională a muncii. 
In lucrările reuniunii — care a 
grupat delegațiile a 119 state, in
tre care și România — și-au găsit 
reflectare subiecte de interes ge
neral ale actualei situații interna
ționale, desigur abordate prin 
prisma preocupărilor specifice ale 
Organizației Internaționale a Mun
cii (O.I.M.). Subdezvoltarea, infla
ția. inechitățile din comerțul mon
dial, criza energiei și a materiilor 
prime, deteriorarea mediului na
tural ambiant — toate aceste fe
nomene și probleme complexe, ca 
și altele care confruntă in prezent 
comunitatea națiunilor, au fost 
examinate de către participant 
prin raportarea la domeniul mun
cii și al politicii sociale — aflate 
in centrul activităților O.I.M. Pro
blemele amintite — s-a subliniat 
in cadrul dezbaterilor — afectează 
in special țările in curs de dezvol
tare — sub raportul producției, al 
utilizării forței de muncă, nivelu
lui de trai, relațiilor comerciale — 
avind. totodată, repercusiuni asu
pra situației celor ce muncesc din 
toate statele, inclusiv din cele dez
voltate, asupra progresului econo
mic social al omenirii in ansam
blul său.

Documentul de bază al conferin- 
1/-i _ raportul elaborat de direc
torul general al Biroului Interna
țional al Muncii — a consemnat 
un diagnostic cuprinzător al pro
blematicii muncii și politicii so
ciale pe plan mondiaL Un singur 
exemplu : după statisticile incluse 
in raport, populația activă mon- 
dială numără astăzi 1.6 miliarde 
de oameni, din care două treimi 
trăiește in țările in curs de dez
voltare. Se apreciază că in __lume 
numărul șomerilor este de 75 mi
lioane. iar fenomenul nefolosirii 
depline a forței de muncă afectea
ză circa 300 milioane de oameni — 
cifre semnificative pentru amploa
rea acestei probleme aflate in do
meniile prioritare de acțiune ale 
O.I.M.

Pornind de la sarcinile deosebi
te ce incumbă O.I.M. in actualul 
moment, numeroase delegații, 
tre care și cea a României, 
subliniat necesitatea adoptării 
măsuri in vederea întăririi t

in- 
au 

i de 
efec-

five a rolului și eficienței organi
zației. pentru a permite acesteia 
să răspundă exigențelor vremii. 
Reprezentanții României au evi
dențiat, in acest context, importan
ța realizării in fapt a universalită
ții O.I.M.. sub dublul aspect al a- 
cestui obiectiv : admiterea in or
ganizație a tuturor statelor lumii 
și asigurarea condițiilor necesare 
pentru ca la dezbaterea marilor 
probleme internaționale să poată 
participa toate statele interesate, 
pe baze democratice, in conformi
tate cu principiile egalității in 
drepturi, respectului, suveranității 
și independenței naționale, nea
mestecului in afacerile interne. De
legația română a subliniat necesi
tatea unor acțiuni in direcția de
mocratizării organizației, intre care 
consacrarea conferinței ca organ 
suprem reprezentativ al O.I.M., a- 
sigurarea unei reprezentări echi
tabile a statelor din diverse zone 
geografice in organele O.I.M., în
lăturarea oricăror discriminări in 
această privință. în același timp, 
se impune ca in îndeplinirea sar
cinilor sale. Biroul Internațional 
al Muncii să organizeze consultări 
cit mai larg posibile ale tuturor cen
tralelor sindicale, naționale și in
ternaționale, și să le asocieze in
tr-o măsură cit mai mare la rea
lizarea obiectivelor propuse.

Numeroși delegați au acordat o 
atenție deosebită acțiunilor desfă
șurate de O.I.M. pe continentul eu
ropean. Ei au menționat faptul că 
actualul curs de destindere in Eu
ropa. care se reflectă in eforturile 
pentru edificarea unui sistem de 
securitate și cooperare pe conti
nent, deschide noi perspective dez
voltării unei largi cooperări intre 
țările europene in domeniile de ac
țiune specifice ale O.I.M.

Prin importanța .și varietatea 
problemelor dezbătute, prin con
cluziile constructive subliniate și 
recomandările făcute. Conferința 
internațională a muncii se înscrie 
— firește in sfera sa proprie de 
preocupări — in cadrul manifestă
rilor menite să stimuleze conlu
crarea rodnică pentru rezolvarea 
unei ample problematici, de larg 
interes pentru toate națiunile lumii.

vechi semne de întrebare

Convorbirile oficiaIe dinl,e 
primii miniștri ai guvernelor pakis
tanez. Zulfikar Aii Bhutto, și Ban
gladesh, Mujibur Rahman, începute 
joi, la Dacca, se desfășoară in nota 
de înțelegere și conlucrare pentru 
reconcilierea problemelor bilaterale 
și crearea cadrului viitoarelor rela
ții dintre cele două țări.

La expoziția de mașini 
agricole și tractoare de 13 
Markkleeberg, R. D. Germană, la 
care participă și țara noastră cu un 
stand propriu, tractorului românesc 
„U-550" i-a fost decernată medalia 
de aur.

Geneva
Comellu VLAD

Tn ultimele zile. în Irlanda de 
Nord s-au intensificat contactele și 
convorbirile dintre secretarul de 
stat Merlyn Rees și liderii politici 
din provincie, in incercarea de a 
găsi căi in vederea creării unei noi 
administrații, menite să înlocuiască 
fostul Consiliu executiv, care și-a 
prezentat demisia luna trecută. Dar 
pentru moment, in ciuda eforturi
lor depuse, rezultatele sint greu de 
întrevăzut.

Se cunosc evenimentele care au 
premers actualei agravări a situa
ției din Irlanda de Nord : sub ame
nințarea cercurilor extremiste, la 
mijlocul lunii trecute, muncitorii 
protestanți au intrat in grevă, pa- 
ralizind întreaga viață economică a 
provinciei. Ca urmare, Executivul 
colegial și-a prezentat demisia, 
Adunarea provincială a fost sus
pendată, iar puterea executivă și 
cea legislativă au trecut direct in 
miinile guvernului și parlamentului 
de la Londra, care le exercită prin 
secretarul de stat pentru Irlanda 
de Nord și membrii departamentu
lui său.

Substratul dificultăților apărute 
pe eșichierul nord-irlandez se da- 
toresc nu atit confruntărilor dintr _ 
protestanți și catolici, dintre forțele 
britanice de securitate și elemen
tele extremiste din cele două co
munități, ci, in special, divergențe
lor adinei in rîndurile cercurilor 
politice protestante. Dintre acestea, 
după cum se știe, s-a desprins de 
mai multă vreme o aripă moderată, 
reprezentată de Brian Faulkner, 
care s-a pronunțat pentru crearea 
unui Consiliu executiv avind la 
bază colaborarea dintre protestanți 
și catolici. In acest fel, s-a ajuns 
anul trecut la crearea Executivului 
colegial, in care, pentru prima dată 
in istoria Irlandei de Nord, pro
testanții au luat loc alături de ca
tolici și împreună au acționat pen
tru conducerea treburilor provin
ciei.

Dar in Irlanda de Nord mai 
există și alte patru partide politice 
protestante, care se opun categoric 
acestei idei și, in special, acordu-

lui tripartit de la Sunningdale, pri
vind crearea unui Consiliu pe în
treaga Irlandă. în același timp, în 
Irlanda de Nord iși duc activita
tea nu mai puțin de cinci forma
țiuni paramilitare extremiste, tot 
protestante, precum și așa-zisul 
„Consiliu al muncitorilor din Ul
ster", inițiatorul grevei care a de
clanșat actualul val de incordare. 
Toate aceste partide și formațiuni 
paramilitare reprezintă cercurile de 
dreapta ale comunității protestante, 
care au dominat viața politică, eco
nomică și socială nord-irlandeză 
timp de peste cinci decenii și care 
acum se tem ca nu cumva poli
tica promovată de guvernul brita
nic în Irlanda de Nord să aibă ca 
rezultat pierderea privilegiilor de 
care s-au bucurat în trecut. Ast
fel se explică hotărirea lor de a 
lichida Executivul colegial și acor
dul de la Sunningdale.

în declarațiile făcute de repre
zentanții partidelor și formațiunilor 
paramilitare respective, aceștia 
refuză categoric să accepte forma
rea unei noi administrații pe baza 
aranjamentelor constituționale , e- 
xistente. Ei insistă ca mai întii 
să aibă loc alegeri pentru desem
narea unei alte Adunări provincia
le — in care cercurile protestante 
de dreapta speră, prin intimidare, 
să obțină majoritatea — și abia 
după aceea să se creeze organul 
executiv. După părerea lor. in 
practică, situația ar trebui să re
vină la cea existentă înainte de 
august 1969, cind cercurile mențio
nate aveau puterea deplină.

Tocmai acest lucru dorește să 
preintimpine acum guvernul bri
tanic. Dar actuala formulă propusă 
pentru soluționarea conflictului 
nord-irlandez nu se deosebește prea 
mult de cea care a suferit un eșec 
luna trecută prin demisia Executi
vului colegial — cu singura deose
bire că in 
ducerea ei 
largă".

PlimirC. Generalul-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, care efectuează o 
vizită in Elveția, la invitația genera-

IMPORTANTĂ REALIZARE 
ȘTIINȚIFICĂ

MOSCOVA 28 (Corespondență de 
la L. Duță). — O importantă reali
zare științifică — la care a contribuit 
și un specialist român — a fost ob
ținută de savanții de la Institutul 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna și de la Universitatea Cali
fornia din Los Angeles. Este vorba 
de stabilirea nemijlocită a razei 
uneia din cele mai mici particule 
subnucleare — pi-mezonul.

Din. grupul de fizicieni de la In
stitutul de la Dubna au făcut parte 
oameni de știință din U.R.S.S.. Po
lonia și România. Din țara noastră] 
a participat tinărul specialist Ioanj 
X. loan, doctor in științe fizice.

Larg asentiment 
față de ideea convocări 

Conferinței mondiale 
de dezarmare

Londra

prezent se încearcă tra
in viață „pe o bază mai

N. PLOPEANU

J

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerprd 
— La sediul Națiunilor UiJ 
din New.York s-au încheiat lud 
rile Comitetului special al O.Nl 
însărcinat cu pregătirea Conferi» 
mondiale pentru dezarmare. Lucr 
rile comitetului au evidențiat P 
ideea convocării Conferinței nr 
dialc de dezarmare se bucurie 
sprijin din partea statelor, prep 
și a organizațiilor internațiow- 
Comitetul a hotărit să instituie 
grup de lucru, care se va ocupPe 
studierea detaliată a propunerilpi 
a ideilor avansate de guverne le
gătură cu convocarea confei
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lului 
cob 
Gene
Rudo

NMUNJON

corp de armată Johann Ja- 
;cher, șeful Statului Major 

al armatei elvețiene, a fost 
de către consilierul federal 
Gnaegi — șeful Departamen- 
ilitar

eorgescu, ambasadorul 
Berna.

• BROASCA ȚESTOA
SĂ SALVATOARE. ° 
timplare unică în istoria nau- 
fragiilor este relatată de un 
ziar filipinez. în urma scufun
dării, la 2 iunie, a vasului „Al- 
hona", care făcea curse regu
late între insulele filipineze, o 
femeie de 52 de ani a scăpat cu 
viață, fiind purtată timp de 2 
zile „în spinare" — respectiv pe 
carapace — de o broască țes
toasă uriașă. Naufragiata a fost 
salvată de marinarii unui vas al 
marinei filipineze, care au ates
tat această intimplare aproape 
incredibilă.

federal. A participat
— ’ ’ ' Romă-

nistrul afacerilor 
terțe al Portugaliei, 

a făcut o scurtă vizită la 
Matfid. unde a conferit cu omolo- 

spaniol, Pedro Cortina 
Mâți. Ministrul portughez a reafir- 

cu acest prilej hotărirea țării 
sal( de a se conforma rezoluțiilor 

tate de O.N.U. cu privire la 
drotul la autodeterminare al popoa- 

din Republica Guineea-Bissau, 
ola și Mozambic.

ex-
Mario

• REGRES ÎMBUCU
RĂTOR. Maladiile inimii, cel 
mai mare flagel al timpurilor 
moderne, par să regreseze in 
Statele Unite. Centrul național 
de statistică a sănătății publice 
a analizat peste 33 milioane de
cese înregistrate în decurs de 
20 de ani — intre 1950 și 1969. 
în 1950, la fiecare 100 000 de 
decese. 356,8 au fost provocate 
de o afecțiune cardiacă. în 1969, 
această cifră a reprezentat 
262.3. Explicația acestui 
men constă în larga 
panie desfășurată in. 
rea controlului hipertensiu
nii arteriale, cauza, mai mult 
sau mai puțin directă, a 44 la 
sută din decesele înregistrate în. 
S.U.A. Un hipertensiv care nu 
se îngrijește își scurtează viața, 
în medie, cu 15 ani. Hiperten
siunea se poate însă trata, i_. 
tratamentul, care trebuie înce
put din timp și respectat cu 
minuțiozitate, permite revenirea 
la o tensiune normală.

constă în 
desfășurată 

controlului

feno- 
cam- 

favoa-

en- / 
iar

I0 nonă reuniune 
copreședinților Comitetului 
e coordonare Nord-Sud
ANMUNJON 28 (Agerpres). — La 

opunerea părții R.P.D. Coreene, la 
nmunjon a avut loc, la 28 iunie, 
nouă reuniune a copreședinților 
miletului de coordonare Nord-Sud. 
președintele părții R.P.D. Coreene 
reafirmat necesitatea de a se pro- 
da la o reorganizare a comitetu- 
i. sau în condițiile menținerii ac- 

lalului comitet, de a se convoca o 
.onferință politică consultativă a 
lordului și Sudului, care să dezba- 
ă modalitățile de realizare rapidă 
i reunificării naționale a Coreei.

Potrivit agenției A.C.T.C.. această 
; iropunere se lovește, insă, de poziția 
obstrucționistă a părții sud-coreene.

★
în dimineața zilei de 28 iunie, o 

navă militară sud-coreeană a pă
truns in mod ilegal in apele terito
riale ale R.P.D. Coreene, atacind un 
grup de ambarcațiuni militare nord- 
coreene, informează agenția A.C.T.C. 
Vasele militare nord-coreene de 
autoapărare, adaugă ^.C.T.C., au 
răspuns acestei provocări și au scu
fundat vasul inamic, luind prizonieri 
pe cițiva dintre membrii echipajului.

• FRACTURI SUDATE 
PRIN ULTRASUNETE. 
Sudarea fracturilor cu ajutorul 
ultrasunetelor este o metodă 

.experimentată de savanții sovie
tici și cei din R.D.G. După cum 
transmite agenția A.D.N., re
cent, la Karl-Marx-Stadt a avut 
loc un colocviu, la care specia
liști din cele două țări au fă
cut un schimb de experiență 
despre rezultatele obținute, • a- 
preciind că în curind această 
metodă va putea fi aplicată la 
o gamă largă de fracturi.

• MUNTELE HUNG- 
HAN - REZERVAȚIE NA
TURALĂ. Studenții de la 
Universitatea din Ulan Bator 
au luat inițiativa unei acțiuni 
de conservare și înmulțire a a- 
nimalelor rar întilnite pe teri
toriul Mongoliei, de aclimati
zare a somonului de Baikal șl 
a castorilor, precum și de stu
diu exigent al florei și faunei 
pitorescului munte Hung-Han. 
Scopul final este transformarea 
acestui munte într-o uriașă re
zervație naturală.

La Limo a avut loa. o demonstrație in sprijinul politicii guvernului pre
ședintelui Alvarado, îndreptată spre dezvoltarea social-economică a țăriisi

ite, abonamentele •« fac prin ,,ROMPRESFILATELIA9 București
J 360


