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AsIAzI, In Jurul orei 
11,15, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct so
lemnitatea semnârll do
cumentelor oficiale prl- 
le|ulte de vizita pre
ședintelui Republicii Ara
be Eqlpt, Mohammed An
war El Sadat, iar în jurul 
orei 12,45, ceremonia 
plecării președintelui Re
publicii Arabe Eqlpt, Mo
hammed Anwar El Sadat, 
și a doamnei Glhane El 
Sadat, care, la Invita
ția președintelui Repu
blicii Socialiste Româ
nia, Nlcolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au efectuat o 
vizită oficială în (ara 
noastră.

Muncă mai bine organizată, 
rezultate superioare 
in realizarea planului

La Sinaia au continuat convorbirile politice
între președinții Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat

AMBIANTĂ DE CALDĂ CORDIALITATE, 
PRIETENIE, ÎNȚELEGERE RECIPROCĂ

S'.iV'Hă ru continuat, la Sinaia, 
convorvtrile oficiale intre președin
tele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. si președintele 
Republicii Arabe Egipt. Mohammed 
Anwar El SadaL

Noua intilnire dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat 
»-a desfășurat in spiritul cordiali
tății. stimei și prieteniei ce caracte
rizează dezvoltarea relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Arabă Egipt, dintre poporul 
român si poporul egiptean, conlucra
rea celor două state in viata inter
națională.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
președintele Anwar El Sadat s-au 
reintilnit. simbâtâ dunineata. la Si
naia. in ambianta plăcută pe care o 
oferă cadrul natural, de un deosebit 
pitoresc, al parcului unde se află re- 
S.dintele rezervate celor doi șefi de 

Președinții Nicolae Ceaușescu și
Anwar El Sadat s-au revăzut cu bucu-
rre. imbrățiși ndu-se. prietenia sta-
tomicită inwe cei doi șefi de stat
reliefind in c:hip semnificativ gradul
înalt de apropiere, stima reciprocă
si înțelegere c 
noastre.

iintre țările și popoarele

După convorbire. președintele
Nicolae Ceaușescu și președintele
Anwar El Sad3t s-au intilnit cu to-
vartșa Elena Ceaușescti și doamna
Gihane El Sadat. car?, in acest timp,1
«u vizitat orașui Sinaia.

In aceeași atmosferă caldă s-a
desfășurat și dineul care a fost
precedat de un reușit program
artistic, care a cuprins cunos
cute melodii din folclorul nos
tru, lucrări din creația simfonică, 
ani din opere și operete aparținind 
unor valoroși compozitori români și 
«trăirii.

Cea de-a treia zi a vizitei oficiale 
pe care președintele Republicii A- 
rabe Egipt. Mohammed Anwar El 
Sadat, o întreprinde, împreună cu 
doamna Gihane El Sadat. in tara 
noastră a confirmat, la rindul ei, in 
chip fericit, cele subliniate de pre- 
ș-dintele Nicolae Ceaușescu in toas
tul rostit la dineul dat. joi, in onoa
rea inalților oaspeți egipteni : „Vom

face totul ca vizita dumneavoastră 
in țara noastră să fie cel puțin tot 
a:it de plăcută precum a fost vi
zita noastră in țara dumneavoastră

DINEU
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

președintele Mohammed Anwar El 
Sadat, tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Gihane El Sadat s-au intil- 
nit din nou, in cursul serii, in cadrul 
unui dineu care a încheiat cea de-a 
treia zi a vizitei inalților oaspeți e- 
gipteni in tara noastră.

La dineu au participat Emil Bod- 
naraș, vicepreședinte al Consiliului 

și, in același timp, să fie tot atit de 
fructuoasă, incit să putem pune noi 
temeLii prieteniei și colaborării intre 
popoarele noastre-1.

de Stat. Manea Mănescu, prim-mi- 
r.istru al guvernului, cu soția, Maria 
Mănescu, George Macovescu. mi
nistrul afacerilor externe, Constantin 
Stâtescu, secretarul Consiliului de 
Stat, Petru Burlacu, ambasadorul 
României la Cairo, împreună cu so
țiile.

Au luat parte, de asemenea. Is

mail Fahmy, ministrul afacerilor ex
terne, cu soția. Osman Assal, amba
sadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

Dineul s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, cordială, sub semnul 
relațiilor de prietenie statornicite in
tre popoarele si țările noastre;Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Gihane Ei Sadat au vizitai obiective culturale și sociale din Sinaia

Simbătă dimineața, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Gihane El Sa
dat. insoțite de Constantin Neagu, 
primarul orașului Sinaia, de alte 
persoane oficiale române și egiptene, 
au vizitat obiective culturale și so
ciale din localitate.

Primul obiectiv al vizitei l-a con
stituit minăstirea Sinaia, monument 
d^^tind din secolul al XVII-lea, unde 
oaspetele au avut ocazia să admire 
vechi sculpturi, in lemn și piatră, 
picturi, broderii, cărți și manuscrise, 
datind din diferite epoci istorice, 
care alcătuiesc o imagine sugestivă 
a acestui tezaur artistic și cultural. 
Două statui egiptene, reprezentind 
pe zeii Isis și Osiris, aduse de pe 
malurile Nilului de spătarul Mihail 
Cantacuzino, ctitorul minastirii, ca 
și alte vestigii descoperite intr-o se
rie de regiuni din cele două țări 
vorbesc de străvechile legături sta

înainte de dinei! ' a avut loc un 
spectacol, care a oferit inalților oas
peți egipteni o imagine sugestivă a 
bogăției, frurpuseții și originalității 
creației muzicale românești, posibi
litatea de a cunoaște valoarea artei 
noastre interpretative.

tornicite Intre România și Egipt, 
circulația de valori materiale și spi
rituale intre cele două state — legă
turi care astăzi au căpătat noi șl 
ample dimensiuni.

S-a vizitat, apoi, orașul cu dotă
rile sale turistice. Oaspetele se 
opresc la un magazin artizanal, unde 
admiră frumusețea costumelor popu
lare românești, a diferitelor obiecte 
expuse, măiestria meșterilor care au 
transpus pe pinză sau in ceramică 
străvechea artă românească.

După ce s-a vizitat un magazin 
universal, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Gihane El Sadat au făcut 
o călătorie cu telefericul la Cota 
1 100.

Vizita se încheie la castelul Peleș 
— monumental edificiu, o ilustrare 
a diferitelor stiluri, sintetizind cele 
mai reprezentative, școli arhitectonice 
europene și orientale.

De miine. Intrăm în al doilea 
semestru al acestui an dominat 
de remarcabile evenimente po
litice — a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei șl Congresul al 
XI-lea al partidului — de obiec
tive mobilizatoare in domeniul 
dezvoltării economice. Joncțiunea 
intre cele două semestre ale 
anului constituie un bun mo
ment de analiză, în care se cu
vine ca, apreciind realist, după 
criterii exigente, realizările de piuă 
acum in Înfăptuirea planului și a 
angajamentelor, să privim cu răs
pundere și deplină angajare per
spectiva imediată a activității in 
lunile ce urmează, pină la sflrși- 
tul anului. Succesele obținute in 
prima jumătate a anului, numeroa
sele inițiative apărute in marca 
întrecere socialistă ilustrează in 
mod grăitor patriotismul socialist 
ni oamenilor muncii, hotărlrea lor 
de a înfăptui neabătut politica 
partidului pusă in slujba accele
rării progresului economic si so
cial al țării. Și este firească do
rința fiecărui colectiv, a fiecărui 
om al muncii de a intimpina cele 
două mari evenimente ale anului 
dind tot ce are mai bun ca pu
tere de muncă, pricepere și iniția
tivă — prin fapte care să mar
cheze succese cit mai importante 
pe drumul edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Răspunzind sarcinilor trasate de 
partid pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării, să ne concen
trăm toate eforturile, in fiecare 
întreprindere, pe fiecare șantier, 
la fiecare loc de muncă, pentru a 
transforma zilele semestrului II in 
zile ale măiestriei gospodărești, pen
tru perfecționarea organizării în
tregii activități productive, pentru 
obținerea de rezultate economice 
cantitativ și calitativ superioare, 
pentru realizarea cu succes a pla
nului și a angajamentelor pe acest 
an deosebit de important din ac
tualul cincinal.

Numeroase organizații de "partid, 
numeroase colective au acumulat 
da acum o valoroasă experiență 
in activitatea pentru realizarea 
sarcinilor economice, experiență 
care constituie o puternică teme
lie pentru obținerea de noi succe
se. Multe județe au anunțat înde
plinirea înainte de termen a pla
nului producției industriale pe 
primul semestru : se numără cu 
zecile colectivele de întreprinderi 
care au raportat, cu justificată 
mindrie, realizarea planului pe în
tregul an. iar unele dintre ele 
chiar ne întregul cincinal : in do
meniul investițiilor, unitățile de 

V ________________

DE „ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI"
• Distincții acordate cadrelor didactice și instituțiilor 

de invățămint
• Oamenilor școlii - înalta prețuire a partidului, 

a întregului popor
IN PAGINA A IV-A

AU INTRAT 
ÎN FUNCȚIUNE :

□ galați Portul mineralier
(Prin telefon, de la 

Ion Cenușă). — Sim- 
bâtă a intrat in func
țiune un important 
obiectiv : portul mi
neralier menit să de
servească Combinatul 
siderurgic de Ia Ga
lați. Noul port poate 
asigura descărcarea 
simultană a două nave 
de 25 000 tone fiecare, 
minereul fiind trans
portai către depozi
tele de materii prime 
ale combinatului si
derurgic cu ajutorul 
magistralei de benzi. 
In final, noul port 
gălățean va avea o 
capacitate anuală de 
trafic de aproape cinci 
milioane tone. Obiecti
vul dispune de insta
lații moderne.

La edificarea mo
dernului port indus
trial și-au adus con
tribuția constructorii 
și specialiștii de la 
grupul de șantiere

H bîrlad Noi capacități de producție
După cum anunțam 

In ziarul nostru de 
ieri, la Bîrlad au fost 
puse in funcțiune o 
nouă capacitate de 
producție de 11,5 mi
lioane bucăți rulmenți 
pe an la întreprinde
rea de acest profil și 
prima capacitate de 
150 milioane Iei pro
ducție la întreprinde
rea de elemente pneu
matice pentru auto
matizări și aparate de 
măsură. Prin intrarea 
în circuitul productiv 
a acestor noi unități 
producția globală in
dustrială a județului 
Vaslui va crește in 
acest an cu ptist? 200 
milioane lei și se vor 
realiza suplimentar 
peste 2.4 milioane rul
menți.

In telegrama adre

pentru lucrări hidro
tehnice, întreprinderea 
de construcții și mon
taje siderurgice Ga
lați. șantierul electro- 
montaj, șantierele nr. 
13 și 16 ale Centralei 
de construcții căi fe
rate. precum și din 
partea beneficiarului 
— comandamentul flo
tei fluviale NAVROM 
Galați. Proiectele au 
fost executate de către 
Institutul de proiectări 
pentru transporturi 
auto, navale și aerie
ne, IPROMET Bucu
rești și Institutul de 
cercetări și proiectări 
de fabricație pentru 
produse plate și ac
cesorii metalice Ga
lați.

In telegrama adre
sată cu acest prilej de 
către Biroul Comite
tului județean Galați 
al P.C.R. Comitetului 
Central al Partidu
lui Comunist Român,

sată cu acest prilej 
Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean 
Vaslui al P.C.R., se 
scrie, intre altele: Mă
rirea potențialului in
dustrial al județului 
nostru prin aceste noi 
capacități ilustrează 
elocvent preocuparea 
conducerii partidului 
și statului pentru re
partizarea judicioasă a 
forțelor de producție 
pe întreg teritoriul ță
rii si dezvoltarea ar
monioasă a tuturor 
localităților patriei.

Amplasarea acestor 
importante obiective 
industriale în județul 
nostru reprezintă o în
semnată contribuție a 
dumneavoastră, mult

construcții-montaj aparținind Mi
nisterului Construcțiilor Indus
triale au realizat in primul semes
tru peste 52 la sută din sarcina 
anuală de plan. Și cile asemenea 
consemnări pozitive nu s-ar putea 
face despre toate detașamentele 
harnicei noastre clase muncitoare 
— fie că este vorba de mineri sau 
siderurgiști, energeticicni sau 
constructori de mașini, de lucră
tori din industria lemnului, mate
rialelor de construcții sau a bunu
rilor de consum. Important este 
acum ca. sub directa și permanen
ta conducere a organelor și orga
nizațiilor de partid, pornind de la 
rezultatele pozitive din primul se
mestru, de la experiența acumula
ta, să se stabilească cu răspundere 
noi cote de exigență, in așa fel ca 
în a doua jumătate a anului să se 
obțină in fiecare unitate o pro
ducție la nivelul maxim al posi
bilităților, in condițiile atingerii 
unor înalț! indicatori de eficiență. 
Care sint sarcinile majore asupra 
cărora se impun a fi concentrate 
cu precădere energiile și capacită
țile creatoare ale colectivelor de 
oameni ai muncii din unitățile 
productive, in a doua jumătate a 
anului ? Desigur, acestea diferă in 
funcție de condițiile specifice ale di
feritelor ramuri și întreprinderi ; 
totuși, se pot cristaliza citeva o- 
bieciive si direcții fundamentale 
de acțiune :

o BUNA ORGANIZARE LA TE
MELIA REALIZĂRII RITMICE A 
PLANULUI LA FIECARE SORTI
MENT. Înfăptuirea sarcinilor de 
plan in cel de-al doilea semestru, 
depășirea lor impun, in fiecare 
unitate, aplicarea unor măsuri fer
me pentru folosirea intensivă a 
tuturor capacităților de producție, 
asigurarea tuturor condițiilor pen
tru încărcarea lor uniformă, la 
nivel maxim posibil, de-a lungul 
semestrului. Sau. altfel spus, înlă
turarea cu desăvirșire a practicii 
muncii „in asalt" la sfirșit de lună 
sau trimestru și întronarea mun
cii riimicc, raționale. „Fiecare zi, 
fiecare decadă — la nivelul sar
cinilor de plan" — iată un .impe
rativ al activității in fiecare sec
tor productiv. La o analiză mai 
atentă se constată că pretutindeni, 
in întreprinderi, pe șantiere, exis
tă condiții pentru buna desfășu
rare a producției : sarcinile de 
Dlan se cunosc in detaliu, există, 
in general, încheiate contracte de 
aprovizionare și desfacere ; forța 
de muncă și mijloacele tehnice 
sint asigurate la nivelul necesită-
(Continuare in pag. a IlI-a)

___________________________z

tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se scrie, 
între altele : Da
rea in exploatare 
la termenele stabilite 
a acestor obiective de 
maximă importanță 
pentru activitatea pre
zentă și de perspecti
vă a platformei side
rurgice gălățene con
stituie un vibrant o- 
magiu pe care comu
niștii, constructorii 
gălățeni îl aduc jubi
leului eliberării pa
triei noastre și Con
gresului al XI-lea al 
Partidului Comunist 
Român, constituie o 
nouă dovadă de dă
ruire și abnegație, a 
talentului lor construc
tiv, a hotăririî ferme 
de a înfăptui exem
plar programul parti - 
dului de edificare a 
societății socialiste 
multilateral dezvol
tate.

iubite tovarășe secre
tar general, pentru 
care toți oamenii 
muncii, in frunte cu 
comuniștii, vă sint re
cunoscători și vâ mul
țumesc și cu acest 
prilej pentru grija ce 
o acordați dezvoltării 
județului Vaslui.

Vă raportăm, tot
odată, că înzecindu-ne 
eforturile in muncă, 
in cinstea celor două 
mari evenimente din 
viața poporului nostru 
— a XXX-a aniversare 
a eliberării patribi și 
Congresul al XI-lea al 
p.C.R. — am reușit sâ 
facem ca bilanțul acti
vității pe cele șase luni 
ale acestui an să fie 
pozitiv, planul de stat 
și angajamentele asu
mate au fost îndepli
nite și dbpășite.
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FAPTUL CONVORBIRI DESPRE EDUCAȚIE
■ _ ■ __________________________________________________________________ ?  

DIVERS ORDINEA Șl DISCIPLINA

A'igurarra cu bunuri de larg consum, In raport 
cu cerințele mereu cresclndc ale locuitorilor de la 
orașe și sate, rslc o sarcin* care revine, pe plan 
local, consiliilor județene pentru coordonarea șl 
Îndrumarea activității de aprovizionare și prestări 
de servicii către populație. Anallzind in toamna 
anului trecut activitatea desfășurată de acest orga
nism. Consiliul popular al Județului Ialomița stabi
lea un program concret cu măsuri menlle ră 
ducă la imbunătăflri evidente. Publicăm astăzi 
o convorbire in care tovarășul ION TARACHIU — 
prlm-viceprcyedlnte al consiliului Județean — ne 
vorbește pe larg despre modul In care s-a acționat 
pentru îndeplinirea programului amintit.

producție, în uite cazuri 
furnizorii nu respectă con
tractele. Pentru unele sor
timente de pantofi, bună
oară, răspunsul „asta avem, 
asta livrăm1* a devenit un 
laitmotiv. In flecari; nn 
organele de specialitate din 
județ fac sondaje, lc cen
tralizează și pe aceasta ba
ză comandă mărfuri. Cu 
toate acestea, depozitele 
primesc in continuare pro
duse care zac in rafturi.

Iul de mărfuri la pre
ferințele populafici ?

semn

20 de pui 
de cerb

MUNCITOREASCA
nu se dezvoltă de la sine

— In ultimii ani a 
sporit simțitor fondul 
de mărfuri destinate 
aprovizionării popu
lației, concomitent cu 
creșterea calității bu
nurilor de consum și 
diversificarea sorti
mentelor. Cum afl ac
tional pentru asigu
rarea unei aprovizio
nări uniforme pe în
treg teritoriul județu
lui ?

APROVIZIONAREA

Marele
tezaur celtic

Activitatea organizațiilor de 
partid, prin excelența activitate 
cu caracter politico-educativ, 
implică o more diversitate de 
aspecte. Tocmai de aceea ud 
propunem, tovarășe secretar, «ă 
circumscrie™ discuția noastră, 
de la bun început, in jurul unei 
singure probleme : cultivarea 
disciplinei muncitorești. Ce ne 
puteți relata despre preocupările 
comitetului de partid In această 
direcție ?

recurgem la soluția extremă — în
lăturarea din mijlocul colectivelor a 
color certați cu disciplina. Pentru că 
munca de lămurire și educare are și 
ca limite : a persevera exclusiv pe 
aceste câi cu cei caro se dovedesc 
nereceptivi la ajutorul colectivului 
înseamnă să batem apa In piuă.

— Cu elfi dintre cei certați cu 
disciplina muncii ați discutat 
personal, si zicem, in ultima 
lună ?

înțeleg mai bine pe oameni cum 
gindcsc. La rindul lor, oamenii se 
.simt mai in apele lor, sini mai co
municativi.

fost des 
Șopteriu, de < 

nil George Man
ia Muzeul de istorie 

Potrivit aprecierii 
acestea aparțin 

re timpurii. Obiecte 
i fel au mai fost scoa- 

cent la lumină in localttâ- 
Pintincle. Ccpari și Dipșa. 

■ntnd la ora actuală așa-nu- 
ul ..Marele tezaur celtic".

Redescoperi 
roabeirea

Pentru ialomițeniî care vor 
să știe cum arată și cum se ma
nevrează o roabă cu pneu. I.I.L. 
Metalurgica din București le-a 
trimis un pliant multicolor intr-o 
prezentare grafică de zile mari. 
Un text explicativ in... patru 
limb: prezintă pe larg modul de 
întrebuințare și caracteristicile 
tehnice ale roabei, indicațiile de 
montaj ..in trei faze", precizin- 
du-se expres că ..șuruburile tre
buie strinse foarte puternic cu 
cheia-; că roaba ..se livrează in 
două variante- și că — foarte 
important .' — ..se vopsește in 
culorile dorite de client". Și, co
lac peste pupăză, autorul textu
lui. in euforia lui... explicativă, 
a repetat, pc ultima pagină, cu- 
vînt cu cuvint, textul din pa
gina a V-a.

— Avem motive să apreciem că. în 
cazul organizației noastre, cultivarea 
disciplinei muncitorești se pune la 
ora actuală cu maximă acuitate. Mo- 
tlvul ? In ultimii trei ani, colectivul 
uzinei a sporit la mai mult decit du
blu. Majoritatea covirșiloarc a noi
lor muncitori o formează tinerii : ei 
reprezintă circa 65 la sută din efec
tivul uzinei. Se înțelege că integra
rea noilor contingente de muncitori 
în condițiile vieții de uzină necesită 
o susținută activitate educativă pen
tru instaurarea unui climat de ordine 
desăvirșită, disciplină, înaltă respon
sabilitate.

Pentru realizarea acestor obiective, 
comitetul de partid dispune de un 
program complex de acțiune, care o- 
rientează și activitatea celorlalți fac
tori, direct răspunzători de bunul 
mers al muncii educative : organiza
ția de tineret și sindicatul. In acest 
program sint preconizate modalitățile 
concrete de acțiune, responsabilități
le precise ce revin fiecăruia dintre 
noi.

— Cred că nu-i zi in care să nu 
mă ocup direct de asemenea cazuri.

Interlocutor: secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii de me

canică fină din Capitală,
Petre DOBRESCU

Mă informez în fiecare dimineață, 
prin intermediul organizațiilor de 
partid din secții, al maiștrilor șl șe
filor de echipă, cum a mers treaba 
peste zi, ce probleme s-au ivit. Și 
cind apar cazuri de nesocotire a dis
ciplinei in producție, comitetul de 
partid acționează prompt.

De la poker
Afine serviciu la Baia Mare. 

Cheorghe Topan, din Mireșu 
Marc, făcea naveta. Deunăzi, 
cind se întorcea, ca de obicei, 
cu trenul acasă, a încins o par
tidă de poker cu doi cunoscuți 
ai săi. Vasile Dorea și Gheor- 
ghe Rus din Remeți. Nemulțu
mit de rezultatul jocului. G. T. 
i-a luat la bătaie pe cei doi 
parteneri. Pe Rus l-a lovit c-o 
piatră și numai fuga l-a scă
pat de furia năbădăiosului To- 
pan. Dorea insă n-a mai putut 
să fugă, iar din cauza lovituri
lor primite a trebuit să fie in
ternat la o clinică de speciali
tate din Cluj. Firește. Topan 
iși va primi răsplata. Mai e insă 
o problemă : legea interzice a- 
semenea jocuri. Poate află 
această cale și conductorul, 
șeful trenului 4 382 de pe 
Baia Mare—Jibou, 
mai ei.

Și nu

pe 
Șt 

linia
nu-

Melcul
poștaș

Știți cit timp i-a 
scrisori expediate 
ca 1--------
Victor Lipan, din cartierul Dăr- 
mânești. Piatra Neamț, blocul 
B-fi. apartamentul 7 2 Nici mai 
mult nici mai puțin de... 20 de 
zile. 40 de kilometri in 20 de 
zile. Să te tot iei la întrecere 
cu... melcul!

uneitrebuit _ ..
____ ,_____  din Tupilați
ajungă la destinatarul ei

Un revizor 
revizuit

Revizor la D.R-T.A. Craiova, 
Ștefan Roibu a fost trimis in 
control la I.T.A. Drobeta Turnu- 
Severin. De cum a început să 
verifice actele, revizorul s-a și 
apucat să se rățoiască la cei din 
jur: ba că aici nu e ceva in 
regulă, ba că dincolo s-a pro
cedat cum nu trebuie, ba că 
c. : . iile cete ar fi trebuit alt
fel întocmite... Cei controlați au 
intrat in alertă. Revizorul insă 
cauta. zor-nevoie, nod in papu
ra. Pină la urmă, foarte exi
gentul revizor le-a dat de ințe- 
les celor controlați că are o foar
te urgentă nevoie de 1000 lei, 
după care ar putea fi și el ceva 
mai „înțelegător". La locul ți 
era cind trebuia să i se inmi- 
reze suma a apărut și un lu
crător de miliție. In prezent 
se fac cercetări vizind o 
z .ire generală a activității 
vizorului.

revi- 
re-

Urmările

Este

unui 
accident

Proces public la Caracal,
judecat loan Iovan, șofer pe au
tocamionul 21—Dj—5105. vinovat 
de accidentul de circulație pro
dus pe drumul național 34, in 
raza comunei Vlădila. judelui 
Olt. în urma accidentului, două 
persoane și-au pierdut viața, 
iar alte 6 au fost grav acciden
tate. Cauzele accidentului: con
sum de alcool, viteză excesivă 
și oboseală istovitoare după o 
noapte petrecută cu alti cheflii 
la un joc de cărți. Pentru fapta 
comisă. loan Iovan a fost con
damnat la 8 ani închisoare.

Rubrică redactată de
Petre POPA
fi corespondenții „Scinteii*

I

— Desigur, planul de măsuri 
oferă premisa desfășurării unei 
bune activități, dar nu și certi
tudinea finalizării depline. Cum 
acționează concret comitetul de 
partid, toți ceilalți factori amin
tiți pentru îndeplinirea planului 
privind cultivarea disciplinei 
muncitorești 2

— Vă spune ceva numele tî- 
nărului muncitor Ionel Ciurczu ? 
L-am intilnit înainte la ser
viciul personal ; venise să-și 
facă reintrarea in uzină, după 
ce cu numai o lună șl ceva in 
urmă i s-a desfăcut contractul 
de muncă pentru frecvente -ab
sențe de la lucru. Din discuția 
cu el mi-am dat seama că nu 
s-ar fi ajuns la aceasta dacă i 
s-ar fi deschis din vreme ochii, 
explicindu-i-se ce exigențe im
plică munca in uzină. Nu cre
deți că. pe alocuri. procesul 
de educare se desfășoară incă 
global și. nicidecum, diferențiat, 
prin muncă de la om la om ?

— Planurile noastre ,au acoperirea 
faptelor. Ca să fiu concis voi preciza 
cîteva direcții de acțiune sistemati
că : prima o constituie generalizarea 

•exemplului inaintat oferit de cele 
cîteva sute de muncitori mai virstnici 
care au peste 20 de ani de muncă 
în uzină. Luind sub directă îndru
mare și povață numeroși tineri mun
citori. acești lucrători cu va,stâ ex
periență și înaltă autoritate profe? 
sională și politică au devenit auten
tici pedagogi. In formarea disciplinei 
muncitorești, un puternic accent pu
nem pe creșterea puterii de inriurire 
a opiniei colectivului ; orice abatere 
de la normele disciplinei muncitorești 
o supunem dezbaterii organizațiilor 
do partid și de tineret, grupelor sin
dicale.

La aceste acțiuni se adaugă gene
ralizarea unor inițiative, cum ar fi : 
..Prietenul noului angajat11 sau alta 
izvorâtă din mijlocul organizației 
noastre de tineret intitulată : „Utila
jul in grija proprie a fiecărui tinăr14. 
Coroborarea acestor măsuri iși dove
dește din plin roadele : s-a redus 
numărul abaterilor de la disciplina de 
producție, a crescut simțul de 
pundere in muncă.

— In acest context, cum 
viți cele 25 de contracte 
muncă desfăcute numai in
mele două luni pentru repetate 
acte de indisciplină săvirșite de 
unii tineri muncitori, ca și men
ținerea unui număr ridicat de 
absențe nemotivate ?

— Mărturisesc că momentan nu-mi 
amintesc la cine anume v-ați refe
rit. în uzină sint mii de tineri... De
sigur. constatăm că pe alocuri pro
cesul de educare nu se desfășoară 
în cele mai bune condiții. Absorbite 
de problemele realizării planului, u- 
nele organizații de partid și de tine
ret din secții (se lasă ..furate'* de 
aspecte, administrative și trec ,pb pla
nul doi, in mod greșit, problemele 
educației, neințelegind că ele consti
tuie baza soluționării celorlalte.

— Ca secretar al comitetului 
de partid, cum procedați cind 
trebuie să discutați cu oamenii ?

— De regulă prefer să mă depla
sez la locul lor de muncp. Acolo ii

răs-

pri
de 

ulti-

— Desigur, faptele la care vă 
referiți atesta că mai avem mult 
de lucru pentru a putea spune că 
ne-am făcut pe deplin datoria, că 
am atins obiectivele ce ni le-am 
propus. Cert este insă faptul că se 
simte un real progres, chiar și nu
mai dacă avem in vedere că, in urmă 
cu 2—3 ani. procentul contractelor 
de muncă desfăcute din motive dis
ciplinare era de aproape două ori mai 
mare decit in prezent. Oricit de rău 
ne pare, uneori ne vedem siliți să

r

— V-ați pus întrebarea : de ce 
se menține totuși ridicată fluc
tuația in rindul tinerilor mun
citori 2 Ce răspuns ați găsit. ?

— în ciuda faptului că adeseori se 
încearcă explicarea fenomenului prin 
prisma intereselor materiale, perso
nal consider că la origine stau ca
rențele procesului educativ, in gene
ral. ca și unele deficiențe ale orga
nizării producției. Din păcate trebu
ie să recunosc că prea puține lucruri 
am reușit să realizăm pc linia orga
nizării timpului liber al tinerilor. Or, 
realitatea dovedește că această com
ponentă a vieții are un rol important 
in întărirea spiritului de disciplină 
în muncă, s coeziunii colectivului. 
După cum buna organizare a pro
ducției și muncii poate ușura mult 
întronarea ordinii și disciplinei in 
muncă. în discuțiile cu unii munci
tori tineri am putut constata că toc
mai neglijența unor maiștri, care 
i-au abandonat pe unii dintre ei in 
schimburile II și III, fără asistența 
tehnică, fără sculele necesare, a fa
vorizat apariția actelor de indiscipli
nă. Tocmai de aceea, paralel cu in
tensificarea muncii politico-educati
ve, punem in prezent accent pe îm
bunătățirea organizării producției.

— Balanța utilizării fondului 
de timp pe luna mai arată că o 
însemnată parte din timpul de 
lucru a fost irosită prin absențe 
nemotivate, învoiri etc. Desigur, 
cifrele in sine oglindesc o anu
mită stare de lucruri. Dar pen
tru a putea trage concluzii mai 
clare pentru munca educativă 
trebuie știut cine sint cei care 
au nesocotit disciplina de uzină, 
ce virstă au, unde lucrează etc. 
Dispune comitetul de partid de 
o analiză adecvată a problemei 2

— Desigur, dispunem de o aseme
nea analiză. Știm exact că cele mai 
numeroase absențe nemotivate sint 
la atelierele prelucrătoare, respectiv 
la strungărie, scule așchietoare, la 
freze. Nu ne-am mulțumit doar să 
constatăm, ci am și acționat. Pro
blema folosirii raționale a timpului 
de muncă a figurat recent pe ordinea 
de zi a adunărilor generale de partid, 
cit și pe cea a plenarei cu activul 
de partid. In baza hotăririlor adop
tate cu aceste prilejuri s-a creat un 
cadru mai bun pentru afirmarea 
ordinii și disciplinei muncitorești.

Convorbire realizată de
Ioan ERHAN

IMAGINI DIN

— Am făcut și mai avem 
multe de făcut In această 
direcție. Tn urma studiilor 
întreprinse din Inițiativa 
consiliului popular județean 
șl a observațiilor comisiilor 
de control obștesc a-a con
statat că cererile cetățeni
lor in adunările cu depu
tății erau îndreptățite : or
ganizarea serviciilor, apro
vizionarea unor zone mai 
indepărtate erau inegale. 
Magazinele amenajate In 
construcții vechi erau im
proprii desfășurării unui 
comerț civilizat. Pentru 
distribuirea uniformă a 
fondului de marfă, mă
sura care se impunea a fost 
amplasarea noilor construc
ții cu prioritate In zonele 
deficitare. Ca urmare, au 
fost date recent tn folosin
ță magazine universale In 
satele Poiana și Stejarul, 
sint in stadiu avansat uni
tăți cu profil similar la O- 
grada, ' ' -- -•
Săveni, Rasa, Lehliu, Să- 
punari, 
Borcea, Bordușani și altele. 
De altfel, pentru a avea 
o imagine „la zi44 a efor
tului de întregire a rețelei 
comerciale, cîteva cifre sint 
deosebit de convingătoare : 
de la înființarea județului 
au fost construiti peste 
40 000 m p de spații noi in 
toate localitățile. Astfel, la 
Călărași spațiile noi însu
mează 7 000 m p, la Fetești 
6 000 m p. De la Începutul 
anului s-au dat in folosință 
două complexe comerciale 
la Slobozia, al treilea fiind 
in stadiu de finisare. Nu 
de mult a fost inaugurat 
un „supercoop11 la Țăndărei. 
Dezvoltarea rețelei comer
ciale explică in același 
timp și volumul sporit al 
vinzărilor : 17,7 la 6Ută in 
1973 
mai 
luni 
port 
anului 
anul viitor 
creștere de 41.4

POPULAȚIEI a-

Albești, Făcăieni,

Muntenii Buzău,

față de 1970, 8 la sută 
mult in primele cinci 
ale acestui 
cu aceeași

trecut,
se

an, in ra- 
perioadă a 
iar pentru 
prevede o 
la sută.

— O serie de sesi
zări ale cetățenilor au 
avut ca obiect tocmai 
discontinuitatea apro
vizionării. Ce ați în
treprins In această di
recție ?

SUB CONTROLUL
POPULAȚIEI

DIN EXPERIENȚA CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN IALOMIȚA

— Din controalele efec
tuate de către organele spe
cializate rezultă că neajun
surile semnalate se refe
reau Îndeosebi la inexis
tența temporară a unor ar
ticole de larg consum. De 
cele mai multe ori absența 
acestora din rețea s-a da
torat fie faptului că mărfu
rile n-au ajuns la timp in 
magazine, 
planificării _________  _
mijloacelor de transport, 
fie expedierii cu intir
ziere a notelor de co
mandă sau a staționării a- 
cestora săptămini in șir in 
mapele șefilor de depozite. 
In plus, cetățenii au mai 
sesizat că unii gestionari 
nu respectă orarul sau că 
acesta nu ține seama de 
orele de vlrf in care aflu
ența cumpărătorilor e ma
ximă, că magazinele stau 
prea mult închise pentru 
inventar. Soluția : merceo
logii au fost obligați să 
meargă în unități decadal 
și. pe baza unui grafic, să 
procedeze la asigurarea 
mărfurilor deficitare și la 
redistribuirea , celor care 
prisoseau. Totodată, a fost ' 
activizat controlul. Lipsa 
unor articole se explica și' 
prin neconcordanța solici
tărilor comerțului cu ofer
tele producătorilor. Proble
ma are mai multe aspecte. 
Dacă neonorarea contracte
lor pornește uneori de la 
insuficiența capacităților de

ca urmare a 
defectuoase a

La sate se caută cămăși 
bărbătești din bumbac la 
prețul de 60 lei, dar furni
zorii trimit numai din ma
teriale fine, al căror cost 
depășește 100 de lei. Ar mai 
fi de adăugat aici faptul 
că unele fabrici asimilează 
cu intirziere o serie de con
fecții — costume bărbătești, 
rochii, pardesie — care a- 
jung in magazine la mult 
timp după apariția mode
lelor noi. In privința pro
duselor alimentare, com
pletarea fondului de marfă 
s-a realizat prin depistarea 
unor noi surse de aprovi
zionare. cit și prin sistemul 
de achiziții al U.J.C.C.. Au 
fost puse în acest fel la 
dispoziția populației impor
tante cantități de conserve 
de carne, de legume și 
pește, brinzeturi, ouă. mie
re de albine, păsări

— Ce puteti 
in legătură cu 
tarea structurii 
comerciale și a

etc.
spune 
adap- 

rețelei 
fondu-

— Din analiza mal sur a- 
mintitâ, U.J.C.C. șl U.J.C.M. 
le-a revenit sarcina să fnră 
sondaje in rindul populați
ei. O metodă foarte utilă 
de Investigare a preferin
țelor cetățenilor s-a dove
dit „calciul cererii". In care 
vinzătorli notează zilnic 
observațiile și sugestiile 
cumpărătorilor. S-a consta
tat cu acest prilej Interesul 
publicului pentru noile for
me de comerț, intre care 
extinderea autoservirii șl 
In sectorul produselor ne
alimentare. Numărul mare 
de sortimente, diversitatea 
gusturilor ne-au obligat să 
apelăm tot mal des In n- 
cest sistem. Introducerea 
expunerii libere s-a dove
dit un bun prilej de infor
mare a cumpărătorilor, care 
izbutesc astfel să-și
leagă In timp foarte scurt 
mărfurile preferate. La 
Țăndărei, procedeul, asoci
at cu servirea plină de so
licitudine, s-a soldat cu 
creșterea do citeva ori a 
vinzărilor. Din păcate, u- 
nele obiecte pe care le ad
mirăm in expoziții, cum ar 
fi mașinile casnice cu 
multiple Întrebuințări, ră- 
min în stadiu de prototi
puri. Neasimilate de indus
trie, ele nu ajung nicioda
tă in magazine.

O altă inițiativă aparți- 
nind sindicatelor, care vine 
în sprijinul femeilor din 
Întreprinderi, o constituie 
punctele de aprovizionare 
clin incinta fabricilor. La 
întreprinderea de confec
ții din Călărași, undi 
crează mai multe n'J 
femei, funcționează 
magazin alimentar, 
plecarea din schimb, mun
citoarele se aprovizionea
ză cu tot ce au nevoie : 
brinzeturi, carne preamba- 
lată, conserve și alte pro
duse. Intenționăm să ex
tindem sistemul și in alte 
întreprinderi unde lucrează 
multe femei : filatura din 
Slobozia, secția de confecții 
„Crinul1* din Lehliu, fabri
ca de conserve din Fetești, 
în ce privește aproviziona
rea miilor de muncitori 
care lucrează in fermele a- 
gricole de stat din Balta 
Ialomiței, I.A.S.-urile au 
organizat puncte de desfa
cere sezoniere a unor pro
duse de primă necesitate. 
Pe măsură ce se vor mo
derniza drumurile și se vor 
construi noi cabane pen
tru mecanizatorii și Îngri
jitorii de animale care lu
crează in baltă ne-am pro
pus să amenajăm magazina 
cu caracter permanent.

de lu-
i'J de 

un 
La

...Se poate spune deci. în cunoștință de cauză, că 
revirimentul promis și așteptat in județul Ialomița 
este de-âcum un fapt împlinit : aprovizionarea popu
lației cu bunuri de larg consum se face din ce in 
ce mai bine. Ceea ee nu înseamnă că s-a făcut 
totul. Eforturile in acest sector trebuie nu numai 
continuate, ci chiar sporite in toate direcțiile, dar 
mai cu seamă in găsirea unor soluții comune cu 
producătorii, problemă incă nevralgica.

Convorbire realizata de 
Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scinteii*

ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII

a surprins cîteva dintre noile edificii înscrise in peisajul urbanistic al anului jubiliar XXX. 
In fotografia din stingă : Motelul Pietroasa din Buzău (arhitect Dinu Gheorghiu). In fo
tografia din mijloc: magazinul universal „Putna" din Focșani (inginer Aurel Comânescu). 
In fotografia din dreapta: Complexul alimentar Dorobanți din Capitală (arhitect Gabriela 
lamandi).

Orașele țării se îmbogățesc mereu cu noi obiective sociol-culturale, care se adaugă zes
trei edilitare a localităților respective. Pe lingă noile cartiere de locuințe, ce se înalță 
în toate orașele țării, sint date in folosință școli șl spitale, complexe comerciale, diferite 
alte unități pentru servirea populației, hoteluri etc. Obiectivul aparatului de fotografiat

@ Din instanță în fața opiniei publice ® Din instanță în fața opiniei

Mașina s-a
despotmolit, 
in schimb

șoferul...
— Imputația este ilegală. Laptele s-a 

depreciat din cauze obiective. Datorită dru
mului desfundat de ploi, autocisterna a in
trat in noroi pină la butuci. Ca să o scot 
de acolo a fost nevoie de trei ore. Cu ce 
sint eu vinovat ?

Printr-o decizie de Imputare. întreprin
derea pentru industrializarea laptelui Su- 
ca'iva a dispus '■ancționarea lui Nlcolae 
Pintincaru — șofer pe o autocisternă — cu 
suma de 5 138 lei, contravaloarea unei can
tități de lapte depreciat calitativ din ne
glijentă. Nemulțumit, N. P. a atacat mă
sura in instanță.

— La ce oră v-ați putut continua dru
mul spre fabrică ? Întreabă președintele 
completului.

— La 3.
— Și la ce oră ati ajuns ?
Nicolae Pintincaru nu-și mai amintește 

„cu precizie11. Și vom vedea de ce...
Tn noaptea cu pricina, in timo ce colecta 

laote pentru fabrica din Cimpulung Moldo
venesc. in jurul orei 2i, mașina condusă

de N. P. s-a împotmolit, într-adevăr, pe 
una din rute. Alertat, I. Onofrei, șeful sta
ției I.M.A. Valea Glodului, i-a venit insă 
in ajutor : la locul cu pricina au fost tri
mise imediat... trei tractoare. Și, așa cum 
a declarat însuși șoferul, la ora 3 autocis
terna a putut să-și continue nestingherită 
drumul spre fabrică. Mașina nu a ajuns 
Insă la Cimpulung decit... in după-amiaza 
zilei cu pricina, la ora 15. După 12 ore ! 
Și nu condusă de N.P., ci de ...un bine
voitor.

Bucuros că a scos mașina din noroi, 
odată ajuns in prima localitate, șoferul a 
intrat in circiumă. Pentru „una mică11. Și 
din „una mică“ in „alta mică14 N. P. s-a 
„împotmolit1* in așa hal incit nu trei, ci 
treizeci de tractoare nu l-ar fi putut scoate. 
Așa că. ținind seama de ..cauzele obiective-1, 
tribunalul a menținut decizia Întreprin
derii.

Grăbit cu
banii obștii, 

incet
cu banii săi
— Ce ziceți, tovarășe președinte, încheiem 

contractul ?... 35 de bani pentru fiecare că-

rămidă pe care v-o facem. Curat chilipir.
— 11 încheiem, da1 cu o condiție : nici un 

ban înainte.
— Se poate, tovarășe președinte ? ! Uite, 

ca să nu fie nici un fel de neînțelegere, 
scriem și in contract : nici un ban pină nu 
predăm cărămizile. Vă facem 10 000 cără
mizi — ne dati 3 500 lei. Vă mai facem 10 000 
cărămizi — ne mai dati 3 500 lei. Pină la o 
sută de mii cărămizi !

Și așa au scris și semnat : Savcl Manei u 
— in calitate de președinte al C.A.P. Dum
brăveni. Ion Cardoș — in calitate de șef al 
unei echipe de cărămidari particulari. După 
care s-au apucat de treabă. Primul, încâl
cind contractul, a dispus să i se elibereze Iul 
1. C. un avans de '14 500 lei — in bani si 
alimente. Celălalt s-a apucat să facă (și să 
desfacă) cărămizile in cauză, nu C.A.P.-ului, 
ci... cui se oferea să le cumpere.

Numai că, intre timp, cooperatori! și-au 
ales un nou președinte. Iar printre primele 
măsuri luate de noua conducere a fost și 
tragerea la răspundere a celor vinovați de 
paguba creată. Printre altele, Savel Manciu 
a fost chemat să răspundă bănește In locul 
lui I. C. care, pe moment, s-a dovedit in
solvabil. Măsură pe care fostul președinte a 
contestat-o in instanță :

— De ce să plătesc eu, onorat tribunal ? 
In lege scrie clar : dacă după ce au trecut 
trei ani cel care a Încasat banii este tot in
solvabil. numai atunci pot răspunde eu. care 
i-am plătit. Cooperativa să mai așteote !

Nimic de zis — legea așa scrie. Drept 
pentru care, tribunalul a admis, pină la 
trecerea termenului, contestația.

Buna gospodărire a avutului obștesc nu 
trebuia făcută insă tot potrivit legii ? Men
talitatea că pot exista două măsuri — una 
față de avutul obștesc, alta față de avu-

tul personal — se dovedește întotdeauna 
dăunătoare. Deci, bună de... plată.

Cînd doi
se ceartă, 
al treilea...
pierde ?

Megieșii T. G. și V. A. au trăit pină nu de 
mult in pace și înțelegere, in relații de bună 
vecinătate. Mai mult : intrucit terenul unuia 
dintre el — al lui T. G. — nu are ieșire di
rectă la drum public, iar, cind plouă, celălalt 
— V. A. — nu poate ajunge la o parte din 
propriul său teren decit trecind pe lotul ce
lui dinții, intre ei intervenise o Înțelegere 
normală : treci tu pe terenul meu, trec și eu 
pe terenul tău.

Intr-o zi insă, T. G. a constatat că vecinul 
trece „prea des” pe terenul lui. Și i-a inter
zis acestuia să folosească vechiul drum. 
V. A. i-a plătit cu aceeași monedă ; drept 
pentru care s-a văzut chemat in judecată. 
Evident, cererea reclamantului a fost res
pinsă atit de către judecătoria municipiu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, cit și de 
Tribunalul județean Bacău, T. G. fiind 
sfătuit să dea dovadă de rațiune șl Înțe
legere.

i

Reține însă atenția un element aparte. 
Chemat să se pronunțe în cauză, unul din
tre experți a venit, la rindul său, cu pro
punerea de bun simț ca părțile... să revină 
la vechea ințelegere. Atit i-a trebuit recla
mantului. In motivele de recurs, știți cine 
era trecut printre cei vinovați de pierderea 
procesului, printre cei criticați ? Expertul l 
Pentru părerea lui „absurdă11.

O încercare nereușită a lui T. G. de a 
modifica un străvechi proverb : cind doi se 
ceartă, al treilea... pierde.

„Contractul" 
dat uitării

— Avind în vedere faptele reținute In 
sarcina dumitale, ce ai de spus ?

Inculpatul — N. G., din Moinești — a 
pătruns lntr-o noapte in gospodăria unui 
cetățean dintr-o comună învecinată, i-a 
luat vaca din grajd și s-a dus cu ea la 
centrul de achiziții și contractare.

— E adevărat, am greșit... Să vedeți 
Insă... am circumstanțe atenuante — în- 
găimă N. G.

_  ? j
— Vaca nu am vindut-o așa, oricum, cl 

pe bază de contract !
Să nu fi știut oare N. G. că, mai înainte 

de toate, orice om este obligat să Încheie 
„contract*4 cu cinstea ? ! Pentru a-i re
aminti. instanța l-a condamnat la un an și 
patru luni închisoare.

TItus ANDREI 
____________________ /
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IN conducerea ansamblurilor de unități industriale,
UN IMPORTANT ATRIBUT AL CENTRALELOR

Asigurarea consumurilor raționale,
economisirea materiilor prime
Centralelor lndu>trl»le — ca «rganlsme de conducere efectivă *1 

•cină ■ producției, de buni ro«podărlre a mijloacelor materiale nI 
f>nanriare — le revine tartina ti «e ocupe de soluționarea nemijlocit* 
■ problemelor majore, <je fond ale activității economice, esențiale 
prntru realizarea planului, in condiții dr înalt* eficient*. in unitățile 
componente. O bună experiență in ce privește abordarea si apitenrea 
celor mai adresate soluții In re privește un domeniu important al 
a'llvilătii produclh e — folosirea raționala si economisirea metalului — 
oirrâ ( entrata industrială de utilaj tehnologic chimic, petrolier si mi
nier re această temă im axul o convorbire cu tovarășul N'JCVI.AE 
4 VI C AN. directorul arneral al

planul s 
rospod6

tnt concluziile lun
are rd referiți ?

centrale: in 
domeniul econo-

pe ansamblul itn- 
I de metal poate fi 

u 10 000 d? tone, dintre care, 
- cu 1 543 de tone, 
i tehnologiilor — 

•stabilit, de ase- 
ci prin limitarea producției 
rtimente cu consumuri mari 

metal, care nu prezintă un grad

d» '-xperirnta do- 
bindită în anii 
tr«"ț »-hu «sta
bilit principalele 
căi de reducere a 
recțiile de acțiune.

consumurilor, di-

— Concret. care ou fost aces
te căi 1 Cum s-au descoperit 
rezervele de reducere, a consu
murilor de metal ?

— Trebuie «pus că numai printr-o 
susținută promovare a tehnologiilor 
moderne de lucru, prin reproîecta- 
"-» tehnologică |i constructivă a pro
duselor. se poate vorbi de o acțiune 
eficientă pentru reducerea consumu
rilor de metal, de folosirea raționa
li a acestei materii prime de bază 
a economiei. îmbunătățirea croirii ji 
dotarea cu dispozitive adecvate, fo- 
loMrei laminatelor in lungimi fixe, 
valorificarea straifurilor rezultate 
dm tăierea laminatelor. îmbunătăți
rea tehnologiilor de turnare si for
jare. alegerea soluțiilor constructive 
optime, folosirea de înlocuitori — 
iată, pe scurt, principalele măsuri 
aplicate in vederea diminuării eon
ii murilor specifice de metal. Pentru 
reușita acestei acțiuni s-au format 
colective de specialiști din cadrul 
centralei care. împreună cu cei din 
intreorinden. au făcut analize com
plexe. din punct de vedere tehnolo
gic. constructiv, sortimental, la un 
volum de produse a căror fabricație 
implică 90 la sută din consumul de 
metal planificat pentru anul 1974.

ridicat de prelucrare, se pot econo
misi 2 005 tone de metal — utilizat 
la fabricarea butoaielor la întreprin
derea dr utilaj chimic din Ploiești 
și alte 2 000 de tone folosite pentru 
producția bilelor forjate la întreprin- 
d rea mecanică de utilaj minier din 
Baia-Mare.

Se cuvine menționat că valorifica
rea posibilităților de reducere a con
sumurilor a devenit sarcină de or
din prioritar pentru fiecare unitate.

t i rea 
!W la 
metalurgic ș 
din cel mini 
ducția 
pentru utilajul chimic - 
constructivă se real’.zeaii 
do cercetare și proiectare 
|m beneficiarilor noștri, 
tea de a acționa rapid, opc.„.... 
rum o cere de altfel ritmul susținut 
de punere in funcțiune n capacități
lor dr producție, e îngreunată, in 
a< ost caz, de o filieră întortocheată 
de avize la multe foruri, pentru a 
putea obține acordul proiectanțllor 
de a Îmbunătăți -au corecta perfor
manțele unor utilaje, pentru a di- 
minuR consumul do metal. In plus, 
datorită faptului efi documentația de 
exeruție pentru utilajele tehnologi
ce sosește, de multe ori. cu intirzio- 
re se pierde deseori posibilitate i de 
* mai „corecta" gabaritul utilajelor.

— Chiar din a- 
————————— nalizcle făcute de

centrală rezultă 
I r că c.risfă si alte

iLL posibilildfi de re
ducere a consu

li MîMIFP multii dc metal
yl nillllLn in întreprinderi

le componente. 
Cum vor fi 
fructificate ?
tehnologică a in-

— Proiecfanților de utilaje 
tehnologice le revine, ca o pnn- 
< :palâ sarcină, folosirea eficien
tă a metalului. Din acest punct 
de vedere, cum privește 
trala industrială 
!■ îbunâtaf irii colaborării 
proiectantul ?

cen-
posibilitatea

cu

— Pentru utilajul petrolier, 
mături industriale și pompe. întrea
ga concepție constructivă se află in 
unitățile de proiectare din cadrul 
centralei. In acest caz, se poate vor
bi despre o colaborare eficientă rod
nică intre producător și proiectant, 
in care consumul de metal și utili
zarea lui cit mai rațională fac obiec
tul unei analize de detaliu in toate 
fazele ciclului de asimilare a pro
duselor și componentelor acestora 
(studiu tehnico-economic, proiect de 
execuție, proiect tehnologic, pregă-

ar-

MUNCA MAI BINE ORGANIZATĂ
(Urmare din pag. I)

tiior. Iată de ce, pentru desfășu
rarea in cele mai bune condiții a 
procesului productiv. esențiale 
sint munca organizatorică intensă, 
perseverentă, creșterea spiritului 
de răspundere și a operativității 
conducerilor de Întreprinderi și 
centrale in rezolvarea tuturor pro
blemelor ce condiționează folosi
rea judicioasă a potențialului teh
nic și uman. îndeplinirea ritmică 
a planului. Si in acest vast peri
metru. exercitindu-și cu râspun- 

ydere rolul lor conducător, funcțiile 
/de îndrumare și control, curtatul 
' hoiăriior trebuie să il aibă orga

nizațiile de partid. Prin mijloacele 
muncii politico-educative de masă, 
ele sint chemate să determine noi 
progrese pe calea organizării știin
țifice a producției, să militeze 
pentru respectarea strictă a teh
nologiilor de fabricație, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei in 
muncă. astfel ca planul sâ 
fie îndeplinit riguros la fiecare 
sortiment, in oondiții de înaltă efi
cientă. Pentru economia națională 
esie deosebit de important ca fie
care unitate să realizeze integral 
și ritmic produsele fizice necesare 
activității celorlalte întreprinderi, 
fondului pieței sau exportului. Esie 
absolut necesar ca, urmărindu-s-,» 
realizarea planului la producția fi
zică in fiecare zi și decadă, să se 
ia măsuri imediate, cu termene și 
responsabilități precise, pentru re
cuperarea 
din primul 
acestea nu 
vorba, in , .
in urmă la mașini-unelte, îngră
șăminte. unele tipuri de utilaje 
tehnologice, produse ale industriei 
electrotehnice ș. a.

• MAXIMA ATENȚIE INDICA
TORILOR DE EFICIENȚA. Con
ducerea partidului a trasat ca sar
cină fundamentală tuturor colec
tivelor de oameni ai muncii de a 
realiza sarcinile cantitative ale 
planului in condițiile valorificării 
superioare a potențialului tehnic 
gi materia] existent, acordindu-se 
prioritate creșterii pe toate căile 
a eficientei economice. în această 
ordine de idei, ținind seama de re
zultatele obținute pină acum, de 
faptul că intr-un număr de între
prinderi diferiți indicatori de efi
cientă — reducerea cheltuielilor 
de producție fi. în primul rind, a 
celor materiale, creșterea produc
tivității muncii, beneficiile f. a. — 
nu s-au situat la cotele planifica
te. este necesar să se acționeze cu 
fermitate, printr-o intervenție 
energică și fermă a organizațiilor 
de partid, a organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi și 
centrale — fiecare folosind mij
loacele sale specifice de acțiune — 
pentru înlăturarea neajunsurilor 
existente, lichidarea oricăror forme 
de risipă și fructificarea tuturor re
surselor interne de sporire a efi
cienței. Fiecare conducător de între
prindere. fiecare comunist, fiecare 
om al muncii să înțeleagă clar că 
trebuie să facă totul pentru a asi
gura sporirea eficienței. întrucit 
de aceasta depind in mod hotă- 
ritor creșterea mai rapidă a veni
tului national, asigurarea de re
surse sporite pentru dezvoltarea 
economiei, pentru ridicarea nive
lului de trai al populației. Pen
tru atingerea Indicatorilor de efi
ciență prevăzuți in plan este ne-

grabnică a restanțelor 
semestru, acolo unde 
au fost lichidate. Este 
principal, de rămineri

cesar ca in toate întreprinderile și 
ramurile producției materiale sa 
s- aplice cu mai multă răspundere 
și perseverență programele de mă
suri stabilite privind extinderea 
mecanizării și automatizării mun
cii. perfecționarea organizării pro
ducției și a muncii, reducerea con
sumurilor specifice de materii pri
me. materiale, combustibili și 
energie, înnoirea fabricației și ri
dicarea continuă a calității produ
selor.

• TOATE INVESTIȚIILE FINA
LIZATE LA TERMEN. Sute și sute 
d? noi obiective sînt prevăzute să 
intre in funcțiune in acest an. Din 
acestea doar o parte au început 
efectiv să producă in prima jumă
tate a anului, la un șir de capa
cități scadența efectivă fiind ami
na tă. Cu toate că in ultima vreme, 
finind seama de timpul deosebit 
de favorabil, ritmul de lucru pe 
șantiere s-a îmbunătățit, totuși la 
un număr de obiective — mai ales 
din industriile chimică. metalurgi
că, construcțiilor de mașini-unelte 
ș: electrotehnicii, din agricultură — 
există rămineri in urmă față de 
grafice. Iată de ce, ineepind cu a- 
ceste zile și pină la rfirșitul anu
lui. pe fiecare șantier, la fiecare 
obiectiv in parte, să se asigure un 
ritm susținut de lucru, sâ se or
ganizeze bine munca și să se ia 
măsuri imediate pentru a lichida 
urgent restanțele, a grăbi monta
jul și a pune in funcțiune capaci
tățile de producție cu termene ex
pirate. Folosind experiența acu
mulată in ultimele luni de către 
constructori și montori, de echi
pele beneficiarilor care au lucrat 
alături de ei, printr-o strinsâ co
laborare intre toți factorii răspun
zători. inclusiv a furnizorilor de 
utilaje tehnologice, există condiții 
ca in noul semestru să se inde- 
pllneasră integral sarcinile de pu
nere in funcțiune a noilor capaci
tăți, pe a căror producție econo
mia națională contează. Revine ca 
o îndatorire fundamentală a orga
nizațiilor de partid, a tuturor co
muniștilor de pe șantiere de a mi
lita neîntrerupt pentru promo
varea celor mai bune metode de 
organizare a lucrului pe șantiere, 
de a asigura respectarea cu stric
tețe a disciplinei muncii, pentru 
desfășurarea activității pe șantiere 
la nivelul maxim al posibilităților, 
folosindu-se din plin fiecare zi, fie
care ceas.

Ințelegind că prin înfăptuirea sar
cinilor progresului economic al țării 
se asigură creșterea propriei bunâ- 
stări. oamenii muncii, in frunte cu 
comuniștii, iși vor consacra toate 
forțele și priceperea îndeplinirii 
exemplare a planului în semes
trul al doilea și a angajamentelor 
asumate in întrecere, astfel ca în 
ziua gloriosului jubileu al Eliberă
rii patriei și in cinstea Congresu
lui partidului sâ raporteze un bu
chet de înfăptuiri cit mai mari in 
muncă. Și pentru ca realizările 
din a doua jumătate n anului sâ 
fie cit mai bogate, organizațiile 
de partid trebuie să mențină la un 
nivel ridiest avintul întrecerii so
cialiste, să-i imprime un caracter 
puternic creator, astfel ca expe
riența șl inteligența colectivă a 
maselor, inițiativele valoroase apă
rute în întrecere să amplifice me
reu rodnicia muncii pentru reali
zarea marelui obiectiv național — 
cincinalul înainte de termen ’

fabricației). Dar pentru circa 
sută din utilajul siderurgic, 

ti alimentar, 30 la sulă 
ier, 25 la sută din pro- 

de ventilatoare șl Integral 
— concepția 

realizează in instituie 
care anar- 
Posibililft* 
•rativ, așa ofld in stadiul final de execuție șl predare; in fotografia din mlțloc: șeful 

Popescu, studiind pionul amplasării utilajului din noua secție prototipuri;
Uzina „Timpuri noi". In fotografia din stingă: noua hold supraetajata 6© c _
de lot de la I.C.S I M București Mecu Gheorghe. impreunâ cu ing. Alexandru Popescu, studiind pionul amplasc.

in fotografia din dreapta : se executâ ultima lucrare, finlsorea exterioard a halei centrale — cu

LA I.U.T.-BUZÂU

innoirii producției, cit și 
reducerii consumurilor de

Mihai BĂZU 
corespondentul „Scinteii"

IN FABRICAȚIE

— Perfecționarea 
tregii noastre fabricații — mă refer 
la complexitatea laturilor pe care 
le implică noțiunea — in unitățile 
centralei urmărește, pe lingă o creș
tere a productivității muncii și îmbu
nătățirea continuă a calității și per
formanțelor utilajelor, și reducerea 
consumurilor de metal. De pildă, fun
durile utilajelor reprezintă, de regulă, 
20-22 Ia sută din greutatea lor totală. 
Fiind realizate prin suduri, pentru 
a rezista la condițiile de temperatu
ră și presiune, ele trebuie suoradi- 
mensionate cu circa 40 la sută. în
cercăm să realizăm o presă de mare 
tonaj care va simplifica procesul 
productiv și va duce la eliminarea 
supradimensionărilor. Acest exemplu 
— mai pot da multe altele — de
monstrează că acțiunea de redu
cere a consumurilor de metal
este permanent perfectibilă. că,
in paralel cu îmbunătățirea muncii 
de concepție, ne preocupă și crearea 
mijloacelor necesare realizării aces
tui obiectiv.

Socotesc insă că de mare impor
tanță pentru gospodărirea rațională 
a metalului in unitățile producătoare 
d° utilaj tehnologic este corelarea 
indicatorilor de plan fizici cu cei 
valorici, problemă nerezolvată incă. 
împreună cu ministerul și forurile 
de sinteză este nu numai util, ci și 
absolut necesar să adoptăm cit mai 
curind o reglementare pentru sta
bilirea unor indicatori care să re
flecte corect și corelat eforturile în
treprinderilor producătoare de uti
laj tehnologic, atit in direcția diver
sificării și 
In vederea 
metal.

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

patru niveluri Foto : E. Dichiseam*

La centenarul uzinei
bucureștene „Timpuri noi"

Anotimpul
Noi utilaje 

chimice 
complexe
Recent intrată in rindurile 

producătorilor de utilaj și echi
pament tehnologic pentru indus
tria chimică. întreprinderea de 
utilaj tehnologic din Buzău se 
impune tot mai mult atenției 
beneficiarilor. De la primele 
echipamente, relativ simple, fa
bricate aici, odată cu creșterea 
calificării colectivului de mun
că și constituirea unor nuclee 
de specialiști, structura sorti
mentală a cunoscut o evoluție 
rapidă spre utilaje de com
plexitate înaltă, care intră in 
componența instalațiilor mari
lor combinate chimice din țară. 
Astfel, pentru Combinatul de 
îngrășăminte chimice din Arad 
întreprinderea buzoiană fabrică 
schimbătoarele de căldură ale 
instalației de amoniac din oțe
luri inoxidabile, alamă și oțe
luri carbon. La combinatele 
chimice din Craiova. Turnu Mă
gurele și Valea Călugărească 
vasele cu dispozitive de acțio
nare. mașinile de încărcat saci 
și altele se întilnesc la echipa
mentele complexe din fluxul 
tehnologic, fiind apreciate sub 
aspectul funcțional și calitativ 
de colectivele de muncă.

în evantaiul utilajelor de 
mare complexitate produse pen
tru marile combinate din Pi
tești. Borzești și Valea Călugă
rească se numără, printre al
tele, generatoarele de «abur pen
tru instalațiile de distilare sub 
vid și compensatorii lenticulari. 
Multe din dispozitivele •și uti
lajele fabricate la Buzău intră 
in componența unor instalații 
de mare complexitate destinate 
exportului, demonstrind încă 
o dată capacitatea tehnică a 
harnicului colectiv al întreprin
derii buzoiene.

totuși 
intre- 

..Timpuri
Vechea și 

mereu tinăra 
prindere 
noi" din Capitală ani
versează o sută de ani 
de existența. Istoria 
acestei fabrici începe 
in anul 1864, cînd bel
gianul Louis Lemaitre 
deschidea pe malul 
Dîmboviței, sub dea
lul Văcărești, o spălă
torie mecanică și un 
mic atelier de repara
ții. După zece ani, in 
1874, începea aici sâ 
producă o turnătorie 
mecanică, ceea ce 
constituia de fapt a- 
devăratul debut al ac
tivității industriale. 
Uzina iși schimbă me
reu profilul de fabri
cație, aici realizin- 
du-se utilaje pentru 
mori țărănești, utilaje 
petroliere, vagoane și 
reparații capitale pen
tru locomotive.

De-a lungul anilor, 
muncitorii de aici au 
constituit un puternic 
nucleu revoluționar, 
in lupta împotriva 
exploatării, pentru cu
cerirea libertăților de
mocratice, uzina deve
nind după constituirea 
Partidului Comunist 
Român o adevărată 
citadelă comunistă. La 
manifestația din 13 
decembrie 1918, din 
piața Teatrului Națio
nal, in timpul greve
lor și marilor bătălii 
de clasă din anii 
1929-1933, muncitorii 
acestei uzine s-au a- 
flat mereu in primele 
rinduri ale luptei.

Ce înseamnă azi u- 
zina „Timpuri noi", 
nume dobindit după 
naționalizare ? Aici se 
realizează întreaga 
gamă de motoare Die
sel și cu scinteie cu 
puteri intre 5 și 120

CP. Drumul de la 
primul Diesel de 6 CP 
fabricat in 1949 la 
„ultimul născut", cel 
de 120 CP. destinat 
echipării vaselor ma
ritime. excavatoarelor, 
grupurilor electrogene 
sau pentru noul agre
gat compresor MC—10 
— adică produse de 
mare tehnicitate reali
zate de industria ro
mânească — vine să 
confirme un loc de 
frunte cîștigat in pu
ternica constelație de 
fabrici și uzine a ță
rii. saltul /spectaculos 
realizat in anii socia
lismului.

Actualul 
constituie pentru 
treprinderea 
puri noi“ o 
importantă de dezvol
tare și modernizare. 
Ce înseamnă anul 
1975 față de orimul 
an al cincinalului ? O 
producție globală d? 
peste 2.5 ori mai 
mare. o creștere a 
productivității muncii 
cu 70 la sută, un ex
port de 8.6 ori mai 
mare. în luna septem
brie va intra în func
țiune o nouă capaci
tate de producție, care 
va îmbogăți zestrea 
tehnică a întreprin
derii.

Lunga istorie a aces
tei uzine, prezența ei 
vie in industria ro
mânească au creat o 
mindrie profesională 
deosebită, constanta 
rezultatelor bune ob
ținute fiind rezultatul 
direct al hărniciei și 
competenței oamenilor 
de aici, colectivul fiind 
evidențiat pe ramură 
în 1971 și 1973. „Să 
ne potrivim ceasurile 
după ora exactă a în
trecerii !“, îndeamnă

anii socia-

cincinal 
în- 

..Tim
et apă

o lozincă pe care o 
intilnești la tot pasul 
in intreprindere. Și 
rezultatele obținute 
confirmă pe deplin că 
oamenii de la „Tim
puri noi", puternic an
grenați in bătălia 
pentru realizarea cin
cinalului in patru 
ani și jumătate, și-au 
pot riv.it 
ducției 
gențele 
ceea ce 
alizarea 
producției echivalente 
pentru 9 ore și 24 de 
minute de muncă. Iar 
rezultatele obținute 
pină acum, cînd planul 
de producție s-a reali
zat lună de lună la 
toți indicatorii, 
nîndu-se in plus, 
cinci luni, o producție 
globală suplimentară 
de 2,3 milioane Ici. o 
depășire a exportului 
cu 1,75 milioane 
valută, 
în 
respectă cu 
„ora exactă 
iii".

Acum. în 
dere se pregătește ani
versarea unui secol 
de activitate indus
trială. Iar hotărirea u- 
nanimă a intregului 
colectiv, a organiza
ției comuniștilor este 
ca acest jubileu al 
întreprinderii. care 
coincide fericit cu mă
rețele evenimente po
litice ale acestui an — 
a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei 
al XI-lea Congres 
partidului — 
cinstit cu 
deosebite in 
pe măsura 
ței, exigenței și ambi
ției harnicilor oameni 
de la „Timpuri noi".

ritmul pro- 
după exi- 
cincinalului, 

înseamnă re
in 8 ore a

lei 
că 
se

dovedesc 
întreprindere 

strictețe 
a intrece-

întreprin-

și 
al 

fie■ să 
rezultate 

muncă, 
experien-

C. DAN

Acțiuni intercooperatiste
BRÂILA (Corespondentul „Scîn- 

teii", Mircea Bunea). — De curind, la 
Jirlău a avut loc o importantă ac
țiune intercooperatistă. 1 000 de ță
rani cooperatori din satele și comu
nele Cireșu. Ulmu, Surdila-Găisean- 
ca. Batogu și Zăvoaia și-au unit 
eforturile pentru a transforma albia 
Călmâțuiului intr-o arteră principală 
de alimentare cu apă. Beneficiari :

sistemul local de irigații din perime
trul consiliilor intercooperatiste Fău- 
rei și Cireșu. Lucrarea a și fost fi
nalizată. în prezent, riul Călmâțui 
primește zilnic din riul Buzău o în
semnată cantitate de apă. O contribu
ție importantă in definitivarea lu
crării au avut-o O.I.F.-ul, O.G.A.-ul 
și I.E.L.I.F., care au pus la dispozi
ție utilaje și specialiști.

Recepționind apelul Direcției agricole Brăila, centrala de specialitate
din Ministerul Agriculturii răspunde

UTILAJELE DE IRIGAT VOR FI LIVRATE
V

IN PRIMA DECADA A LUNII IULIE"
Prin intermediul „Scinteii". Direc

ția agricolă Brăila a adresat un 
apel (publicat in ziarul din 21 VI 
1974) către întreprinderile mecanice 
pentru agricultură și industrie ali
mentară din Arad, Balș și București 
să-și respecte obligațiile contractuale 
și sâ livreze cit mai repede utilajele 
de irigat, absolut necesare unități
lor agricole pentru udarea culturilor 
pe toate suprafețele amenajate. După 
cum arătam in nota redacției care 
Însoțea apelul publicat, pentru mo
ment, am fost in imposibilitate de a 
publica de la Întreprinderile vizate 
răspunsuri precise, concludente, care 
să garanteze înlăturarea neajunsuri
lor semnalate și asigurarea urgentă 
a utilajelor solicitate. Aceasta deoa
rece, dintr-un prim contact cu con
ducerile întreprinderilor amintite, 
rezulta că nici una nu poartă răspun
derea pentru situația creată, fiecare 
invocind drept scuze carențele exis
tente in colaborarea dintre aceste 
unități, precum și dintre acestea și 
unele întreprinderi industriale in ce 
privește asigurarea unor repere ne
cesare realizării utilajelor de irigat. 
Adincind investigațiile, sintem in 
măsură să facem precizările cuvenite 
privind modul in care s-a ajuns la 
această situație, măsurile care au 
fost luate, precum și problemele ce 
se cer rezolvate pentru ca fiecare 
din aceste întreprinderi să-și onoreze 
obligațiile asumate prin contract.

De la Început se cuvine relevat că 
apelul brăilenilor a fost prompt re
cepționai de Centrala de mecanizare a 
agriculturii și producția de utilaje

agricultura și industria ali-pentru ____________________ ____
mentarâ (C.iM./\.P.U.A.I.A.) care a luat 
măsuri operative. „Pornind de la si
tuația din unele județe, privind de
ficitul de apă din sol, lucru care im
pune irigarea culturilor pe suprafețe 
cit mai mari — ne spune tov. Nicolae 
Bologan, director tehnic in centrală 
— a fost făcută o reeșalonare a li
vrării utilajelor de irigat în numai 
opt judele, față de 37 cit aveam prin 
graficul inițial. Prioritate s-a acor
dat județului Brăila, care va primi 
toate agregatele ile pompare APT 
50/60 solicitate, pină la sfirșitul pri
mei decade a lunii iulie : 90 agre
gate de la întreprinderea mecanică 
pentru agricultură si industria ali
mentară Arad și 70 de la I.M.A.LA. 
București".

Ce garanții există însă că noul 
grafic de livrare a utilajelor de iri
gat v; 
tuația de 
că pentru 
limentară 
mai mari 
pompelor 
După cum afirmă tov. Virgil Stăn- 
culescu, director adjunct al între
prinderii, agregatul de pompare 
APT 50'60 a fost asimilat aici in nu
mai două săptămini. S-ar putea spu
ne câ-i un succes. Numai că este un 
fel de a spune că a fost asimilat, de
oarece, de fapt, întreprinderea pro
duce în principal doar ' * 
agregatului. Celelalte părți 
ponente trebuie asigurate 
colaborarea cu multe întreprin
deri aparținind de Ministerul Agri-

fi respectat ? Să analizăm si
la întreprinderea mecani- 
agricultură și industria a- 
București, care are și cele 
restanțe in livrarea moto- 

pentru județul Brăila.

șasiul 
com- 
prin

culturii — cum sint I.M.A.I.A. 
Arad. Balș, Sibiu și aitele — cit și 
cu unele unități industriale din sub- 
ordinea altor ministere, cum sint 
„TractoruF'-Brașov, întreprinderile 
mecanice din Codlea, Oradea. Cluj, 
„Danubiana"-București, Combinatul 
de articole din cauciuc Pitești etc. 
Deci, întreprinderii bucureștene îi re
vine in principal sarcina de a asam
bla agregatul. Aceasta presupune insă 
ca toți furnizorii să livreze părțile 
componente in mod ritmic, potrivit 
eșalonărilor stabilite. Or, ce se con
stată ? La ora actuală, toți acești fur
nizori au restanțe, unele chiar foarte 
mari, la livrarea reperelor care con
cura la realizarea agregatului de 
pompare. La rindul ei, întreprinderea 
bucureșteană are restanțe la reperele 
pe care le produce pentru între
prinderile similare din Arad și Balș. 
Rezultă deci o evidentă lipsă de sin
cronizare a fabricației și livrării pie
selor și subansamblelor cu care în
treprinderile respective participă la 
realizarea utilajelor de irigat. De 
aici și intirzierile care se înregistrea
ză la' asamblarea agregatului. A- 
ceasta este, de fapt, problema esen
țială care se cere soluționată pentru 
urgentarea producerii utilajelor de 
irigat solicitate de unitățile agricoie. 
Problemă care, in lumina atribuțiilor 
confqrite prin lege, trebuie să stea in 
atenția Centralei de mecanizare a a- 
griculturii si producția de utilaje 
pentru agricultură și industria ali
mentară. Or. in această direcție, cen
trala de specialitate nu a luat incă 
măsuri concrete pentru ca intreprin-

derile din subordine 
obligațiile asumate 
una față de alta.

Ce anume ar trebui subliniat în 
concluzie ? Producerea și livrarea 
urgenta a utilajelor de irigat nu 
constituie o chestiune facultativă, ci 
o problemă de interes general, o ce
rință expresă a momentului de fața, 
pentru că aceasta condiționează iri
garea culturilor pe toate suprafețele 
amenajate, mai ales în zonele afec
tate de deficitul de umiditate. Nu 
mai este timp pentru discuții și per
tractări și, de aceea, prin contacte 
nemijlocite, practice, eficiente intre 
factorii direct răspunzători din între
prinderile producătoare sau colabo
ratoare, trebuie asigurate toate con
dițiile care să permită recuperarea 
grabnica a restanțelor, producerea șl 
livrarea utilajelor de irigat in con
formitate cu noile grafice stabilite. 
Prin prisma acestei cerințe impor
tante și stringente trebuie să acțio
neze și organizațiile de partid din a- 
ceste întreprinderi, determinînd lua
rea de măsuri pentru înlăturarea ne
ajunsurilor existente, pentru rezol
varea imediată a problemelor aflate 
în suspensie, dezvoltind spiritul de 
exigență și răspundere al cadrelor 
de conducere pentru respectarea ri
guroasă a disciplinei contractuale.

să-și respecte 
prin contracte

Anchetă realizată de
Aurel PAPADIUC
și corespondenții „Scînteli'

„Pîine
Tn lanul de spice întoarse de 

soare cu fruntea la glie, un om 
strivește in căușul palmei boa
bele de aur. le vintură dintr-o 
palmă in alta, de citeva ori, de 
parcă l-ar frige, pină rămin 
doar mirificele semințe pe care 
le numără apoi ca pe niște per
le... în gesturile omului, repeta
te in aceste zile de mii de lu
crători ai pămintului in multe 
din lanurile țării, semnele cău
tării momentului optim de în
cepere a recoltării, de estimare 
a producției. Pentru că 
cit de moderne ar fi 
todele de determinare 
site in asemenea situații, 
carea lor începe tot cu... w 
tul omului vinturind boabele 
dintr-un spic... Gest care ves
tește intrarea țării in „anotim
pul piinii noi".

Intr-o asemenea ipostază 
l-am intilnit, zilele trecute, pe 
președintele cooperativei agri
cole din Găujani — Ilfov, Flo- 
re.a Pietroșeneanu. „Da. se poa
te începe și aici". Lanul de orz 
„dintre vii", devenise bun pen
tru intrarea combinelor. Cu o 
zi înainte, aceeași hotărire era 
luată de președinte și de ingi- 
nerul-șef, Iuliana Pantiș, in 
tarlaua 29. Și mecanizatorii 
și-au încheiat, din acel moment, 
perioada de așteptare.

„Orzul e un fel de repetiție 
generală dinaintea griului", ne 
spunea Nicolae Turmac, șeful 
secției de mecanizare de la co
operativa din Pietrișu. Un „mi- 
zilic" de 80 hectare, la recolta
rea cărora mecanizatorii și co
operatorii de aici au relansat 
întrecerea pentru stringerea 
grabnică și fără pierderi a pro
ducției. încă din prima zi. me
canizatorii Marin Brincovea- 
nu. Dumitru Pieleanu, Sandu 
Andrei, Mircea Muscă și Vasile 
Caraconcea s-au relansat in în
trecere pentru realizarea și de
pășirea normelor de recoltare.

...în lanurile de orz de la co
operativele agricole din Pietri
șu, Vedea. Malu, Găujani, Pu- 
tineiu, Izvorul, Gogoșari, Daia, 
în cele de griu de la Oinacu, 
Putineiu, Ulmeni și din alte coo
perative ale județului Ilfov com
binele taie din zori și pină in 
seară, cu repaus cit să mănince 
oamenii ori să-și astimpere se
tea. De altfel, in zona cea mai 
de sud a Ilfovului, recoltatul 
orzului se apropie de acum de 
sfirșit, iar de la începutul săp- 
tâminii viitoare, mecanizatorii 
— eroii permanentei bătălii pe 
frontul piinii — vor intra in 
toate lanurile de griu timpuriu.

O adevărată armată motori
zată, pe al cărei ordin de bă
taie pot fi considerate ca în
scrise cuvintele : „Recolta de pe 
28 100 ha cu orz și 137 000 ha 
cu griu, din cooperativele agri
cole și întreprinderile agricole 
de stat, să ajungă toată, grab
nic, in hambare. In cel mai 
scurt timp, 90 000 ha să fie in- 
sămințate cu culturi duble".

Cu trei săptămini înainte 
de declanșarea acestei adevăra
te bătălii, in conformitate cu 
programul stabilit de biroul co
mitetului județean de partid, 
toate forțele erau gata de in
trat in lanuri : 712 combine 
„Gloria", 1 769 de combine C 1 
și C 3, în stare să înainteze cu 
o viteză zilnică de 12 400 
ha (altfel spus, in cel mult 12 
zile bune de muncă trebuie 
strinsă întreaga recoltă de griu), 
pește o mie de prese de balotat 
paie, mii de camioane, tractoa
re cu remorci, căruțe. Sarcinile 
precise pentru fiecare om im
plicat în această vastă acțiune, 
ordinea și disciplina in înfăp
tuirea programului, de la mo
dul de funcționare a mașinilor 
și pină la condițiile de prelua
re a producției capătă. in a- 
ceste zile, girul muncii din 
cîmp : combinele C 12 și C 3 
lucrează grupat pentru a ușu
ra asigurarea transporturilor și 
sint înzestrate cu colectoare de 
pleavă, presele de balotat — 
cu sănii, tirișuri sau remorci 
speciale pentru încărcarea bă
ieților. Președinții de coopera
tivă sint direct răspunzători de 
mobilizarea forței de muncă și 
asigurarea mijloacelor de trans
port, inginerii-șefi, ceilalți spe
cialiști urmăresc respectarea 
tehnologiei Ia recoltat, iar con- -*-• mutat »iSe- 

de recep- 
----- ------- județului, care 

duc spre baze și silozuri, au fost 
reparate, toate spațiile de depo
zitare — pregătite cu grija pe 
care o merită griul.

...Sint numai citeva dintre 
semnele bune pe care ni le-a 
oferit începutul campaniei de 
recoltare a culturilor de păioase 
din județul Ilfov.

Astfel, prin munca lor de-un 
an, a mecanizatorilor și coope
ratorilor, a specialiștilor, urcată 
din glie in lumina de aur a la
nurilor. țara intră in anotimpul 
rodnic pe care l-am numit „Pii- 
ne nouă".

tabilii-șefi și-au 
diile" la bazele 
tie. Drumurile

ori- 
me- 

folo- 
apli- 
ges-

A’exandru BRAD 
corespondentul „Scinteli"
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DISTINCȚII ACORDATE CADRELOR DIDACTICE
Șl INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMlNT

9:

Cu prile|ul zilei do 30 Iunie. ..Ziuo inv6țâtorulul“. In 
semn de prețuire o personalului didoctic pentru activi* 
lalea meritorie in domeniile instruirii și eduodril elevi
lor și studenților și pentru contribuția odusd io dezvol
tarea invâțdmintului și culturii dm țora noostrâ. G51 de 
codre didoctice din mvâțdmințul de toate gradele ou 
fost distinse pnn decret prezidențial cu ordine și me
dalii oie Republ'di Socia'iste România.

69 de codre didactice au primit titlul de prof86or uni*

versitor emerit, profesor emerit, invdțâlor emerit sau 
educatoare emerita.

Pentru contribuția deosebita odusâ Io dezvoltarea 
științei șl culturii in patria noostrâ. la formarea de spe- 
cialiști nocesori economiei, științei și culturii șl pentru 
merite deosebite obținute de colectivul de codre di
dactice in educoreo șl Instruirea tinerei generații, 19 
instituții de invdțâmint au fost distinse cu ordine ale 
Republicii Socialiste România.

OAMENILOR ȘCOLII
înalta prețuire a partidului,

a întregului popor

• A «rât pentru Iubire : CEN
TRAL - 9.15; 11.30; 13,45; 18;
18,15; 20,20.
• Ivan Kodnrev s LUMINA
12.30; Ifl; 19,30.
• 5<> (MX» dolari recompensă t PA- 
1RIA - 9.15; 11.30; 14; 10,15; 18,30; 
20.43.
• ș*p»o pfteate : SCAI.A - 9.13;
11.30; 14; 1*5.30; 18.43; 21,15. BUCU
REȘTI - 9; 11 ; 13; 15; 17; 19: 21. 
Ia fîrâdinâ - 20.15, CASA FIL
MULUI - 10; 12.43; 13.45; 18;
20.15. GRADINA DINAMO —20.15.
• Joe Llmonndâ : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13.30; Ifi; 18.30; 20.43.
FESTIVAL — 9; ti.15; 13,30; 16;
10.30; 20.45. la erâdinâ - 20.15, 
GRADINA DOINA - 20.13.
• Chitty, Chitty — baiiR, bang ;
FAVORIT - 9,15; 12.15; 16.13;
19.13. GRIVIȚA - 9; 12: 16; 19.15.
• Program de desene animate : 
DOINA - 9,30.
• Păcală : DOINA — 11.15; 14;
16.43; 19.30.
• Contesa Walcwska : CAPITOL
— 9.30: 11,43: 14 : 16,15; io.30: 
20,45, EXCELSIOR - 9; 11,13; 13,30; 
1'5; 18,30; 20,43. GLORIA - 9; 11.15; 
13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Dacii : GRADINA CAPITOL — 
20.15.
• FiccArula ce I se cuvine : FE
ROVIAR - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21. OR ADINA TOMTS - 20,30.
• Căluțul roib : MIORIȚA — 9; 
11.15; 13.30; 15,43; 18; 20.15. FLO
REASCA — 15.30; 18; 20.13.
• De bună voie și nesilit dc ni
meni : BUCEGI — 16; 18.15. la 
grânlnfl — 20,30. LIRA — 15,30; 18;
20.15. la grădină — 20.
• Căpitanul negru : DACIA — 
11.15: 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• La est dc Java : BUZEȘTI
9: 11,30; 14.30; 17,30; 20,15. la gră
dină — 20.30. VOLGA — 9; 11.30; 
14; 16,45; 19.30.
• Adevărata glorie — 10; 12; 20.45, 
Poteca pinului singuratic — 14.30;
16.30. Chemați nr. 77" — 18.43 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Mama vitregă : PACEA — 16; 
18; 20.
• Inamicul public nr. 1 : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 
20,45, MODERN - 9: 11,15: 13.30; 
18; 18,15: 20,30, la grădină — 20,45.
• Percheziția : RAHOVA — 15.30; 
13: 20,ÎS.
• Afacerea Dominicl : FLAMURA
— 9; 11,15; 13,15; 15,15; 18: 20,15.
• Ceața : PROGRESUL — 16; 18; 
20.
• Cat Ballon : VICTORIA - 9.15;
11.30; 13,45; 16.15; 18.30; 20,45.
UNIREA — 16; 18,15, la grădină
— 20,30.
«a Doamna cu cățelul : DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 18; 20,15.
• Inima pe fringhie : FEREN
TARI — 15.30; 18; 20.15.
• Frații Jderi : COTROCENI — 
15,30: 19, COSMOS - 15.30: 19.
• Solaris : VIITORUL — 15.30; 19.

, • Plimbare in ploaia de primă
vară : GIULEȘTI - 15,30; 13;
20.15.
• Trei scrisori secrete : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18.15.
• Apașii : POPULAR — 9: 11.15;
13.30. GRADINA AURORA — 20.13. 
o Fata de pe Kosmaj : POPU
LAR - 15,45; 18.15; 20.30.
• Porțile albastre ale orașului : 
MUNCA — 16; 18: 20.
O Cidul : FLACĂRA -
16; 19.30
• Lady Caroline : ARTA 
18; 20,15, la grădină

puțin moralmente, acei ce, 
vorbind despre partid, spun 
cu emfază „noi" in timp ce 
pun la cale discreditarea 
mișelcască a adevâraților 
comuniști. De aici starea 
de tensiune, atmosfera apă
sătoare — Împotriva 
roia luptă un Horia ?l un 
Tlcă Dunărințu, un 
gherovLci, un

melllle vechii societăți 
au fost sfărimate, oa
menii trec dintr-o exis
tență In alta, mai dreaptă. 
Dar Irecind, mulți duc cu 
ci o parte din racilele tre
cutului. în conștiință, ve
chiul se lasă mult mal erou 
demolat decit In realitatea 
obiectivă. Mentalități ana
cronice, deprinderi genera
le de moduri existențiale 
rămase fără suport obiectiv 
tind să se perpetueze In 
noile condiții, Improprii. 
Uri. spaime, complexe ata-

rrncust) mal multi Inși de 
viistfi șl profesii diferite 
să relateze tot ce știu des
pre cel dispărut si despre 
atei cu care el avusese mal 
mult de-a face, evoclnd Im
plicit întreaga ambiantă a 
unor momente capitale din 
existența Iul. Anchetatorul 
c ferm convins — șl ma
teria romanului il confir
mă - că mc să descopere 
astfel, dacă nu ..adevărul" 
căutat. In orice caz „atmos
fera circ a făcut posibil fl
ec! adevăr".

Puțlnl prozatori român) 
fac uz In prezent de teh
nicile moderne alo ro
manului cu aceeași îndrăz
neală $| eficacitate ca IJ.R. 
Popescu. FArA a suporta o 
raportare precisă la vreo 
anume operă prin care «-a 
Impus cutare mod compo
zițional romanul Vlnăloa- 
rca regali (editura „Eml- 
ncscu") f-e înscrie in terito
riul prozei care, de la An- 
drâ Glde încoace, se reali
zează cu lotul in afaia ti
parelor tradiționale, refu- 
zind fluxul narativ conti
nuu, preferind discontinui
tățile. ruptura, fragmentul, 
practicind digresla. inver
siunea temporală. Indcpăr- 
lindu-se de subiect Dină la 
pierderea lui totală din ve
dere — spre a reveni la un 
moment dat pe neașteptate 
la punctul de pornire — 
asamblind episoade aparent 
fără afinități. E vorba, mai 
precis, in cazul concret, de 
un roman-anchetâ. un do
sar de mărturii disparate, 
alcătuit ca un sistem dc 
oglinzi, ce reflectă din un
ghiurile cele mai diverse o 
secvență de timp istoric, 
surprinsă intr-un anume 
spațiu.

Prin renunțarea la per
spectiva naratorului unic, 
omniprezent, la succesiu
nea logică a situațiilor, in
tr-un cuvint la organizarea 
clasică, scrierea se găsește 
la antipodul epicii tradi
ționale. Ea nu amintește 
prin nimic de arhitectura 
sobră, severă, a romanelor 
lui Rcbreanu. de pildă. Și 
totuși, Vinâtoarca regală e 
în tradiția lui Ion și a Răs
coalei in mult mai mare 
măsură decit atilea cărți 
îndatorate direct lui Liviu 
Rcbreanu sub aspectul con
strucției ! Trăsătura de u- 
nire : realismul. Cu mijloa
ce total diferite de ale ma
relui precursor. D. R. Po
pescu obține, mutatis mu
tandis, rezultate analoage, 
finalitatea procedeelor sale 
fiind investigarea umanu
lui Intr-o anume perioadă 
istorică șl o geografie dată, 
sondarea unui climat mo
ral-social.

Posedat, ca un alt Ham
let, de voința de a face 
lumină, a împrăștia miste
rul ce învăluie de mulți 
ani împrejurările

fără 
său. 

ror Tică 
termină 
fel precum 
istorisirilor din
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că-

D. R. POPESCU

„Vîndtoarea
regală"

Cnla- 
_______ _ _.. Iile Mânu 
sau — in felul său — doc
torul Dănilă.

Toți aceștia, șl alții, cred 
nestrămutat In posibilitatea 
Infringerli stărilor de lu
cruri create, in triumful 
valorilor morale promova
te de partidul comuniș
tilor. Oricit do mari și 
amenințătoare, dificultățile 
nu ajung să-l descurajeze. 
....eu — spuno Tică Dn- 
nfirlnțu, spre sfirșitul 
romanului. cxpllcltindu-i 
sensul — caul adevărul |.„] 
șl poate că in această cău
tare a mea dau adesea dc 
lucruri murdare”. Acele lu
cruri oribile „nu țin — ac
centuează personajul — do 
esența acelui timp" ; „mur
dăriile" petrecute intr-un 
loc și Intr-o vreme bine 
delimitate nu reprezintă, 
pentru curajosul procuror, 
„altceva decit niște mur
dării ale unora ca Moise" 
și tot astfel sint Înfățișate 
ele in roman.

Vlnătoarea regală este In 
același timp o meditație a- 
supra adevărului și demni
tății- Demersurile lui Tică 
Dunărințu reeditează, in 
condiții și cu aparatură mo
dernă, căutarea lui Hamlet, 
aspirația lui dirză, irepre- 
sțbilă. la adevăr. în virtu
tea acestei căutări, a cre
dinței in putința despicării 
necunoscutului. In triumful 
binelui, al rațiunii, romanul 
devine o replică la litera
tura „absurdului" din per
spectiva înțelegerii revolu
ționare a lumii, a .exis
tenței. 1 1

Prin forța realistă, -prin 
originalitatea de viziune șl 
de construcție epică, prin 
curațul lucid cu care Între
prinde incursiuni in una 
din cele mal complexe și 
contradictorii etape ale pro
cesului istoric de restruc
turare a societății, transmi- 
țînd implicit un mesaj de 
vibrantă actualitate, Vinâ- 
toarea regală se situează, 
neîndoios, printre realiză
rile remarcabile ale prozei 
românești de după 1944.

vice răbufnesc tn expresii 
paradoxale, demențiale, 
desfigurind caractere, im- 
primind conduitei multor 
oameni manifestări de ne- 
inteles.

Declanșlnd. asemenea u- 
nei furtuni răscolitoare, e- 
nergii ce mocneau innă- 
bușit In subteranele socie
tății. revoluția a școs tot
odată la suprafață, inevi
tabil, exemplare umane de
formate moral sau incapa
bile de a-și domina anu
mite Înclinații și veleități 
nocive, ca brutalitatea, cru
zimea, orgoliul exacerbat, 
arivismul, setea de putere. 
Parvenit intr-o anume 
funcție, Gălățioan se com
portă ca un satrap, consă
tenii ajungind să-i știe de 
frică. In jurul micului des
pot s-a aciuat, bineînțeles, 
o clică — Moise, „tunsa" 
și alții — care reprimă 
orice tendință de neaccep- 
tare a situației existente. 
Drept exponent! ai noului 
trec aici niște impos
tori descompuși nu mai

Considerate in sine, fap
tele narate, toate faptele, 
și nu doar in explicabila 
dispariție a iui Horia Du- 
nârințu sint numai pretexte. 
Ele incifrează semnificații 
depășind cu mult materia
litatea lor ; anume episoa
de includ simbolul, meta
fora sau capătă caracter 
de alegorie, de parabolă. 
Discontinuitățile, ruperile 
de nivel, derogările de tot 
soiul de la normal, anco
rarea in excentric, ameste
cul de tragic și grotesc, de 

rolul 
• in

ÎnvățătoSărbătorim astăzi „Ziua ... ..
Hui", expresie s omagiului și pre- 
urii pe care partidul și poporul 
istru le aduc celor care Iși dedică 

întreaga lor pricepere și putere de 
muncă formării și educării tineretu
lui patriei.

In rodnicul bilanț r1 marilor În
făptuiri cu care oamenii muncii in- 
timpinâ cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și cel dc-al XI- 
lea Congres al P.C.R.. un loc deo
sebit il ocupă succesele obținute in 
domeniul invățămintului.

Una din marile realizări ale orin- 
duini noastre socialiste constă in 
f.-ptul că porțile școlii sint larg des
chise întregului tineret, tuturor ce
tățenilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, apartenență socială și 
sex — trăsătură caracteristică a de
mocratismului invățămintului româ
nesc.

Creșterea în ritm extrem de rapid 
a cuprinderii tineretului pe toaie 
ireptele invățămintului reprezintă o 
latură definitorie a dezvoltării școlii 
în anii puterii populare. ~ 
anul 1938—1939. populația 
crescut de la 1 731 000 la 
4 500 000 elevi și studenți, 
cincilea locuitor al tării 
in prezent cuprins intr-o 
învățăm int.

Așa cum apreciază secretarul ge- 
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele republicii, 
invățămintul nostru satisface in pre
zent aproape in totalitate necesarul 
de cadre, ceea ce constituie un re
zultat de seamă al activității des
fășurate de partid in domeniul pre- 
gâtirii specialiștilor, al ridicării ni
velului general de cunoștințe al ti
neretului și al întregului nostru po
por.

in anul de învătămint care se în
cheie in aceste rile, cu rezultate 
cantitative și calitative remarcabile, 
preocuparea fundamentală a puterni
cului detașament de'slujitori ai șco
lii — educatoare. învățători, profe
sori și malștri-instructori — a fost 
transpunerea in viață a hotâririlor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din '
iunie 1973, amplu program 
dezvoltarea și perfecționarea 

de toate 
1973—1971, 
hotâririlor 

preșcolar

ri’
no

Fată de 
școlară a 

aproape 
fiecare al 
aflindu-s? 
formă de

18—1.9 
pentru 
nein-

treruptă a invățămintului 
gradele. In anul școlar 
primul an de aplicare a 
plenarei, in invățămintul ... . 
au fost cuprinși peste 700 000 eonii 
de la orașe și sate, ceea ce repre
zintă 56,7 la sută din totalul copiilor 
de 3—6 ani. Ponderea cuprinderii co
piilor de 5 ani a ajuns la 86.5 la 
su'ă. exlstind condiții ca în foamr.i 
acestui an să se încheie generali
zarea invățămintului preșcolar pen
tru copiii de această virstă.

In lnvățămintul primar și gimna
zial s-au înfăptuit cuprinderea și 
menținerea întregului efectiv școlar, 
tot mai numeroase cadre didactice 
și unități școlare reușind să reali
zeze promovarea integrală a claselor 
și colectivelor lor școlare.

O covirșitoare însemnătate pentru 
pregătirea tineretului. In strinsă le
gătură cu cerințele dezvoltării socie
tății noastre, o are transpunerea in 
viață a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca fiecare elev 
ți student, odată cu însușirea unui

orizont larg de cultură, să fie pre
gătit și pentru o muncă concretă. 
Pe această linie se inscrlu eforturile 
unităților de invățămint. inspectora
telor școlare, întreprinderilor șl uni
tăților agricole pentru 
și dotarea atelierelor 
laboratoarelor, pentru 
fășurare a practicii 
a elevilor și studenților.
lipsit de interes sâ menționăm că 
astăzi funcționează in țară peste 
15 000 ateliere școlare, numeroase lo
turi agricole școlare și microcoope
rative. în școlile de pe întreg cu
prinsul țării, munca a devenit obiect 
de invățâmint, elevii sint educați in 
spiritul muncii, al respectului față de 
făuritorii bunurilor materiale si sui- 
rituale, al dorinței de a deveni cit 
mai utili patriei.

Sărbătorirea ..Zilei învățătorului" 
coincide in acest an cu înfăptuirea 
in oractică a prevederii Plenarei 
CC. al P.C.R. din iunie 1973 de în
scriere in prima treaptă de liceu a 
întregii generații de promovați ai 
clasei a \TII-a. realizare fârâ prece
dent în istoria invățămintului româ
nesc și care situează țara r.onst,*ă 
printre primele țări din lume in a- 
ceastă privință.

Nou in dezvoltarea invățămintului 
liceal este nu numai generalizai ea 
treptei I. ci și orientarea majorității 
covirșitoare a .levilor spre liceele de 
specialitate, care au menirea să asi
gure. pe lingă pregătirea științifică și 
de cultură generală, și o temeinică 
pregătire tehnică-profesională, pen
tru integrarea rapidă a absolvenți
lor in viața activă a societății. Aflu
xul mare de tineri către invățămin
tul cu caracter practic aplicativ de
monstrează in mod grăitor justețea 
orientării date invățămintului nostru 
de Partidul Comunist Român.

Realizări de seamă s-au obținut și 
în domeniul invățămintului superior. 
Ideea fundamentală pe care con
ducerea partidului nostru a definit-o 
pentru această treaptă de invăță- 
mint — strins legată de cercetarea 
științifică și de producție — este 
aceea a unei formații largi, care să 
asigure absolvenților atit posibili
tatea integrării rapide in pro
ducție, cit și a adaptării lor 
la cerințele progresului tehnic și 
științific contemporan. Recentul de
cret al Consiliului de Stat, care sta
bilește 3(5 profiluri de bază conținind 
89 de specializări in locul celor 155 
de specialități ale vechiului nomen
clator. creează cadrul organizatoric 
al formării specialiștilor cu 
tire superioară pentru toate 
rile de activitate.

Educatoarele. învățătorii și , 
sorii intimpină „Ziua învățătorului" 
cu rezultate deosebite si pe tărimul 
educării comuniste a tineietului 
școlar și universitar. Sub conduce
rea organizațiilor de 
stăruitoare depusă zi 
care elev și student, 
cadrul organizațiilor de copii și ti
neret au inriurit in mod hotăritor 
comportarea tineretului in școală, in 
familie și in societate, rezultatele 
bune la învățătură cu care se încheie 
acest an.

Apreciind hărnicia și dăruirea cu 
care corpul didactic înfăptuiește po-

organizarea 
școlare, a 
buna des- 
productive 
Nu este

pregă-
ramu-

profe-

partid. munca 
de zi cu fie- 
activitatea in

litica partidului in domeniul învă- 
t mintului, conducerea partidului și 
statului nostru a acordat și in acest 
an, cu prilejul „Zilei învățătorului", 
un marc r.umăr de distincții cadre
lor didactice.

Aprecierea și stima de care se 
bucură corpul didactic din partea 
partidului și stalului, a întregului 
nostru popor angajează pe fiecare 
educatoare, învățător, maistru-in- 
structor. profesor să depună și in 
continuare eforturi susținute pentru 
transpunerea in viață a hotâririlor 
Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
1973. pentru înflorirea și propășirea 
școlii românești, a patriei noastre 
socialiste.

în această zi de sărbătoare, con
ducerea Ministerului Educației și 
Invățămintului felicită călduros cor
pul didactic din invățămintul de 
toate gradele, noua promoție de ab
solvenți care vin să întregească rin- 
durile slujitorilor școlii, și le urează 
noi succese in activitatea nobilă pe 
care o desfășoară, iar elevilor și 
studenților — o vacantă plăcuta, 
pentru începerea cu forțe noi a 
viitorului an școlar;

Prof, uiîiv. dr. Traian POP
odjunct al ministrului 
educației șl învățâmintului

Expoziția
micilor meșteri mari
Punct de atracție pentru copiii 

bucureșteni : expoziția care oglin
dește activitatea tehnico-produc- 
tivă, desfășurată In anul școlar 
abia încheiat de elevii din sectorul 
6. Deschisă in pavilionul micilor 
naturalișți de la Palatul pionieri
lor din Capitală, expoziția înmă
nunchează o bună parte din pro
dusele și obiectele executate de ei 
in atelicrele-școalâ și in întreprin
deri pentru onorarea comenzilor 
acestora. autodotarea unităților 
școlare sau pentru desfacere prin 
magazinul inspectoratului școlar 
inaugurat nu demult in strada 
Bărăției.

Dincolo de interesul deosebit pe 
care-1 prezintă sutele de exponate 
incluse in catalogul său. expoziția 
inlesnește vizitatorului parcurgerea 
unui complex itinerar educativ, 
de-a lungul căruia se realizează 
pregătirea prin și pentru muncă a 
tinerelor generații, introducindu-1 
in universul delicat al celor mai 
simple și neașteptate obiecte lu
crate in joacă de copii la grădinițe 
și conducindu-1 pină Ia aparatele 
electronice de mare finețe și preci
zie realizate de elevii școlii postli- 
ceale de fizică nucleară. Pe acest 
drum, deschizător de nebflnuite 
destine profesionale, se regăsesc.

dispa- 
a ta- 
procu-

urmă
tinărul
Dunărințu de; 

(cam în același 
coordonatorul 

Patul lui

sublim și hilar au i 
de-a compune o lume 
care totul e răsturnat, in 
care nu funcționează crite
rii. O lume, in același timp, 
încordată intr-un crincen 
efort al ieșirii din sine, al 
autodepășirii, o lume stră- 
bătind etapele genezei și 
înăuntrul căreia acționea
ză. nespectaculos, dar per
severent. forte menite să 
învingă, să croiască exis
tenței o nouă structură.

Ne găsim intr-un timp 
istoric tranziție. Te- Dumitru MICU

PROGRAMUL I

PROGRAMUL I

PROGRAMUL II

PROGRAMUL II

LUNI, 1 IULIE

prezintă : IVAN KODAREV

D. TÎRCOB

E. VASILESCU

In sâptâmîna 1—7 Iulie

Silviu ACHIM

Smaranda OȚEANU

Bazarul din Cairo ; Scala ; 
mecanismele : Favorit, Lu- 

Bucurcști : Revista premle-

ții teatrului din localitate, 
și pentru concertele filar
monicii. Odată cu inaugu
rarea noului local al tea
trului, bijuterie arhitec-

me a Înnoirilor țării în 
aceste trei decenii.

uitată de teatru 
pe podiumul fostei 
spectacole, actual- 
sală de concerte :

in piatră"

ca intr-o originală panoplie, tabu
rete. pătuțuri, măsuțe pentru gră
dinițe. vitrine lucrate din fier for
jat. unelte de traforaj, scule și dis
pozitive, bobine pentru relee tele
fonice. selectori pentru centrale te
lefonice automate. metronomul 
electronic și radioreceptorul didac
tic tranzistorizat (executate de către 
elevii Școlii generale nr. 127). 
reostatul pentru aparatul de mărit 
foto (Școala generală nr. 137), ma
chete de strunguri, freze sau rabo- 
teze (școala profesională „Vulcan"), 
generatorul de impulsuri, electro- 
metrul și alte asemenea aparate 
executate ca lucrări de diplomă de 
către viitorii specialiști in domenii 
de virf ale tehnicii.

Micii meșteri mari „asimilează" 
cu o nestăvilită rivnă tot ceea ce 
produc in uzine părinții lor. Exage
răm dacă încă de pe acum ii nu
mim producători ? Valoarea pro- 
ductiei-marfă realizată in acest an 
școlar de 15 000 de elevi din secto
rul 6 se ridică la peste 2,7 milioane 
lei. Expoziția, a treia deschisă in 
Capitală, după cele ale sectoarelor 
2 și 3, demonstrează in chip eloc
vent vocațiile și pasiunile lor de 
făurari.

„ROMANIA - FILM

Producție a studiourilor bulgare. Regia : Nikola Korabov. Cu : Anton Gorcev, Ka 
ta Paskalova, Ivan Andonov, Todor Kolev.

• Teatrul de comedie : Preșul 
— 20.
• Teatrul Giuleștl : Copacii mor 
In picioare — 19.30.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Pardon... Scuzați... Bon- 
soar ! — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română'* : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Mare din Moscova 
— 10; 16; 19,30.

20,00 Film serial pentru 
„Năzdrăvanul Dennis".

20,25 Ecouri la un succes.
20,50 Telerama.
21,20 Tinerețe, ce frumoși 

anii tăi I Muzică ușoară.
21,35 Film serial ; „Un august 

fV5r>Ari". Reluarea episodului 
II — „Moartea unui diplomat *.

adnotarî » Udnotări » acln6tări * adnotări » adnotărî • adnotăH
părinte

iți mulțumim!"
Grija pentru viitorul co- 

P-iIot tării, preocuparea de 
a le asigura o copilărie fe
ricită — 
politicii 
manifestă 

viața 
socialiste.

coordonate 
partidului 

cu pregnanță 
societății noas- 

Nu rare

ale

in
tre _______  . _
sint prilejurile cind con
ducerea partidului și sta
tului, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. se află 
in mijlocul purtătorilor 
cravatei roșîi cu tricolor, 
adresează copiilor șl tine
rilor îndemnuri și sfaturi 
părintești, le îndrumă pașii 
pe calea muncii șl învăță
turii, a atitudinii demne și 
responsabile de buni cetă
țeni. După cum. nu există 
moment mai important in 
viața lor de școlari, 
pionieri. în care cei mai 
tineri cetățeni ai țării *r 
nu-și Îndrepte gindul, cu 
bucurie și recunoștință, 
spre partid șl conducătorul 
său iubit.

Asemenea momente sint 
rememorate in volumul 
„Partid Iubit, părinte drag. 
Iți mulțumim !M, apărut 
recent In Editura politică. 
Sint publicate, intr-o cule
gere remarcabilă sub as
pectul semnificației politi
ce, educative, documentele 
Plenarei C.C. al P.C.R.. 
din 12—13 aprilie 1966. „Cu 
privire Ia îmbunătățirea 
activității organizației de

pionieri" și cuvîntări rosti
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu ocazia unor 
evenimente memorabile din 
viața organizației pionieri
lor. Este reprodus articolul 
cu titlul „Un mare prieten 
și îndrumător al tinerei 
generații", reprezentind o

scurtă biografie a secreta
rului general al Partidului 
Comunist Român.

Volumul izbutește să dea 
expresie in cuvinte calde, 
rostite din inimă, in ver
suri înflăcărate, scrise cu 
toată gingășia virstei, dra
gostei fierbinți, nețărmuri
te a copiilor țării 
partid, pentru 
rul iubit.

pentru 
conducăto-

I
Florlca DINULESCU

de
să

„Sufletul
Incorporate pentru eter

nitate in 
furnalele 
nedoarei 
ultimele 
cele mai 
muri ale 
namica explozivă a orașu
lui a oferit substanțiale 
argumente pentru a fi 
cercetat, clntat, iubit. Sud 
semnul acestui 
se pare a se 
si 
rei' 
„Sufletul focului", 
din inițiativa și prin 
editurii „Emlncscu", 
prilejul unei Îndoite ani
versări: nouăzeci de ani de 
la aprinderea primului foc 
intr-un furnal hunedorean 
și trei decenii de dezvolta
re socialistă a acestei cita
dele muncitorești.

Reunind o serie de repor
taje, pe care le-am numi 
de referință, șerise de-a

metafora focului, 
și oțelăriile Hu- 
au constituit in 
decenii unul din 
„bătătorite" tări- 
reportajului. Di-

triptic ni 
,___ _ __ fi adunat
„reportajele Hunedoa- 

din volumul omacial 
tipărit 

grija 
cu

focului"
lungul timpului de cunos
cut reporteri ca Vasile Ni- 
corovici. Traian Coșovel, 
Mihai Caranfil și Traian 
Filip, precum și alte lucrări 
inedite aparținind lui Mir
cea Bunea, Florentin Po
pescu, Elena Nestor, Ale
xandra Monclu, Radu An
ton Roman sau Ion Lazăr, 
cartea de față îmbrățișea
ză cuprinzător Imaginea 
panoramică a creșterii a- 
cestul gigant industrial ro
mânesc, a sporirii și matu
rizării potențialului său 
uman. Realizate In moda
lități reportericești diferite, 
imbinind documentația ri
guroasă cu procedeele na
rațiunii epice, reportaje
le ne evocă marele efort 
al construcției, procesul 
formării oamenilor noi. 
Inițiativa editurii „Emi- 
nescu" de a alcătui acest 
volum cu participarea mai 
multor autori poate fi un

convingător argument in 
sorljinul realizării altor 
lucrări similare, deschise 
cuprinderii vastei panora-

„Inscripții
S-au durat In vreme, 

spre a nemuri eroica lup
tă a înaintașilor pentru li
bertatea acestor pâminturi, 
mii de statui și obeliscuri, 
s-au dăltuit cuvinte de re
cunoștință in marmura atî- 
tor plăci comemorative. 
Succedind altor lucrări des
pre asemenea monumente, 
recentul volum „Inscripții 
în piatră" de Florian Tucâ, 
apărut la Editura militară, 
deapănă povestea a șaizeci 
dintre monumentele înălța
te spre cinstirea celor care, 
în aspra încleștare cu fas
cismul din augustul de foc 
al anului ’44 și in cele 
două luni care au urmat, 
n-au pregetat la nici un 
sacrificiu pentru eliberarea 
patriei.

Itinerarul străbătut de 
autor are ca jaloane locu
rile înscrise cu majuscule 
pe harta insurecției și a 
teatrelor de luptă din 
Transilvania — porțile de 
sud și de nord și Inima 
Capitalei, valea Prahovei,

cimpia Bărăganului, cursu
rile Mureșului, Oltului și 
Arieșului, părțile Clujului, 
Maramureșului și Sătmaru- 
lui — acolo unde gestul eroic 
s-a multiplicat in mii și 
mii de secvențe. Relevlnd 
cotele înalte ale dăruirii și 
abnegației soldaților. lup
tătorilor din formațiunile 
patriotice, ale celor, foarte 
mulți, alăturați spontan u- 
nităților românești, reme- 
morind nenumăratele acte 
de bravură, curaj șl tena
citate ostășească, pe care 
le simbolizează „metafora 
pietrei și metalului" atitor 
monumente, autorul le ex
plică prin dragostea neos
toită pentru glia străbună, 
prin ura adincă a poporu
lui față de fascism. Croni
că veridică și vibrantă a 
unui timp eroic, lucrarea 
„Inscripții in piatră" este 
un cald omagiu adus erois
mului popular și patriotis
mului fierbinte al maselor.

Cu inițiativă și puțin efort...
Plnâ la începutul acestei 

stagiuni, sala mare a Pala
tului culturii din Tg. Mu
reș era gazdă și pen
tru desfășurarea activită

tonică, actorii au primit 
£cena pe care pot desfă
șura o activitate pe mă
sura exigențelor numero
sului public iubitor de 
spectacole de bună calita
te. tn același timp. sala 
mare a palatului culturii a 
rămas la dispoziția filar
monicii. Activitatea celor 
două instituții culturale 
mureșene se desfășoară 
acupi -in condiții optime. 
Și totuși, o „amintire" a 
vechii stări de lucruri mai 
persistă, stîrnltâ de o re
licvă —4 —
chiar 
săli de 
mente ___ _ _______  .
rama vechii scene, un pla
caj inestetic. pe car
timpul și-a lăsat patina.

Această prezență pro
voacă greutăți in organi
zarea șl desfășurarea mani
festărilor muzicale. Masi
vul cadru al scenei împie
dică amplasamentul orches
trei, iar draperiile mari și 
grele alterează sonoritatea.

Buni gospodari — artiș
tii tirgumureșeni. muzicieni 
și actori — prin eforturi 
proprii, fără mari chel
tuieli, ar putea desființa 
acest cadru inutil. Ar lașa 
astfel, in sfirșit, sala mare 
a palatului culturii să fie 
o adevărată sală de con
cert, să fie o sală a muzi
cii. Organele locale sint și 
ele de acord cu o asemenea 
rezolvare. Cine va lua de
cizia ? Și pe cind aplica
rea ei In practică ?

8,30 Deschiderea emisiunii • Gim
nastica pentru toți.

8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 Viața satului.

în jurul orei 11.15 — Trans
misiune directă : solemni
tatea semnării documentelor 
oficiale prilejuite de vizita 
președintelui Republicii Ara
be Egipt, Mohammed Anwar 
El Sadat.

12,00 De strajă patriei.
în jurul orei 12,45 — Trans

misiune directă : ceremonia 
plecării președintelui Repu
blicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat, și a 
doamnei Glhane El Sadat, 
care, la invitația președin
telui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au efectuat o vi
zita oficială in țara noastră.

13.10 Album duminical.
15.00 Magazin sportiv.
16.15 „Care floare-1 mal frumoa- 

să". Melodii populare.
16.35 Film serial : „17 clipe ale

unei primăveri". Episodul XI.
17.40 Cintare patriei — concurs 

coral interjudețean.
19.00 Lumea copiilor. 
10,30 Telejurnal.
20.10 Avanpremieră.
20.15 Film artistic : „Cu mîinile 

curate".
21.35 O serenadă, o canțonetă sau 

un clntec de dragoste ?
22,20 Telejurnal

10,00 Matineu simfonic. Concer
tul Filarmonicii de stat 
„George Enescu".

Emisiune 1n limba maghiară. 
Imagini din Canada : Terra 
Nova.
Avanpremiera săptămînli. 
1001 de seri : Povești din că
limară.

19.30 Telejurnal.
20,00 Ancheta TV : Răspunsuri șl 

răspunderi (IV).
20.30 Oaspeți ai studiourilor noas

tre. Soliști al Operei din Ti
mișoara.
Roman foileton : „Jurnalul 
doctorului Finlay". 
Revista literar-artistlcă 
24 de ore.

20,50

17.30 Telex.
17,35 Republică, măreață vatră ’
17,45 Film artistic : „Capcană pen

tru general" — producție a 
studiourilor iugoslave. Pre
mieră TV.

19.20 1001 de 6eri : Povești din că
limară.

19.30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20.00 Film serial pentru copii : 
Daktarl.

20,25 Viața economică a Capitalei.
20,43 Jaz cu grupul „Superfo- 

rum" condus de Dan Min- 
drllă.

21,05 Publicitate,
21,10 Din tainele munților. Poves

tea puilor de urs.
21,40 Trei decenii de muzică ro

mânească. Rădăcini, perma
nențe, perspective.

FILME DE SCURT-METRAJ PE ECRANELE CAPITALEI
Patria : 

Să iubim 
ceafărul,_______T_ . _______ ...........
relor V ; Capitol : Gospodina elec
trică (R.D.G.) ; Festival : Mlhaela In 
cetatea de zăpadă ; Victoria : Le
genda ciocanului ; Central : Greiere
le : Lumina : oamenii șl zgomotul ; 
Doina, Volga : Clntec pentru veveri
ță ; Casa filmului : Geometrie ascun
să ; Feroviar, Floreasca : A fost oda
tă ca niciodată ; Havana club ; Ex
celsior : De ziua bunicii ; Grivlța : 
Walter, șoricelul leneș ; înfrățirea : 
1—3 Vii Poetul șl natura ; de la 
5—7 VII Universul artistului (Ion 
Jalea) ; Buzeștl : Țepi II : Dacia : 
Valori arhitecturale românești ; Bu- 
cogl : Artistul nevăzut ; Unirea : Pal- 
lady ; Lira : Dimltrle Guști : Hanul 
Simbra Oilor ; Drumul Sării : Nâlcă 
pleacă la București ; Ferentari : Pu
lul ; Giuleștl : Plimbarea ; Cotroceni:

Eficiente. Hanul Cheia ; Pacea : în
ceputuri ; Crlngași : 40 de bunici ; 
Melodia : Șarpele Înaripat ; Viitorul: 
Mari succese ale ecranului, Hanul 
Agapla ; Gloria : Cătălin și -Cătăli
na. Havana ckib : Aurora : Mânușa 
moșului ; Miorița : Muncă, nu glu
mă : Moșilor : Pădurea scufundată ; 
Popular : B12anț după Bizanț ; Mun
ca : Popas printre pescari : Cosmos: 
Picătură 4- picătură ■=» viață ; To
mis : Fapte bune : Flacăra : Copiii 
noștri. Hanul Stejarul : Arta : In fle
care luni șl joi ; Vltan : 
Modern : Arta celțllor ; 
Hatra, acolo unde

Urmașll ; 
Rahova :

--------- ------- ------- era paraclisul ; 
Progresul : Timpul trece, leafa mer
ge ; Flamura : Porumbeii și fanfa
ra ; Clubul uzinelor „Republica" : 
Nunta de aur ; Doina : Doua creioa
ne, Iedul $1 lupul. încrucișarea spa
delor, în țara canibalilor, Jolly, Ja
cek șl cățeii Iul
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Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialist? România

BUCUREȘTI
Doresc sâ vA exprim sincerele mele mulțumiri pentru urările cordiale 

pe care mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele în funcția de pre
ședinte federal.

îmi amintesc cu bucurie de vizita plăcută și utilă întreprinsă Jn țara 
d imn ea voastră și alnt convins că relațiile atît de bune existente între 
țările noastre se vor întări și se vor dezvolta și mai mult In viitor.

dr. RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Primul lac de acumulare de pe Olt

mc

RM VÎLCEA (Corespondentul 
„Scinteii", Ion Stanciu). — în u'L- 

structorii hidrocentralei 
la Rm. Vîlcea au trăit un emo

ționant eveniment Dupi terminarea 
lurrâr ;-»r la barai, ei ei-au conccn- 
t" at forțele in cel mai Uifoortant 
punct de muncă — lansarea stavile
lor de la cele patru deschideri ale 
barajului. Protagoniștii acestui ..act

ir la barai, ei și'

f nai" : muncitorii Gheorghe ȘtefA- 
nescu si Ștefan Gyapjas. de pe su- 
pormacaraua de 60 de tone, care au 
î’isat stavila In cca dc-a treia des
chidere. în amonte do barai « Înce
put să se prefigureze luciul primului 
lac do acumulare do pe riul OH. în 
mai puțin do o sâptămlnă. aici se 
v» forma un lac de 19 milioane me
tri cubi de apă.

Vizita presedinteloi ales al Republicii
Columbia, Or. Alfonso Lopez Micholsen

Președintele ales al Republicii Co
lumbia. dr Alfonso l.Apez Mlchclsen, 
și doamne Cecilia Caballero de Ldoez, 
care se află de citeva zile pe litoral, 
au vizitat, simbătă după-amiază, 
întreprinderea viticolă dc la Murfat- 
lar.

Distinșii oaspeți columbleni au 
putut aprecia citeva din valoroasele 
soluri de vin, premiale cu numeroase 
medalii ia reputate concursuri na-

ționale șl internaționale. La înche
ierea vizitei, inaltul oaspete a sem
nat in cartea dc onoare.

în aceasta vizită, solii poporului 
columbian au fost însoțiți do Vaslle 
Vilcu. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, președintele Consiliului 
popular al Județului Constanța, de 
alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Vizitele ministrului afacerilor externe
al Republicii Turcia

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Turcia, Turan Gilncș. îm
preună cu soția, a vizitat simbătă 
dimineața castelul medieval de la 
Rran șt muzeul etnografic in aer li
ber din imediata sa vecinătate.

In aceeași zi. oaspetele a făcut o 
vizită la întreprinderea do autoturis
me din Pitești. Aici, ing. Dumitru 
Mihai. director general al unității, 
i-a informat despre procesul de fa-

brlcație al automobilului „Dacia- 
1300" și performanțele lui.

La amiază, Ilie Dims, primarul 
municipiului Pitești, a oferit, in sa
loanele restaurantului „Argeșul" din 
localitate, o masă in cinstea mi
nistrului Turan Gtine?.

După-amiază, ministrul afacerilor 
externe al Turciei s-a înapoiat în 
Capitală.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT « SPORT

Finalele „Cupei tineretului" box Șapte români campioni balcanici

Cronica zilei
Simbătă la amiază a-a reîntors în 

Capitală, venind de la Belgrad, de
legația condusă do tovarășul Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele pfirțli ro
mâno in Comisia mixtă româno-iu- 
goslavă dc colaborare economică, 
cure a participat la lucrările celei 
de-a fl-a sesiuni a comisiei. La so- 
slro. pe aeroportul Otopeni, erau pre- 
zenți loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini grele, 
Emilinn Dobrescu, ministru secretar 
do stat, prim-viceproșcdinto al Co
mitetului do Stat al Planificării, alte 
persoane oficiale. Au fost prozenți 
Petâr Dodik, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovoscu, a trimis o tele
gramă de felicitare domnului Shad- 
hcl Taqa, cu ocazia numirii sale in 
funcția dc ministru nl afacerilor ex
terne al Republicii Irak.

★
Simbfilă scara s-a înapoiat in Ca

pitală general-colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, care, la invitația generalului de 
corp de armată .Johann Jacob Vischer, 
șeful Stalului Major General al ar
matei elvețiene, a efectuat n vizită 
oficială in Elveția. La sosire, pe ae
roportul Otopeni» erau prezenți ge
nerali și ofițeri superiori ai armatei 
noastre. A fost de față Pierrc-Henri 
Aubaret, ambasadorul Elveției la 
București.

întrevederi la Ministerul Apărării Naționale
Ministrul apărării naționale al 

Republicii Socialiste RomAnia. ge
neral de armată Ion Ioniță. a avut 
întrevederi cu minlatrul producției 
militare al Republicii Arabe Eglot, 
general de corp de armată inginer 
Ahmed Kamel El-Badrl, care-l În

soțește pe președintele Anwar EI 
Sadat, in cadrul cărora au făcut un 
util schimb de păreri In probleme 
dc interes reciproc.

întrevederile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de deplină Înțelegere.

încheierea lucrărilor sesiunii științifice 
jubiliare a Academiei

• ÎNTRECERI ENTUZIASTE SI PERFORMANȚE NOTABILE, Șl 
ÎN ZIUA A DOUA • PENTRU AZi, ULTIMELE PROBE LA ATLE
TISM, ÎNOT, GIMNASTICA, FOTBAL ȘI HANDBAL • PREMIE- 
----- AMP1ONILOR SI FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE — PE 

STADIONUL
REA

TINERETULUI
Teri, zi de virf in „Cupa tineretu

lui”. Pe toate cele cinci bare spor
tive bucureștene ce au fost puse la 
dispoziția finaliștilor marii compe’i- 
tii. întrecerile s-au desfășurat atit 
dimineața, cit și după-amiază. con
curență si. evident, oficialii neacor- 
dindu-și decit. scurte perioade da 
răgaz. Fără indoială, incă din pe
rioada pregătitoare, participanții la 
finalele „Cupei tineretului" au avut 
in vedere si acest lucru, insistind 
q°cî pentru o condiție fizică din cele 
mai bune. Am urmărit, spre exem- 
v’.u. pe handbaliștii din județul Ti
m’s. La numai citeva orc după ce 
au luptat din răsputeri să-și apropie 
victor» in meciul cu echipa Mara
mureșului (dar au pierdut cu 12—14),

în sărbătoare
CRAIOVA (Prin telefon). După o 

Întrecere sportivă plină de interes, 
p.nă la ultima etapă a campionatu
lui. fotbaliștii craioveni 
ccrit după ,
țional in ediția 1973—1974. ___
publicul local, acel public care și-a 
c-eat printre amatojii.de .fotbal de 
la noi din țața reputația"de a'-si 
susține cu multă căldură și fideli
tate echipa favorită, a ținut să-i 
sărbătorească pe proaspeții campioni 
in însăși ambianța stadionului. Ieri, 
la arena craioveană am regăsit at
mosfera meciurilor importante — 
mii și mii de spectatori in tribune, 
s iporteri de toate virstele, din or?ș 
și din împrejurimi, veniți cu toții la 
festivitatea de i.nminarc a tricouri’.or 
de campioni 
Universitatea. ............... .. .
vean. sirr.bătă după-amiază și sea
ra au fost mai multe ore in 
S r atit de destindere plăcută, cit si 
de satisfacții sportive, cu precădere 
in acele minute in care jucătorii lo
calnici primeau răsplata cuvenitei 
performanțe, bluzele de campioni cu 
tricolorul pe piept

în prezența primului secretar al 
Comitetului județean Dolj al P.C.R.. 
toArășul Gheorghe Petrescu, condu
ct a clubului, antrenorii și jucătorii 
<-/ ost felicitați de prorectorul uni- 
x rtății, prof. dr. Constanți Bo

te^. de secretarul general al 
F.R.F.. Ion Alexandre'cu. de repre
zentanți ai cluburilor Dinamo Bucu
rești. Universitatea Cluj. Steaua 
și Rapid, care au urat proas
peților laureați noi succese pe 
tărimul acestui sport atit de 
popular. A răspuns, in numele săr
bătoriților. maestrul emerit al spor
tului Ion Oblemenco — căpitanul 
echipei — în al cărui cuvint am re
ținut dorința jucătorilor craioveni 
de a se pregăti cu cea mai mare 
sirguință și cu multă ambiție nu nu
mai pentru alte rezultate bune in 
competițiile naționale, ci in special 
pentru a reprezenta cu demnitate 
fotbalul românesc in viitoarea edi
ție a ..Cupei campionilor europeni".

După turul de onoare făcut de ju
cători prin fața tribunelor, a urmat 
un bogat program artistic sub ge
nericul ..Bravo campionilor !“

In deschiderea manifestării spor
tive amintite, pe stadion a avut Inc 
meciul final al campionatului națio
nal de juniori intre echipele Univer
sitatea Cluj și Steaua. Juniorii clu
jeni au ciștigat cu 2—0.

cuau
cum se știe, titlul na- ---- Ială că

jucătorilor echipei 
Pe stadionul craio-

au reapărut pc teren pentru un al 
doilea joc. cu formația județului 
Neamț. Oboseala și supărarea parcă 
dispăruseră. I-a încurajat din răspu
teri și galeria, care a vrut si a reu
șit să readucă in tribune sufletismul 
și sportivitatea suporterilor 
reni... pentru fotbaliștii de la Poli
tehnica.

în centrul programului 
stat însă întrecerile atletice. Tetratlo- 
nul școlar a revenit, la luptă strinsă, 
echipei Școlii generale nr. 6 din 
Giurgiu (2 222 puncte), urmată de 
echipa Gorjului (Școala generală din 
Motru) cu \153 o și echipa Clujului 
(Școala generală nr. 2 din Cimpia 
Turzii) cu 2 144 p. Titlurile de cam- 
Dioni la 800 m fete și 1 500 m băieți 
le-au cucerit Silvia Cușmă din Bo- 
toșani (in 2'22”5) și, respectiv, P. 
Ghinescu din Pitești (in 4’11"7).

în sala Floreasca. la gimnastică 
băieți (11—14 ani) s-a înregistrat o 
adevărata surpriză : victoria a reve
nit echipei Argeșului, alcătuită din 
cei mai mici concurenți, elevi ai 
Școlii generalenr.il din Pitești. Iată 
numele camoionilor : M. Olteanu, S. 
Stan, M. Ghizcl, I. Gheorghe. V. 
Rada. Cr. Marin — și al profesoru
lui lor: N. Costea. întrecerea și titlul 
la gimnastică fete le-a ciștigat re- 
Drezentativa județului Neamț, for
mată din elevele liceului din Roz- 
-rov. pregătite de profesoara Silvia
- BMv.
- • Un succAj net peițtru bucureșteni. 
la orientare turistic# (11—14 ani) : 
atit la băieți — prin I. Tătucu, E. 
Iancu — cit si la fete — prin Sanda 
Pertea. Florica Granzulea — echipe
le Capitalei au ocupat locul intii. Pe 
lista campionilor la tir (armă stan
dard. 15—19 ani) un dublu succes a 
înregistrat județul Vîlcea. prin Ce
cilia Tudor (92 o) și Ion Vilcu (91 p)-

Lista campionilor desemnați ieri 
este, firește, mult mai mare. Mai 
sus am spicuit doar citeva 
Ceea ce merită subliniat — ne-au 
sugerat încă din prima zi unii din
tre antrenorii și specialiștii federa
țiilor de resort — este că perfor
manțele și in general calitățile fizice 
ii imoun atenției, pentru o eventuală 
selecție, pe mai mulți dintre fina- 
liștij actualei ediții a „Cupei tinere
tului".

Pentru astăzi, reținem meciurile 
decisive la fotbal și handbal și ulti
mele probe atletice (pe stadionul Ti
neretului, de la ora 8). finalele la 
inot (la ștrandul Tineretului, de la 
ora 9). gimnastică modernă (in sala 
Floreasca. de la ora 8).

Premierea si festivitatea de închi
dere a competiției vor avea loc, in
tr-un cadru sărbătoresc, pe stadionul 
Tineretului, in jurul orei 12.30.

I. D.

timișo-

zilei au

nume.

0 inițiativă lăudabilă 
a Clubului sportiv școlar

La Stadionul tineretului, pe 
toată vacanța de vară. Clubul 
sportiv școlar organizează un 
centru de inițiere in sport pen
tru elevii și elevele in etate de 
9—15 ani. Pregătirea — asigu
rată de profesori și antrenori ai 
clubului — se va face zilnic (in 
afară de duminica), dimineața 
intre orele 9—11 și după-amiaza 
— lunea, miercurea și vinerea 
(16—18), marțea și joia (18—20). 
Activitatea centrului de inițiere 
sportivă de la Stadionul tinere
tului începe la 1 iulie.

în „Sala sporturilor" din Constan
ța a luat sfirșit aseară cea de-a 8-a 
ediție a Balcaniadei dc box. la care 
au participat sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, Turcia și Româ
nia

în cel mai spectaculos meci al ga
lei finale, compatriotul nostru Fare- 
din Ibrahim (categoria muscă) a reu
șit să-l învingă la puncte pe cam
pionul olimpic Gheorghi Kostadi- 
nov (Bulgaria). Iată rezultatele ce
lorlalte finale : categ. semimuscă — 
Zdravko Pala 
Petre Ganea 
Marian Lazăr 
abandon la ...... ........ ..............
(Grecia) ; pană — Gabriel Pometcu

(Iugoslavia) b.p. pe 
(România) ; cocoș — 
(România) ciștigă prin 
Athanasios Huliaras

(România) b.p. pe Emanoil Bakri- 
sioris (Grecia) ; semiușoară — Si- 
mion Cuțov (România) b.p. pe Ște
fan Vahanov (Bulgaria) ; ușoară — 
Calistrat Cuțov (România) b.p. pe 
Athanasios Iliadas (Grecia) ; semi- 
mijlocic — Ion Fuicu (România) b.p. 
pe Grozev Nedelcio (Bulgaria) ; mij- 
locie-mică — Ion Mocanu (România) 
b.n. pe Edu Dervoz (Iugoslavia) : 
mijlocie — Dragan Vujkovici (Iu
goslavia) b.p. pe Alee Năstac (Româ
nia) : semigrea — 
goslavia) b.p.
(România) ; 
(Iugoslavia) 
(România).

pe 
grea 
b.p.

Mate Parlov (Iu- 
Constantin Văran

— Radko Milici 
pe Iile Dascălu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. — Continulndu-și tur

neul in țara noastră, selecționata de 
fotbal a armatei siriene a jucat la 
Cluj cu formația locală Universita
tea. Partida s-a încheiat ' 
te : 1—1 (1—1).

HANDBAL. — Turneul 
nai masculin de handbal 
Iugoslavia", desfășurat la ...... ...
a fost ciștigat de reprezentativa Iu
goslaviei. Pe locul doi — selecționa
ta României. în ultimul meci al tur
neului. Iugoslavia—România 15—12 
(9—7).

POPICE. Proba pe echipe din ca
drul Campionatelor europene femi
nine feroviare de popice, care se 
desfășoară la Szolnok (Ungaria), a 
fost ciștigată de selecționata Româ
niei (Maria Popescu. Elena Irod, 
Elena Goncear. Florica Filip. Vasi- 
lica Pințea, Alexandrina Navon). cu 
2 451 puncte. Pe locurile următoare 

’ s-au clasăVîn ordine’: Austria ' (2 382 
p). Ungaria (2 342 p) etc. Ciștigind 
pentru a 3-a oară titlul de cam
pioană feroviară a Europei, echipa 
română a cucerit definitiv trofeul 
U.S.I.C.

la egalita-
internațio- 

..Trofeul 
Zavidovici,

OLIMPIADA DE ȘAH. în penul
tima rundă a Olimpiadei de șah dc 
la Nisa, selecționata României a ter
minat la egalitate (2—2) cu repre
zentativa Iugoslaviei. La prima 
masă, intr-o variantă a apărării 
Mimzo-indiana, Florin Gheorghiu a 
remizat in 34 de mutări cu marele 
maestru Svetozar Gllgorici. înaintea 
ultimei runde, in clasament conduce 
echipa U.R.S.S. cu 43,5 puncte, ur
mată de Iugoslavia — 36 puncte ; 
S.U.A. și Olanda — 33.5 puncte (1) 
etc. România — locul 9, cu 27 p.

★
Sub auspiciile academiei „Ștefan 

Gheorghiu", Academiei de științe 
agricole și silvice și ale Consiliului 
național al inginerilor și tehnicie
nilor, vineri și simbătă a avut loc 
o sesiune științifică pe tema „Creș
terea eficienței economice in agri
cultură", organizată in intimpinarea 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și a celui de-al XI- 
lea Congres al partidului. Partici
panții au analizat rezultatele cer
cetărilor științifice efectuate in ca
drul programului vizind creșterea 
eficientei cheltuielilor de producție 
in agricultură, elaborat din inițiati
va partidului. 
ne au adresat 
lui Central 
nist Român. .. . . .
Ceaușescu. prin care se angajează 
să-și consacre toate forțele, în
treaga putere de creație științifică 
îndeplinirii obiectivelor majore care 
stau in fața agriculturii românești.

♦
Simbătă dimineața, nava școală 

„Mircea" a părăsit portul Constanța, 
plecind intr-un marș de instrucție 
in Mediterana de est. în timpul mar
șului, nava va efectua vizite in 
unele porturi din această zonă.

La București au luat sfirșit, slmbA- 
iă, lucrările sesiunii științifice Jubi
liare a Academiei Republicii Socia
liste România consacrate celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei.

Rapoartele prezentate in cadrul se
siunii au evidențiat, intr-o amplă pri
vire de ansamblu, rolul primordial al 
politicii partidului, de dezvoltare a 
economiei și culturii românești, noile 
dimensiuni și direcții ale cercetării și 
modalitățile concrete de realizare a 
acestora, trasate de Congresul al 
X-lea al P.C.R. S-a subliniat, d? ase
menea, importanța creării institutelor 
pentru organizarea, coordonarea șl 
promovarea științei, pentru afirmarea 
ei, diversificarea instituțională a vie
ții științifice, necesitatea întăririi le
găturii multilaterale 'dintre produc
ție. știință și Invățâmlnt.

în cea de-a doua zi a lucrărilor au 
luat cuvintul academicienii Mjrftn 
Cdnstantihescu, Alexandru Philippide, 
Alexandru Graur și Ștefan Pascu, 
care au relevat succesele obținute în 
ultimii 30 de ani in domeniile socio
logiei. cercetării literare, lingvisticii 
și Istoriei.

în încheierea reuniunii a fost 
adresată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro

mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune, intre altele : Reuniți 
In sesiunea jubiliară a Academiei, in 
care s-au Înfățișat „Realizările știin
ței românești in cei 30 de ani dc la 
eliberarea țării", membrii Academi< i 
jși exprimă recunoștința lor fierbinte 
față de Partidul Comunist Român, 
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pentru pulsul înnoitor pe care l-a 
imprimat spiritualității românești și 
Întregii vieți economice șl sociale, 
pentru clarviziunea, curajul și înțe
lepciunea cu care ne călăuzește pășit 
către culmile tot mai înalte ale știin
ței și culturii.

în calitatea sa de înalt for spiri
tual al țării. Academia Republicii 
Socialiste România se angajează să 
orienteze întreaga sa activitate in 
spiritul directivelor partidului, să mo
bilizeze tot mai activ potențialul său 
creator și să antreneze forțe largi de 
cercetare la dezbaterea teoretică și la 
soluționarea practică a problemelor 
vieții științifice contemporane, ' in 
spiritul indicațiilor prețioase date 
s'iinței de dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, contribuind astfel 
la progresul științei și culturii noas
tre.

(Agerpres)

AZI LA DINAMO
Finâla ..Balcaniadei" de fotbal, 

competiție rezervată echipelor de ti
neret. se va disputa astăzi pe sta
dionul Dinamo din Capitală intre 
selecționatele României și Albaniei. 
Partida vă începe la ora 17.15. în 
deschidere, de la ora 15,15, este pro
gramat meciul pentru locurile 3—4. 
In care se vor intilni reprezentati
vele Bulgariei și Greciei.

I
I
I
*

I 
V
I
1

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

2 și 3 iulie a.c. In țară : Cerul va fi 
variabil, cu innorări mai accentuate 
in jumătatea de nord a țării, unde 
vor cădea ploi locale și sub formă 
de averse însoțite de descărcări e- 
lectrlce. în rest, ploi izolate. Vint 
moderat, predominind din sectorul 
vestic. Temperatura va scădea ușor 
in nordul țării. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar maxi
mele intre 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate in sud. în București : 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii 
de scurtă durată. Vint slab pină la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. 

teșite ciștigătoare la tragerea 
Ia sorți lunara din 29 iunie 1974

Potrivit prognozei Institutului de 
meteorologie, luna iulie va fi. 
sub aspect termic, o lună normală, 
exceptind regiunile din vestul țării 
unde temperatura va fi mai scăzută 
ca de obicei. Cantitatea de precipi
tații ce va cădea in această lună va 
atinge valori normale. Ele vor fi mai 
mari in vestul țării.

în primele zile ale perioadei 1—8 
iulie cerul va fi variabil, cu înnorări 
mai pronunțate in nordul țării și in 
zona de munte, unde vor cădea ploi 
sub formă de averse. însoțite de 
descărcări electrice. Vremea va de
veni apoi frumoasă, iar aversele, izo
late. între 9 și 15 iulie timpul va fi. 
din nou instabil, mai ales in cursul 
după-amiezelor, cind se vor semnala 
nloi locale și descărcări electrice. 
Intre 16 și 21 iulie se așteaptă cele 
mai călduroase zile din cursul aces
tei luni, temperaturile atingind va
lori dc 33 de grade, pe alocuri mal 
ridicate. Urmează aooi o vreme in
stabilă In perioada 22—27 iulie, cind 
se așteaptă ploi in cea mai mare 
parte a țării și intensificarea vin- 
tului. Ultimele zile ale lunii vor fi 
din nou frumoase și călduroase.

(Agerpres)

Noutătf In legătură cu organizarea tragerilor la sorți tri
mestriale ale libretelor de economii cu dobindă șl ciștiguri 

în autoturisme

Valerlii MIRONESCU

tragerea la
av

De la Casa de Economii și Con- 
semnațiur.i aflăm că, incepind cu 
trimestrul II a.c„ pentru libretele 
de economii cu dobindă și ciștiguri 
in autoturisme se vor organiza două 
trageri la sorti separate. Astfel, 
se va organiza o tragere la sorți 
pentru libretele de economii de 
acest fel emise de unitățile C.E.C. 
din municipiul București și separat 
o altă tragere la sorți pentru libre
tele de economii cu dobindă și clș- 
tiguri in autoturisme emise de uni
tățile C.E.C. din țară.

Corespunzător acestor trageri la 
«>rți se vor Întocmi două liste cu 
libretele de economii cu dobindă 
și câștiguri in autoturisme, care au 
drept de participare la tragerile la 
sorți respective : una in care vor fi 
înscrise libretele emise de unitățile 
C.E.C. din țară. In ordinea alfabe
tică a județelor, și una in care vor 
fi Înscrise libretele emise de uni
tățile C.E.C. subordonate Sucursa
lei municipale București a Casei 
d^ Economii și Consemnațiunl, in 
ordinea numerelor sectoarelor Ca
pitalei. De asemenea, pentru fiecare

din aceste trageri Ia sorți se vor 
calcula fonduri de ciștiguri sepa
rate, in funcție de soldul general 
al depunerilor, pe baza cărora se 
vor stabili ciștigurile care urmează 
a se acorda depunătorilor. Pentru 
fiecare tragere la sorți in parte 
Centrala C.E.C. va întocmi cite o 
„Listă oficială a libretelor de eco
nomii cu dobindă șl ciștiguri in 
autoturisme ieșite ciștigătoare", care 
se vor publica in presă.

Pentru trimestrul II 
gerile la 6orți vor _. 
București, după cum urmează : la 
27 iulie a.c. ora 12,00 -----
sorți pentru libretele de economii 
cu dobindă și ciștiguri In autotu
risme emise de unitățile C.E.C. din 
Capitală șl la 29 Iulie a.c. ora 15.00 
tragerea la sorți pentru aceleași 
librete emise de unitățile C.E.C. 
din țară.

La aceste trageri la sorți Casa de 
Economii și Consemnațiuni va 
acorda 575 de autoturisme Dacia 
1 300, din care 134 de autoturisme 
la tragerea la sorți pentru Capitală.
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1 84 802 03 50 000
1 84 428 59 23 000
1 85 192 26 15 000
1 15 073 23 10 000
1 15 236 06 5 000
1 67 145 41 5 000
I 28 168 69 5 000
1 20 643 59 5 000
1 65 730 19 5 000
1 16 671 13 3 000

13 693 66 3 090
J 89 438 18 3 000
1 33 220 21 3 000
1 67 737 05 3 000
1 37 115 56 3 000
1 34 505 30 3 000
1 42 751 53 3 000

100

Terminația 
«erf ei 

obligați
unilor

443 40 2 000
100 068 34 2 000
100 192 36 2 000
100 446 65 2 000
too 106 42 2 000
too 984 49 1 000
too 858 41 1 000
too 619 74 1 000
too 400 71 1 000
too 298 42 1 000
too 317 68 1 000
too 123 63 1 000
100 015 38 I 000
too 136 24 1 000
too 9?7 48 1 000
IGO 152 04 1 000
too 239 66 1 000
too 004 35 1 ooo
too 791 06 1 000

1 000 30 76 800
1 000 33 64 800
1 060 40 23 BOO
1 ooo 40 06 800

S 917 TOTAL 5 749 000

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoarea câști
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minala a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele ii filialele C.E.C.

Participanții la sesru- 
o telegramă Comitetu- 
al Partidului Comu- 
tovarășului Nicolae

De la A.D.A.S
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor mixte de viață pen
tru luna iunie 1974 au ieșit ur
mătoarele opt combinații de li
tere :

1) F.U.J.: 2) T.W.V.; 3) 
S.D.Y. ; 4) W.Q.R. : --------
6) F.U.X. ; 7) P.F.A.

Toți asigurații 
ieșit una sau mai 
ceste combinații de litere in- 
scrise in polițele k#. 
să țJe adreseze’ qnitătiîor *ADAS 
pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

5) ZOO. ; 
: 8) L.K.R. 

cărora le-au 
multe din a-
lor urmează

LISTA OFICIALA
a libretelor de economii cu ciștiguri 
Ieșite ciștigăfoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul II 1974

Nr. crt
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

dsfigâtnare

Procentele dc 
ciștig

I 390 250»/»
2 210 2U'NA
3 429 IDO»/,
4 354 5'H/»
5 911 2^1,
6 037 2^/t
7 975 25»/,
8 446 25»/.
9 220 26»/,

10 463 25'/,
II 306 25»/.
12 732 25»/,
13 372 25»'.
14 624 25»',
19 693 25»/.

Calcularea și inscrierea ciștigurilor 
in librete se efectuează de- către 
sucursalele (filialele) C.E.C.

s libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri ieșite ciștigătoare Ia tragerea 
la sorți pentru trimestrul II 1974

Numărul ciștigurilor Nr. libretu
lui ciștigător

Valoarea ciștigurilor
parțială 1 totală

1 842 350 50 000 50 000
1 2 185 848 40 000 40 000
1 143 367 35 000 35 000
1 3 194 283 20 000
1 1 087 882 20 000
1 1 450 139 20 000
1 102 474 20 000
1 1 081 147 20 000
1 2 825 200 20 000 120 000

Terminația 
libretului

32 60 241 10 000
32 92 522 10 000 640 000
32 80 272 5 000
32 52 650 5 000
32 60 559 5 000
32 95 241 5 000
32 76 502 5 000
32 94 244 5 000 960 000

CIȘTIGURI
2 010ÎN 311 cu 4 focuri 5 932 625 110

aragazuri
CU 311 cu 3 focuri

BUTELIE 9 027 1764 548 604

311 8 341 2 000
311 1 359 2 000
311 5 031 2 000 1 866 000
311 7 338 1 000
311 7 724 1 000
311 2 369 1 000
311 3 748 1 000
311 3 287 1 000 1 555 000
311 3 533 500
311 8 125 500
311 0 175 500
311 7 681 500
311 2 009 500
311 3 084 500
311 8 302 500 1 088 500

TOTAL: 5 552 ciștiguri în obiecte, in valoare de lei : 7 528 214

Se schimbă clima 
insulelor britanice ?

Perturbați! atmosferice și implicații economice
Două fenomene per

sistente — scăderea 
temperaturii șj redu
cerea precipitațiilor at
mosferice — au pus 
in fața oamenilor de 
știință britanici o pro
blemă cu implicații 
incă imprevizibile : ,.Se 
schimbă climatul insu
lelor britanice ?" In
tr-adevăr, din studiile 
întreprinse pină acum 
rezultă unele consta
tări certe — $i anume 
că, in ultimii douăzeci 
de ani, temperatura 
in Marea Britanie a 
înregistrat o netă scă
dere. Meteorologii a- 
firmă că acest lucru 
s-ar datora deselor pă
trunderi de ghețari 
care vin din regiunile 
arctice și plutesc in 
apele Atlanticului de 
Nord. Dar dacă o a- 
semenea explicație ar 
putea fi acceptată in 
ceea ce privește os
cilația temperaturii, 
mult mai complicată 
pare enigma schimbă
rii frecvenței precipi
tațiilor atmosferice.

Beneficiind de o cli
mă insulară, bogată in 
curenți umezi atlan
tici, Marea Britanie 
nu a cunoscut practic 
seceta. Totuși, in 
această primăvară, in 
citeva părți din Mid- 
dland (regiunea cen
trală a tării), culturile

de cartofi, sfeclă de 
zahăr, legume, zarza
vaturi au fost complet 
compromise. In unele 
zone din Kent, in su
dul țării, nu a căzut 
un strop de ploaie 
timp de șase săptă
mâni. Potrivit unui ra
port întocmit de Uniu
nea națională a fer
mierilor, „Anglia par
curge in prezent cea 
mai gravă lipsă de 
precipitații din ultimii 
50 de ani“.

Întreaga presă brita
nică relatează despre 
repercusiunile acestor 
schimbări climatice, 
subliniind cit de vul
nerabilă poate deveni 
economia Angliei ia 
fluctuațiile și capri
ciile vremii, cu atit 
mai mult cu cil pro
ducția agricolă internă 
deține in general o 
pondere ''mare — in 
jur de 60 la sută — in 
asigurarea produselor 
alimentare pentru 
populația britanică.

Intr-un amplu arti
col publicat de ziarul 
„Times", pe această 
temă, se emite ipoteza 
că o asemenea schim
bare a climatului, fe
nomen specific și altor 
zone ale globului, nu 
ar,e un caracter tem
porar, ci unul de lungă 
durată. „Acest fapt, 
scrie ziarul, ca și

perturbațiile resimțite 
in producția agricolă, 
trebuie să constituie 
pentru noi un prim 
semnal de alarmă asu
pra necesității de a 
trece la înfăptuirea 
unor proiecte care să 
țină seama de noua 
situafie climatică".

După părerea oame
nilor de știință brita
nici, exprimată intr-un 
raport, prezentat gu
vernului, „trebuie să 
se pornească de la 
faptul că actualele 
condiții climatice se 
vor prelungi probabil 
de-a lungul a două, 
trei sau chiar mai 
multe decenii și, ca 
ata^e, este necesar să 
se întocmească pro
grame economice in 
concordanță cu aceas
ta. De pe acum este 
clar că schimbările cli
matice fiu-i vor afecta 
numai pe fermieri, ci 
vor ridica și alte pro
bleme. ca de exemplu 
pe aceea a economisi
rii apei. De asemenea, 
se va pune in noi ter
meni problema com
bustibilului, deoarece 
răcirea temperaturii va 
determina creșterea 
cererii de petrol și 
cărbune pentru în
călzit".

N. PLOPEANU 
Londra

„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR":

Perspectivele avionului cu decolare
verticală

Printre preocupările actuale in domeniul aeronauticii se înscrie ?i 
realizarea unor tipuri de avioane cu decolare verticală pentru trans
portul, deopotrivă, de mărfuri și călători. Inserăm mal jos fragmente 
din articolul pe această temă apărut recent in cotidianul american 
„CHRISTIAN SCIENCE MONITOR" :

Experți al aviației comerciale au 
ai uns la concluzia că planurile de 
expansiune a aeroporturilor pentru 
următorii 20 de ani reclamă mai 
mult teren decit poate fi disponibil 
in acest scop in apropierea mari
lor orașe. Or. superaeroporturtle nu 
pot fi plasate decit în afara zonelor 
metropolitane. Complicind si mai 
mult lucrurile, spectrul crizei energe
tice a determinat revizuirea planuri
lor de viitor ale industriei aviatice. 
S’tuația ca atare impune in centrul 
preocupărilor, printre altele, proiec
tele de realizare a aparatelor de 
zbor cu decolare verticală (VTOL — 
după inițialele din limba engleză).

în stadiul actual, un element e- 
sențial ce nu s-a soluționat incă la 
acest aparat e tocmai cel tehnolo
gic — cu toate strădaniile oameni
lor de știință in această direcție. Po
sibilitatea zborului vertical este cu
noscută de vreme Îndelungată. Leo
nardo da Vinci a făcut unele schi
țe infățișind un om propulsat pe 
verticală prin rotirea unul dispo
zitiv elicoidal. După trei secole, in 
1785. un model de elicopter a fost 
prezentat in Academia franceză de 
științe. într-o carte a lui Jules 
Verne este descris un vas cu pinze 
dispuntnd de elice speciale care-l 
ridică de la suprafața apel vertical 
In aer. VTOL e conceput. In linii 
mart, pe baza unor idei similare. 
Aparatul e dotat cu mai multe eli
ce care-i asigură zborul ascensional 
pe verticală. Pină In prezent însă, 
studiile in privința Înzestrării avioa
nelor convenționale cu atributele de
plasării verticale au depășit prea 
puțin faza de proiect.

Cu toate acestea, VTOL ș-ar 
putea număra printre mijloacele de 
transport ale viitorului. John Fos- 
ness, un expert american, e de pă
rere că VTOL nu va duce la e- 
liminarea marilor aeroporturi. „Cred 
că va fi întotdeauna nevoie de ele, 
ca și de avioanele mari zburind pe 
distante lungi. Cu ce să inlocuieștj 
un astfel de aeroport, dacă ai de

transportat milioane de tone de în
cărcături ? Dar trebuie transporta
te. pe de altă parte, și incărcături 
mai mici — și-n acest caz nu e ne
voie de aeroporturi mari și scum
pe". VTOL-ului ii revine tocmai a- 
ceastă sarcină. Altitudinea optimă de 
planare a aparatului e apreciată 
între 50—100 de picioare (17—33 m). 
Mai jos. s-ar risca ciocnirea de sol, 
iar dacă inălțimea e mai mare in
tervin dificultăți în manevrare din 
pricina curenților de aer.

Un alt expert. V. R. Hancock, 
menționează : „VTOL va permite 
distribuirea mărfurilor aduse, pre
cum și reapro viziona rea cu altele, 
folosindu-se spațiile de parcare o- 
bișnuite. Se va putea, astfel, efec
tua livrarea si încărcarea mărfurilor, 
evitindu-se marile aeroporturi și așa 
destul de aglomerate".

în persoectivă, slnt preconizate și 
aparate VTOL de tip „Airbus" 
(pentru transportul de pasageri) cu 
un grad de confort ceva mai redus 
— asa. de pildă, pasagerii ar urma 
să-și păstreze bagajele asupra lor. 
Un mare avantaj il va prezenta însă 
economia serioasă de timp — oa
menii nu vor trebui să se mai de
plaseze pină la aeroportul situat de
parte in afara perimetrului urban, d 
vor putea lua avionul undeva in 
zona centrală a orașului.

Sint incă o serie întreagă de as
pecte de rezolvat. Așa, de exemplu, 
problema instalării „rampelor de 
lansare" necesare aparatelor cu de
colare verticală. E intens examina
tă. de asemenea, si chestiunea zgo
motului produs de VTOL, impli
cațiile sale in mediul urban nefiind 
incă indeajyns evaluate.

Ritmul cercetărilor devine tot mal 
accelerat. Va mai trece, totuși, cel 
puțin un deceniu, se pare, pină la 
realizarea unui VTOL in scopuri 
comerciale — un aparat care ar pu
tea transporta o încărcătură de 
45—50 de tone, avînd o viteză de 
zbor de minimum 650 km/h și o 
rază de acțiune de 1 600—3 000 ki
lometri.

amatojii.de
generalenr.il
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IIVASTA COOPERARE
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE

IN EUROPA

INTRE CAIRO SI BUCUREȘTI'
Presa egipteană despre întrevederile oficiale

dintre președinții Nicolae Caaușescu

și Anwar El Sadat
.CUR? (Corespondent de'la Xieolae N. Lupu). Vizita pre

ședintelui Anwar Fl Sadat in România ocupă un loc central in coloa
nele presei egiptene de 'îmbată. Toate ziarele informează, sub titluri 
mari, pe intreara patină intii, despre începerea convorbirilor oficiale, 
arătind că In centrul atenției <-au aflat problemele dezvoltării rela
țiilor bilaterale și situația din Orientul Apropiat.

Ziarele exprimă satisfacția opi
niei publice egiptene in legătură 
cu spiritul de înțelegere sl colabo
rare ce curant prizează dialogul e- 
gipteano-român. sub titluri ca : 
„Vasta cooperare Intre Cairo sl 
București" (..AI Akhbar‘1. „Acord 
total |n cadrul intilnlrii la nivel 
inalt de la București" ( .Journal 
d Egypte").

Presa relevă, de asemenea, prie
tenia sinceră care leagă popoarele 
român si egiptean, dorința con
stantă a țării noastre de a-st a- 
duce contribuția la dezvoltarea 
economiei egiptene, la instaurarea 
unei Dăci Juste și durabile In Ori
entul Anroniat. „întrevederile ofi
ciale intre cel doi președinți — 
scrie ..Al Goumhouria" — s-au 
referit la politica de colaborare e- 
conomică «1 de consolidare a coo
perării intre Egipt șj România. 
Președintele Ceausescu a afirmat 
necesitatea retragerii Israelului din 
teritoriile arabe ocupate si obține
rii de către poporul palcstincan a

tuturor drepturilor sale". infor
mează ziarul citat, care publică, de 
a«rmenea. o pagină de fotografii 
ilustrind primirea călduroasa făcu
tă președintelui Sadat.

..România consideră — scrie, la 
rîndul .«nu. ..Journal d’Egypte" — 
că trebuie întreprinse noi eforturi 
pentru a realiza retragerea totală 
isracliană și garantarea drepturilor 
legitime ale poporului palcstincan 
si încurajează politica egipteană 
de deschidere economică".

S b titlul „Ceaușcscu susține 
drepturile legitime ale poporului 
palcstincan". același ziar publică 
o știre despre primirea delegației 
O E.P. de către șeful statului ro
mân.

..Al Goumhouria" și ..Al Missaa* 
publică, de asemenea, articole de- 
d'cate vizitei președintelui Sadat in 
România.

Vineri seara, televiziunea din 
Cairo a transmis un reportaj fil
mat despre .sosirea șefului statului 
egiptean la București.

CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE
GENEVA 29 (Agerpres). — Comi

tatul de coordonare al Conferinței 
pentru securitate șl cooperare in 
Europa a luat in discuție, in ultima 
*a ședință, problema finalizării lucră
rilor celei de-a doua faze și ținerii 
fazei a treia, la nivel inalt, la Hel
sinki. Tn legătură cu aceasta, șeful 
delegației finlandeze, ambasadorul 
J. Doniemi, a făcut o declarație, in 
numele guvernului său, arătind că 
Finlanda a luat toate măsurile ne
cesare și este gata să găzduiască 
reuniunea la nivel inalt in luna iulie, 
la Helsinki. O scrie de participant! 
au arătat insă că, deși pină in pre
zent lntr-o serie de organe de lucru 
ale conferinței s-au realizat progrese 
importante in redactarea documen
telor finale, volumul de muncă ca 
a mai rămas nu ar putea fi acope
rit in viitorul apropiat. Ca urmare, 
s-a propus continuarea eforturilor, cu 
o pauză. Alte delegații au susținut că 
există condiții obiective pentru în
cheierea cu succes a celei dc-a doua 
faze. în următoarele săptămini. și 
convocarea fazei a treia, in luna iu
lie, așa cum s-a preconizat. Neajun- 
gindu-se la un acord, s-a hotărit ca 
problema să fie examinată in conti
nuare in cadrul grupului de lucru 
special creat de Comitetul de coordo
nare pentru pregătirea programului 
de lucru.

Luind cuvintul în cadrul dezbate
rilor, șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti, a luat act 
cu satisfacție de declarația făcută de 
șeful delegației finlandeze.

România, r continuat vorbitorul, 
•c pronunță pentru asigurarea unul 
ritm susținut la cea de-a doua fază, 
pentru elaborarea de documente de 
ralltate pe țoale cele patru puncte 
• le ordinii de zi, in vederea întăririi 
aceurilățli și promovării eooperării 
in Europa. Vom lace lot ce depinde 
de noi pentru a contribui la înche
ierea cu succes, in cel mai scurt timp, 
a lucrărilor conferinței. astfel ca 
bilanțul acestei activități să cores
pundă aspirațiilor popoarelor Iubi
toare de pace. Animați do acest spi
rit politic, ințelcgoin să acționăm 
pentru finalizarea cit mal curind a 
lucrărilor celei dc-a doua faze Șl ti
nerea. fără Intirzicrc, a fazei o treia, 
Ia nivel inalt la Helsinki.

SUCCESE ALE PATRIOȚILOR 
CAMBODGIENI

CAMBODGIA 29 (Agerpres). 
Sub presiunea forțelor patriotice, 
armata lonnolistă a abandonat două 
poziții situate la circa 7 kilometri de 
capitala provincială Koh Kong. am
plasată pe țărmul Golfului Siamului.

Pe de altă parte, o importantă gru- 
Eare lonnolistă continuă sâ rămină 

locată la circa 32 .kilometri de ca
pitala. eșuind astfel în încercarea sa 
de a redeschide șoseaua numărul 5, 
intersectată pe o largă porțiune de 
către forțele de eliberare. Un bata
lion inamic se află încercuit in 
această zonă.

PARIS. La Paris s-au desfășu
rat „Zilele de studiu franco româ
ne". dedicate realizărilor din 
țara noastră în domeniul ener
getic. Ciclul de conferințe pre- 
zentind aspecte ale dezvoltării 
energetice, concepțiile de reali
zare a obiectivelor in acest do
meniu și construcțiile de termo
centrale, filmul realizat la sis
temul hidroenergetic Porțile de 
Fier, .precum și expoziția de 
fotografii și grafice ilustrind di
namica acestui sector, au fost 
intimpinate cu viu interes de 
asistență.

TOKIO. — Revista „Varera- 
No-Sekai" (..Lumea noastră"), 
editată sub auspiciile Ministe
rului japonez al Afacerilor Ex
terne, dedică României numă
rul pe luna iunie. Coperta și 
un grupai de 13 fotografii Înfă
țișează imagini din București 
și din alte localități ale 
monumente istorice și de 
Se face, de asemenea, o 
zentare succintă a istoriei țării 
noastre, precum și a activității 
pentru făurirea unei vieți noi 
prospere.

tării, 
artă, 
pre-

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
I Demonstrație la Nicosia in spri- 
I jinul politicii guvernului cipriot

Cine va plăti prețul fuziunii 
Peugeot - Citroen ?

Palatul Elysee a fost 
joi după-amiazâ mar
torul unui eveniment 
mărunt, dar semnifi
cativ : printre nu
meroasele mașini ofi
ciale din care coborau 
membrii guvernului 
pentru a participa la 
ședința de consiliu s-a 
oprit un vehicul al
bastru, de dimensiuni 
reduse. Un automobil 
electric, condus de 
Andre Janot, ministrul 
calității vieții, care 
oferea astfel un exem
plu in lupta im potriva 
poluării.

Vehiculul, fără zgo
mot și fără fum, în
cepe să devină o reali
tate intr-o vreme in 
care automobilul clasic 
este supus unor critici 
tot mai acerbe, atit 
din partea protectori
lor mediului înconju
rător și ai sănătății 
publice, cit și din 
partea economiștilor, 
îngrijorați de risipirea 
combustibililor natu
rali. De altfel, cu o zi 
mai devreme, minis
trul economiei fi fi
nanțelor, Jean Four
cade, evoca posibilita
tea raționalizării car
buranților.

în acest context eco
nomic se înscrie și 
decizia de fuzionare, 
anunțată la începutul 
săptăminii de firmele 
Peugeot și Citroen. 
Jntr-un comunicat co
mun, cele două firme 
precizează că evoluția 
pieței mondiale a

automobilului și mai 
ales efectele crizei pe
troliere fac necesară 
această concentrare in 
industria franceză a 
automobilului.

Care este „persona
litatea" celor doi par
teneri ? Creată in 
1896, firma Peugeot 
a produs !n 1973 
766 000 de vehicule, 
realizind o cifră de 
afaceri de 9 miliarde 
franci. Mai tinără, 
Citroen (întemeiată 
in 1924) a produs in 
anul trecut 751 400 de 
vehicule, atingind ci
fra de afaceri 7.79 mi
liarde franci. De di
mensiuni aproximativ 
egale, cele două firme 
se deosebesc insă din 
punctul de vedere al 
„sănătății" financiare. 
Astfel, in primele cinci 
luni ale acestui an, 
vinzările firmei Ci
troen in Franța au 
scăzut cu 10 la sută, 
iar exporturile cu 8 la 
sută față de aceeași 
perioadă a anului tre
cut. Lovită puternic de 
criza carburanților, 
firma a recurs la în
treruperea unei părți 
a activității.

Iată de ce perspecti
va acestei regrupări 
industriale fi financia
re îngrijorează pe 
muncitorii celor două 
întreprinderi. In decla
rațiile date publicității 
joi seara, centrala sin
dicală C.F.D.T. ..con
stată că nici comitetele 
de intreprindere și

nici organizațiile sin
dicale n-au fost infor
mate asupra proiectu
lui. in ciuda prevede
rilor legii și a acordu
rilor existente in acest 
sens". La rîndul său, 
sindicatul ..Force
Ouvriere" se întreabă 
care va fi soarta celor 
110 000 de muncitori 
ai celor două firme, 
arătind că in actuala 
conjunctură economică 
dificilă salariații se 
așteaptă la concedieri, 
reduceri de salarii etc.

Totodată, Claude 
Poperen, membru al 
Biroului Politic al 
C.C. al P.C.F.. a decla
rat că Partidul Co
munist Francez se 
opune „deciziilor moti
vate doar de căutarea 
unor profituri tot mai 
mari" șt sprijină lupta 
sindicatelor pentru ga
rantarea dreptului la 
muncă și a puterii de 
cumpărare a salaria- 
ților.

Așadar, pină cind 
motorul electric va 
reuși să inlocuiască 
motorul cu benzină, 
industria automobilu
lui va mai cunoaște 
numeroase dificultăți, 
accentuate în ultima 
vreme de penuria de 
carburanți. Proiectul 
de fuzionare Peugeot- 
Citroen este doar un 
simptom intre multe 
altele.

Paul 
DIACONESCU

Paris

MITING ORGANIZAT 
DE P. C. PORTUGHEZ
LISABONA 29 (Agerpres). — Pes

te 17 000 de persoane au participat 
la un miting desfășurat la Lisabona 
și organizat de Partidul Comunist 
Portughez, Ia care a luat parte și 
secretarul general al P.C.P.. Alvaro 
Cunhal.

Mitingul a fost consacrat unor te
me privind necesitatea asigurării u- 
nității clasei muncitoare, a alianței 
dintre masele populare și forțele ar
mate. a păstrării vigilenței față de 
manevrele reaețiunii. în repetate 
rinduri participanții au scandat lo
zinci in care se cerea încheierea răz
boiului colonial. In același sens, in 
alocuțiunea sa, Alvaro Cunhal a rea
firmat dreptul popoarelor din colo
nii la independență.

Catastrofă minieră 
în R. P. Polonă

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția P.A.P., 
in abatajul minei „Silezia" din 
Voievodatul Katowice din R.P. Po
lonă s-a produs, la 28 iunie, o ca
tastrofă. in cursul căreia 32 din cei 
61 de mineri aflați in subteran 
și-au pierdut viața. Datorită opera
țiunilor urgente de salvare, 29 de 
mineri au fost transportați Ia spital, 
aflindu-se In afara oricărui pericol.

La locul catastrofei s-au deplasat 
Edward Gierek, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Wladyslaw Kruczek, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, Jan Mitrega, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și de stat.

O comisie de specialiști examinea
ză circumstanțele in care 6-a produs 
catastrofa.

Involuții semnificative
Viața politică elve

țiană înregistrează de 
citva timp un proces 
marcat de o eroziune a 
tendințelor extremiste 
de orientare xenofobă; 
de fapt, problema 
xenofobiei este in 
mare măsură doar o 
fațadă pentru orien
tări antidemocratice 
mai profunde. Forma
țiile politice de extre
mă dreaptă — „Mișca
rea Revoluționară" și 
„Acțiunea Națională" 
— au suferit in ultima 
vreme eșecuri de pro
porții. care s-au reper
cutat atit asupra or
ganizării lor. cit și pe 
planul audienței în 
rîndul electoratului, 
audientă în continuă 
scădere. Involuția po
litică a tendințelor de 
extremă dreaptă s-a 
accelerat mai ales 
după respingerea, la 7 
iunie 1970. a proiectu
lui de lege de restric
ții in ceea ce-i pri
vește pe muncitorii 
străini, proiect elabo
rat de deputatul. Ja
mes Schwarzenbach. 
Scurt timp după a- 
c e a s t ă infringere, 
Sshwarzenbach a fost

nevoit să părăsească 
rindurile Acțiunii Na
ționale. al cărei „fon
dator și președinte de 
onoare" era. Noua 
formație politică alcă
tuită in grabă de el 
— Mișcarea Revolu
ționară — nu avea sâ 
se bucure nici ea de 
o soartă mai bună, 
trei din cei șase re
prezentanți ai săi in 
parlament declarin- 
du-se dc curind îm
potriva lui Schwa r- 
zenbach. Disensiunile 
interne ale curentului 
de extremă dreaptă 
s-au transformat, a- 
poi. într-o adevărată 
reacție in lanț : 
Schwarzenbach a fost 
destituit din funcția 
de lider al fracțiunii 
parlamentare a Ac
țiunii Naționale și 
Mișcării Revoluționa
re ; la rîndul lui, 
el „a exclus" din Miș
carea Revoluționară pe 
deputății ostili orien
tării sale și a di
zolvat comitetul sec
țiunii cantonale Zu
rich. care s-a pro
nunțat. de asemenea, 
împotriva sa. în acest 
moment și Mișcarea

Revoluționară și Ac
țiunea Națională tra
versează o serioasă 
criză internă.

Presa elvețiană a- 
preciază că acest fapt 
este in măsură să du
că la o scădere brus
că a posibilităților de 
acțiune a tendințelor 
xenofobe in parla
ment și in sinul cor
pului electoral. Rezul
tatele unui recent son
daj de opinie efectuat 
de Institutul „Isopu- 
blic” sint, de altfel, 
semnificative in aceri 
sens : numărul alegă
torilor care, in even
tualitatea unei con
sultări electorale s-ar 
opune adoptării unor 
măsuri îndreptate îm
potriva muncitorilor 
emigrant^. a sporit 
considerabil in ulti
mele cîteva luni, tn 
această situație, parti
zanii unei asemenea 
inițiative — comen
tează publicația „Welt- 
woche" — iși simt tot 
mai mult redusă mar
ja de manevrare.

Cornellu VLAD
Geneva

Convorbirile sovieto-amencane
SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORARE ECONOMICA, 

INDUSTRIALA Șl TEHNICA

MOSCOVA 29 (Agerpres). — A- 
gonțl* T.A.S.S. Informează că, aim- 
bătâ, au avut loc la Kremlin con
vorbiri Intro Leonid Brejnev, nlțl 
conducători sovietici — pe de o 
parte — și Richard Nixon — pe de 
altă parte, In probleme privind li

mitarea experiențelor nucleare, pre
cum și ale Conferinței europene 
pentru securitate șl cooperare.

In aceeași zi, a fost semnat acor
dul șovieto-amerlcan pe termen lung 
cu privire la promovarea colaborării 
economice, industriale si tehnice.

CIUDAD DE MEXICO

„Interesele statelor nu pot fi subordonate 
nici unui tip de constringere"

O DECLARAȚIE A „GRUPULUI CELOR 77” IN LEGĂTURA CU 
ACTIVITATEA COMPANIILOR MULTINAȚIONALE

CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager- 
pres). — In cadrul lucrărilor reuniu
nii de la Ciudad de Mexico, avind 
drept scop adoptarea textului final 
al „Cartei drepturilor și obligațiilor 
economice ale statelor", proiect ce 
urmează să fie supus spre aprobare 
Adunării Generale a O.N.U. la sesiu
nea din septembrie a.c., „grupul ce
lor 77" a prezentat o declarație cu 
privire la activitatea societăților mul-

FRANȚA Reafirmarea 
actualității programului 

comun al stîngii 
Comunicatul Comitetului 
permanent de legătură 
al partidelor comunist, 

socialist șl Mișcarea stîngii 
radlcal-5ocialiste

PARIS 29 (Agerpres). — Ziarul 
„L’Humanite" din 29 iunie publică 
un comunicat al Comitetului perma
nent de legătură al partidelor comu
nist, socialist și Mișcarea stîngii ra- 
dical-socialiste, care s-a întrunit vi
neri la Paris.

Analizind situația politică, econo
mică si socială din Franța dună a- 
legerile prezidențiale, cele trei parti
de de stingă au reafirmat actualita
tea programului lor comun. _cp con
sacră uniunea stîngii. valabilitatea 
orientărilor fundamentale ale aces
tui program.

tinaționale, dreptul de naționalizare, 
investițiile străine și apărarea resur
selor naturale.

Flecare stat — se subliniază In 
declarație — exercită In mod deplin 
și permanent suveranitatea sa asupra 
patrimoniului național și a resurse
lor sale naturale, iar activitatea com
paniilor multinaționale și investițiile 
străine sini reglementate și se află 
sub controlul legilor țării respecti
ve. Interesele statului — se arată in 
continuare in document — nu pot fi 
subordonate nici unui tip de con
stringere care ar aduce atingere 
exercitării depline și libere a drep
tului inalienabil la suveranitate.

IN MEMORIA LUI 
MAURICE THOREZ

PARIS 29 (Corespondență de 
la P. Diaconescu). — în loca
litatea Ivry-sur-Seine, de lingă 
Paris, a avut loc, vineri seara, 
o adunare consacrată memoriei 
lui Maurice Thorez, fost secre
tar general al P.C. Francez, de 
la a cărui moarte se împlinesc 
10 ani. Cu acest prilej, Georges 
Marchais, secretar general al 
P.C.F., a evocat viata și activi
tatea lui Maurice Thorez, sub
liniind contribuția sa Za uniunea 
forțelor democratice și progre
siste din Franța, cară și-a gă
sit, în prezent, o strălucită 
ilustrare in alianța partidelor de 
stingă în jurul programului co
mun de puvernămînt.

BQBO9QQO3CGSQI] O 0 □ 0 ■ 
agențiile de presă transmit:

Primul ministru al Pa
kistanului, Zulfikar Ali Bhutto, 
a declarat, în cadrul unei, conferințe 
de presă, că vizita pe care o între
prinde in Republica Bangladesh re
prezintă intiiul pas spre rezolvarea 
problemelor dintre cele două țări. 
Premierul pakistanez a caracterizat 
convorbirile avute cu primul minis
tru Mujibur Rahman drept fruc
tuoase.

Renrezentantul Perului la
Javier Perez de Cuellar, 

va prelua funcția de președinte al 
Consiliului de Securitate pentru lu
na iulie, in conformitate cu princi
piul rotației, care se aplică la stabi
lirea președinției acestui organism.

Guvernul francez * Pre- 
rentat In parlament un proiect de 
lege privind bugetul țării pentru fi
nul financiar 1974, care cuprinde o 
serie de modificări față de cel pre
zentat anterior. Printre schimbările 
notabile, menționează agenția France 
Presse, se află reducerea cheltuieli
lor bugetare și stabilirea unor mă
suri menite să ducă la creșterea ve
niturilor.

Convorbiri siriano-liba- 
Î16Z6» Primul ministru al Libanu
lui, Takieddine Solh, care se află 
lntr-o vizită la Damasc, a fost pri
mit de șeful statului sirian, Hafez 
Al-Assad, cu care a conferit In le
gătură cu actuala situație din Orien
tul Apropiat, cu recentele raiduri 
ale aviației israeliene asupra terito

riului libanez, precum și în legătură 
cu problema palestineană.

Grave alunecări de teren 
în Columbia. La est de 
tn provincia columbiană Meta s-au 
produs grave alunecări de teren, 
care au provocat numeroase pier
deri de vieți omenești și pagube ma
teriale. Potrivit primelor comunica
te oficiale, numărul morților, al ră
ngilor și dispăruților se ridică la cî
teva sute. Autoritățile locale au or
ganizat, cu sprijinul armatei, al for
țelor polițienești și al detașamen
telor de voluntari civili o amplă ac
țiune de salvare a celor afectați de 
consecințele catastrofei.

Polonia și Italia vor ,c’i0- 
na in direcția adincirii procesului de 
destindere pe continentul european 
și vor face tot ce depinde de ele 
pentru încheierea cu succes a Con
ferinței europene pentru securitate 
și cooperare, exprimindu-și speran
ța că cea de-a treia fază a conferin
ței va putea avea toc intr-un viitor 
apropiat și la nivel corespunzător — 
se arată in comunicatul publicat la 
încheierea convorbirilor oficiale din
tre miniștrii de externe ai celor 
două țări.

Comisia pentru comerț a 
Senatului Statelor Unite “ 
dat publicității un raport hi care 
apreciază că Administrația federală 
a aviației civile (F.A.A.), precum și 
compania constructoare de avioane 
„Douglas Aircraft" 6Înt răspunză
toare de prăbușirea avionului DC-10 
al companiei „Turkish Airlines"

din luna martie a acestui an. După 
cum se știe, in urma acestei cata
strofe aeriene și au pierdut viața un 
număr de 346 de persoane. Raportul 
arată că acest accident a avut ace
eași cauză ca și cel al unui avițm 
de același tip, prăbușit în urmă cu 
doi ani — și anume funcționarea de
fectuoasă a sistemului de închidere 
a ușilor compartimentului de bagaje.

la Închiderea ediției

Ca urmare a stării sănătății 
președintelui Argentinei

Maria Estela Martinez 
de Peron și-a asumat 

funcțiile supreme in stat
BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — 

Ca urmare a stării sănătății pre
ședintelui Republicii Argentina, ge
neralul Peron, căruia i s-a recoman
dat să-și întrerupă temporar activi
tatea. vicepreședintele țării, Maria 
Estela Martinez de Peron, și-a asu
mat. in cadrul unei reuniuni guverna
mentale lărgite, funcțiile supreme in 
stat, transmit agențiile de presă.

Potrivit constituției argentinene, 
în situația în care președintele nu-și 
poate exercita mandatul — fie din 
cauză de boală, fie aflindu-se in
tr-un turneu peste hotare — atribu
țiile sale sint preluate de vicepre
ședintele tării.

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA

FAPTELE ACUZĂ
— Avem de acum elemente con

crete privind rețeaua de agenți in 
întreaga Portugalie continentală — 
declară unul din ofițerii ,(comisiel 
de lichidare a fostei poliții politice 
P.I.D.E.-D.G.S.". Investigațiile pe 
care le facem nu se limitează la 
agenți. ci se referă la activitatea 
generală a organismului. Avem in
dicii că unele firme plăteau acestei 
poliții cite 3 000—25 000 de escudos 
pe lună pentru a aresta acele per
soane despre care se considera câ 
incitau pe muncitori la revendi
cări.

Instalată în fostul sediu central 
el P.I.D.E.-D.G.S. din strada An
tonio Maria Cardoso, comisia amin
tită. numită imediat după răsturna
rea de la 25 aprilie, desfășoară o 
muncă vastă, pentru a descurca 
mrejele odioasei creații poliție
nești a regimului fascist. Faptele 
date la iveală pină acum sint grăi
toare : depozite secrete de arma
ment șl muniții, organizarea de 
„brigăzi de stradă", avind ca scop 
spionarea cetățenilor, intocmirea 
de dosare ale persoanelor „poten
tial periculoase" (după număr s-ar 
putea crede că aproape toți portu
ghezii erau considerați „pericu
loși" ). tn vederea viitoarelor pro
cese, vor fi folosite, de asemenea, 
sutele de depoziții și mărturii cu
lese de „comitetul national pentru 
ajutorarea deținuților politici". Se 
estimează câ peste 30 000 de . deți
nuți politici au trecut prin miinile 
P.I.D.E.-D G.S. în ce privește do
cumentația existentă in clădirea se
diului central, grupul de ofițeri

însărcinat cu investigarea s-a dove
dit insuficient față de imensitatea 
materialului, deși la 25 aprilie, timp 
de ci te va ore. s-au ars multe ase
menea materiale, probabil cele mai 
compromițătoare. De altfel, aici a 
fost ultimul cuib de rezistență fas
cistă și unicul loc unde s-au înre
gistrat morti și răniți, cind di
năuntru a fost deschis foc de mi
tralieră asupra populației civile.

din pilonii dictaturii fasciste. Dar 
dacă investigațiile oficiale in ve
derea proceselor de abia parcurg o 
primă faza, procesul popular al 
foștilor zbiri a și inceput. Aproape 
zilnic, ziarele publică mărturii ale 
foștilor deținuți politici, intre care 
unii au petrecut zeci de ani in 
temnițele fasciste sau în lagărele 
de muncă forțată. Sint acei luptă
tori neinfricați care timp de aproa

Constatările comisiei de lichidare 
a fostei poliții secrete fasciste

Pină In prezent, se află în cura 
de completare in vederea procese
lor dosarele a 1 040 de foști agenți 
arestați pe teritoriul Portugaliei, 
urmind ca cel din teritoriile colo
niale să fie judecați acolo unde 6e 
află. Mulți din acești agenți 6e 
transformaseră in veritabile „ma
șini" de tortură. S-au relatat cazu
rile unor victime care s-au aruncat 
In stradă de la etajele superioare, 
pentru a scăpa de supliciu.

O activitate similară de investi
gare a crimelor se desfășoară și la 
sediul fostei „legiuni portugheze", 
organism care, împreună cu 
P.I.D.E.-D.G.S., a constituit unul

pe Jumătate de 6ecol au menținut 
vie speranța portughezilor in ziua 
eliberării de tiranie. Televiziunea 
a inițiat recent o suită de emisiuni 
de reconstituire a crimelor P.I.D.E.- 
D.G.S. Mărturiile persoanelor invi
tate la prima emisiune de acest 
gen au fost din cele mai cutremu
rătoare. Comunista Conceicao Ma
tos, ținută in condiții de totală izo
lare timp de 17 zile și apoi supusă 
torturii trei zile și trei nopți, 
epuizată de nesomn și bătăi, a 
strigat neînfricată călăilor : „Sin- 
teti niște monștri ! Poporul vă va 
pedepsi 1“ Altă victimă, inginerul 
Fernando Vicente, povestește că

la începutul interogatoriului 1 s-a 
pus in vedere : „Există numai trei 
posibilități de a ieși de aici : 6ri 
vorbești, ori pleci direct la ospiciul 
de nebuni, ori vei fi dus la cimitir". 
Și l-au ținut fără somn 31 de zile, in 
trei reprize de tortură, incluzind șo
curile electrice. Ambii au zăcut in în
chisoare ani indelungați, fiind elibe
rați a doua zi după victoria mișcă
rii forțelor armate. Medicul Afonso 
de Albuquerque a explicat că în
treaga acțiune represivă a P.I.D.E.- 
D.G.S. era orientată spre dezagre
garea persoanei umane. Acest pro
ces de distrugere începea din pri
mele minute după arestare, fiind 
utilizate nu numai torturile fizice, 
ci și cele mai rafinate torturi psi
hologice, pe baza experiențelor de 
laborator. După părerea acestui 
specialist, era vorba de „poliția cea 
mai rafinată din lume in ce pri
vește sistemele de tortură". Un co
mentator al ziarului „Diario de 
Lisboa" notează cu sarcasm : „Să 
se mai spună acum că pe vremea 
fascismului nu exista In Portugalia 
cercetare științifică...".

Interesul pentru aceste emisiuni 
ale televiziunii, intitulate „în o- 
biectiv", este enorm. Interes 
pe deplin explicabil. în numele 
miilor de victime ale fascismului, 
In numele Imensei daune istorice 
cauzate dezvoltării țării sub toate 
aspectele de fostul regim, poporul 
portughez cere să se aplice o pe
deapsă exemplară tuturor celor vl- 
novați.

V. OROS

Dl PRHUTINDENI
• „ADRIATICA III*. 

Specialiști Iugoslavi, în colabo
rare cu experți ai Programului 
de dezvoltare al Națiunilor 
Unite, elaborează un proiect de 
protecție a mediului din zona 
adriatică a Iugoslaviei, ce ur
mează a fi finalizat pină in 
1976. Este vorba do un concept 
general asupra Mării Adriaticc 
șl a litoralului referitor la ex
ploatarea integrală și coordonată 
n resurselor marine și la apăra
rea mediului natural și uman 
împotriva poluării și a exploa
tării iraționale. Proiectul „A- 
driatica III" se grefează pe pro
iectele deia realizate „Adria- 
tlca sud" Și „Adriatlca superioa
ră" și înglobează zona din re
publicile Croația, Muntenegru, 
Slovenă, Bosnia și Herțegovina. 
în zona maritima el cuprinde 
67 000 kmp al Adrialicii, 69 in
sule, 658 insulițe și 413 recife.

• SIMȚ MUZICAL... r- 
Iovii unui colegiu din Denver 
(S.U.A.) au făcut in laboratoa
rele școlii respective experien
țe soldate cu rezultate foarte 
interesante și... educative. Su- 
punlnd un număr de plante 
unor „doze" apreciabile de 
„rock’n’roll", s-a observat o în
cetinire a creșterii acestora, ră
dăcinile s-au anemiat, frunzele 
s-au ofilit — pe scurt, întreaga 
plantă suferea. Trei ore zilnic 
de rock au făcut ca după 10 
zile plantele să se orienteze in 
direcția opusă sursei de 6unct 
șl să prezinte semne de dege
nerare. După trei săptămini, în
treaga „secție rock" era moar
tă. Cu totul altfel s-au pr< h- 
tat plantele din „secția r.J ’că 
clasică". Acestora le-a / ers 
bine, au înflorit, dovejmu o 
„afinitate" deosebită pentru De
bussy, Chopin și Bach.

• VESTIGII ale Rtrâ’ 
lucite civilizații. Prima etapă a 
săpăturilor arheologice de la 
Lang Vac, provincia Nghe An, 
Ia 500 km de Hanoi, s-a în
cheiat. Lucrările au adus im
portante clarificări in ce priveș
te vechea civilizație de pe aces
te meleaguri. Pină acum se știa 
că aria „civilizației Dong Son", 
datind ;din epoca regilor Hung, 
fondatori ai statului vietrtamez 
(circa 2000—200 l.e.n.). se- pre
lungea pină la malurile riulut 
Song Ma, unde se ridica cele
bra cetate Dong Son. Acum, 
vestigii ale acestei civilizații au 
fost găsite și la Lang Vac, la 
circa 100 de kilometri spre sud 
de Dong Son. Au fost desco
perite o sută de morminte, da
tind de 25 de secole, multe 
dintre ele acoperite cu două 
rinduri de plăci de piatră în
clinate, formind un fel de aco
periș. S-au mai găsit, de ase
menea, și alte piese arheolo
gice : obiecte din ceramică, bi
juterii confecționate din jad și 
alte pietre prețioase, precum și 
circa 200 de obiecte din bronz, 
din care 8 tobe din bronz — 50 
cm lungime șl 60 cm lățime. 
Descoperirile sint apreciate ca 
deosebit de prețioase.

• O RAZĂ DE SPE
RANȚĂ pentru boinavii de 
paralizie. Tinărul Mark Bevens, 
in virstă de 18 ani, suferind de 
o paralizie foarte avansată, a 
fost internat la Centrul medical 
universitar din San Francisco 
într-o stare foarte gravă. Pen
tru salvarea sa, medicii au re
curs la implantarea unui apa
rat de stimulare a creierului. 
Aparatul produce impulsuri in 
acea parte a creierului care co
mandă nervii musculari. In
tervenția s-a dovedit salutară, 
transmite agenția France 
Presse : pentru prima dată in 
ultimii trei ani, Mark a izbutit 
sâ ducă singur o ceașcă Ir, 
gură. Medicii speră să vindeci 
pe această cale, cel puțin par/ N 
ția)f? paralizia membrelor pa), 
eleatului.

j

• ZBORUL SOIUZ- 
APOLLO va fi televizat în 
direct. Zborul in comun din 
iulie anul viitor al celor doi 
cosmonauți sovietici și trei as- 
tronauți americani va fi televi
zat în direct „via satelit", a 
anunțat N.A.S.A. Agenția spa
țială americană a precizat câ 
în acest scop va fi utilizat sa
telitul american de telecomuni-» 
cații „ATS-6", care se va în
scrie pe o orbită geostationară 
la 35 900 m deasupra Kenyei. 
Utilizarea satelitului și a sta
țiilor de la sol va permite te
levizarea in direct a 50 la sută 
din zborul in comun Soiuz-A- 
pollo.

• FABULA MODER- 
NĂ. Paznicul sovhozului „Se
cera și Ciocanul" din regiunea 
Penza, U.R.S.S., e-a trezit in
tr-o noapte de zarva stirnită de 
giște. Nu mică i-a fost mirarea 
cind, pătrunzind in țarcul păsă
rilor. a văzut un giscan lovind 
furios cu ciocul, apoi călcind in 
picioare o... vulpe care poftise 
la boboci. Cu loviturile sale pu
ternice, gîscanul a fracturat co
loana vertebrală a vulpii.

• PRIMA REZERVAȚIE 
MARINĂ DIN MALAYE- 
ZIA va fi creată în zona re
cifelor de corali din jurul grupu
lui de insule situate în Marea 
Chinei de Sud. Alarmate de 
rapida distrugere a recifelor și 
plajelor din Sabah, ca urmare 
a utilizării atit a nisipului, cit 
și a coralilor in diverse con
strucții, autoritățile au decis 
prezervarea unui colț din fauna 
Și flora acestor locuri.

Rezervația va permite conser
varea unor varietăți foarte rare 
de arbori și arbuști, caracteris
tice zonei tropicale de cimpie.
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