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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de 3 iulie 1974 a avut loc 
ședința Comitetului Executiv al Co
mitetului Central ol P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român.

Comitetul Executiv a luat în dis
cuție propunerile prezentate de Con
siliul de Miniștri privind reașezarea 
prețurilor de producție ți de livrare 
Io produsele din ramura Industriei 
prelucrării lemnului, din ramura in
dustriei celulozei ți hîrtiei ți din 
ramura Industriei materialelor de 
construcții.

Aprobînd propunerile prezentate.

Comitetul Executiv a atras atenția 
Ministerului Economici Forestiere ți 
Materialelor de Construcții, precum 
și cooperației meșteșugărești ți in
dustriei locale, să ia măsuri in con
tinuare pentru reducerea perma
nentă a costurilor de producție, să 
asigure o creștere mai substanțială 
a productivității; printr-o mai bună 
organizare a producției și a muncii, 
prin creșterea nivelului de califi
care al oamenilor muncii din aceste 
ramuri. Să se acționeze cu fermitate 
pentru îmbunătățirea calității pro
duselor, pentru reducerea consu
mului de materii prime și energie.

pentru îmbunătățirea structurii pro
ducției potrivit nevoilor din țara 
noastră și cererilor de pe piața ex
ternă, pentru o valorificare supe
rioară a materiilor prime ți ma
terialelor, pentru a se asigura renta
bilizarea tuturor unităților econo
mice din acest domeniu.

Comitetul Executiv a ascultat o 
informare cu privire la lucrările ce
lei de-a 28-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și a 
cprobrA activitatea delegației ro- 
mtne care a participat la sesiune.

Comitetu! Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

Un imperativ al muncii politice-educative

CULTIVAREA EXIGENTEI 
COMUNISTE - 

antidotul automulțumirîî
în atmosfera de avint politic ca

racteristică acestei perioade premer
gătoare marii sărbători a celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei si Congresului al XI-lea 
al partidului, noi si noi succese ale 
oamenilor muncii in producție, in 
toate domeniile de activitate Îm
bogățesc bilanțul bogat al realiză
rilor obținute de 
poporul nostru in 
opera de făurire 
a societății socia
liste multilate
ral dezvoltate.

In cadrul re
centei consfătuiri 
cu activul de
partid si de stat 
din centralele in
dustriale și intre- 
prinderi au fost 
evidențiate aces
te succese-. Așa 
cum s-a arătat 
in cuvintarea ros
tită in cadrul 
consfătuirii de se
cretarul general 
al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. in cei 
trei ani care au trecut din actualul 
cincinal s-a realizat o depășire a 
producției industriale cu circa 30 
de miliarde si un ritm de creștere 
de aproape 13 la sută față de 11,3, 
cit era planificat ; in primele 6 luni 
ale acestui an producția industria
lă a crescut intr-un ritm de circa 
15 la sută, iar volumul investițiilor 
cu peste 20 la sută.

Dovadă vie a Justeții politicii 
partidului, a realismului sarcinilor 
trasate de Congresul al X-lea si de 
Conferința Națională, aceste rea

lizări ilustrează totodată înalta 
conștiință si forță de creație a oa
menilor muncii, rodnicia activității 
organizațiilor de partid. Sint suc
cese care, pe bună dreptate, inspiră 
tuturor mindrie și satisfacție.

Consfătuirea, reliefind o serie de 
laturi pozitive ale activității cen
tralelor și întreprinderilor, a orga

„Se impune ca, dupâ consfătuire, sâ se ia masuri 
hotârîte pentru a introduce mai multa ordine și dis
ciplina în modul de organizare și funcționare, de 
conducere a activității centralelor. Problemele de or
ganizare și conducere au un rol esențial în înfăp
tuirea hotărîrilor generale privind dezvoltarea indus
triei noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvintarea la Consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din centralele industriale și 

întreprinderi

nelor de partid, s-a caracterizat 
totodată printr-un pronunțat spirit 
critic, prin analiza exigentă a lip
surilor și deficiențelor care s-au 
manifestat. Intr-adevăr, pentru 
comuniști, rezultatele bune nu 
pot să constituie un motiv de 
automulțumire. Partidul comuniș
tilor este o organizație revoluțio
nară. care și-a propus să transfor
me din temelii societatea, să o că
lăuzească spre cele mai înalte trep
te aie bunăstării si civilizației so
cialiste, iar in activitatea practică

pentru atingerea acestui țel, nici
odată nu se poate considera că s-a 
făcut destul. Spiritul de exigență, 
efortul pentru continua autoperfec- 
ționare, capacitatea de a privi me
reu înainte, de a-și concentra a- 
tenția nu atit asupra realizărilor, 
cit asupra neajunsurilor și neim- 
plinirilor, a rezervelor și posibili

tăților de a obți
ne rezultate și 
mai bune — iată 
o caracteristică 
fundamentală a 
partidului comu
niștilor. Așa cum 
arăta secreta
rul general al 
partidului, tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu, „pre
zentarea in roz a 
realității, ingini- 
farea, atitudinea 
de paradă față dc 
realizări dăunea
ză intereselor 
partidului și po
porului nostru.
Asemenea atitu
dini și practici 

ne împiedică să cunoaștem in pro
funzime si la timp cerințele vieții, 
să luăm măsurile cele mai cores
punzătoare, să asigurăm inlăturarea 
rapidă a neajunsurilor și accelera
rea mersului înainte".

Este optica ce călăuzește activi
tatea celor mai multe organizații 
de partid. A'semenea performanțe 
ca cele ale colectivului Combinatu
lui siderurgic Hunedoara, care, 
dună cc in primii trei ani ai cinci-
(Conlinuare in pag. a IlI-a)

_________ ________ )

La Hidrocentrala 

Rîmnicu-Vîlcea 

PROBE MECANICE 
IA PRIMA TURBINĂ
RM. VILCEA (Coresponden

tul „Scinteii", Ion Stanciu). — 
După ce ■ au fost acumulate 
8 milioane m c de apă in lacul 
Hidrocentralei de la Rm. Vilcea, 
la 2 iulie a.c. rriontorii acestui 
important obiectiv hidroenerge
tic au efectuat una dintre opc- 
rațiuniie ho^SrîtpăRe dinaintea 
punerii în paralel a hidroagre- 
gatelor ; este vorba despre în
ceperea probelor ‘ mecanice, ele 
constind in rotirea primei tur
bine sub forța apejor. Eveni
mentul, consemnat după 1 350 
de zile de la începerea lucrări
lor hidrotehnice pe Olt, a 
fo><t încununat de succes. In 
acest fel se confirmă în fapte 
atit eforturile constructorilor de 
mașini din Reșița, care au reali
zat toate subansamblele turbi
nei, cit și hle constructorilor și 
monturilor din cadrul șantieru
lui I.C.H. Olt. Calitatea lucră
rilor, demonstrată cu ocazia 
probelor, oferă certitudinea că 
Hidrocentrala de la Rm. Vilcea 
— prima din cele 29 cile se vor 
construi pe Olt — va furniza 
chiar in această lună primii 
kilowați in sistemul energetic 
național.
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I MEMORABILUL ANXXX I

Se întorc corăbiile 
în portul oțelului

în ziua aceea, scafandrii 
cercetau adincurile Dună
rii. Sus — soare, ploaie, 
vint, zgomote. Jos — răcoa
re, sublima „lume a tăce
rii". Plus șuvoaiele tulburi, 
puternice, adunate de flu
viu din toată Europa. Pal
mele ..oamenilor-broască" 
palpau spațiile lichide din
tre proaspeții piloni de be
ton. (Pilonii — frumoase șl 
puternice coloane de tem
plu la margine de ape, să 
vegheze scurgerea fluviu
lui — au fost nu bătuți, ci 
vibrați la edincul Dunării, 
după o tehnică originală, 
care abia acum iși croiește 
viitorul !). Controlau albia 
subacvatică centimetru cu 
centimetru pătrat. Motivul 
acestui- efort meticulos ? 
Să nu fi rămas vreun fier, 
vreo grindă, in adine. Colți

neîndurători pentru navele 
cu minereu care, incepind 
de acum citeva zile, acos
tează aici, in portul mine
ralier al Combinatului si
derurgic de la Galați, ca 
„o trăsură la scară".

Mai Înainte, „Ia scară", 
a stat multă vreme maca
raua plutitoare „Atlas". 
(Oriunde s-a născut cite un 
port — și in aceste memo
rabile trei decenii Dunării 
j s-a durat o adevărată 
salbă d<- porturi — maca
ralele plutitoare „Șiretul", 
„ Hercules" și. in ultima 
vreme. „Atlas" au vegheat 
nașterea complexelor in
stalații. La portul chimiei 
de la Turnu-Măgurele, la 
cel al calcarului de la 
Mahmudia, !a portul alu
minei co )a Tulcea ori aici, 
la cel al oțelului de la Ga

lați, uriașa lor făptură a 
participai totdeauna, cu pu
terea de sute de tone, la 
eforturile constructorilor). 
Atunci, „Atlas" urca pe 
cheiul maritim mineralier 
ultimele tronsoane cc in
trau in alcătuirea ultramo
dernelor macarale „Can
gur". Vopsite in galben — 
superbă cromatică pe cerul 
d'- vară din vecinătatea 
Galațiului — brațele a.-‘ -- 
tor herculi de metal descriu 
in văzduh curbe simetrice, 
marcind intr-un chip inedit 
peisajul de la gura Șire
tului.

In ’71. aici incâ se mai 
defrișa. Cunosc bine locu
rile. E fosta junglă acva-

IHe TANASACHE
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a acordat un interviu pentru revista 

,Jeune Afrique"
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit, 
miercuri dimineața, pe ziariștii 
Paul Bernetel, redactor-șef al re

Vistei „Jeune Afrique". și pe Che- 
rif Toumi, director al biroului din 
Tunis, delegat general al aceleiași 
publicații.

La întrevedere a participai tova
rășul Cornel Burtică, membru su

pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acordat un 
interviu pentru revista „Jeune A- 
frique”.

in secția excavatoare a uzinei 
„Progresul" — Brăila

Foto : E. Dichiseanu

IM ZIARUL DE AZI:
o Folosirea rațională 
a hîrîlei — o cerință 
imperlcasă o cîleva 
întrebări în legătură cu 

repertoriul dramatic

Oanesj mii din Capitală 
si eu îndepiinit si depășit 
sarciniie si angajamentele 

pe primul semestru al anului
Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul municipal București al P. C. R.

Alături de întregul popor, oa
menii muncii din Capitală des
fășoară o vie și însuflețită activi
tate pentru realizarea angajamen
telor pe care și le-au asumat in 
inlimpinarea celor două evenimen
te istorice care marchează anul 
acesta : a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

îngăduiți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să Vă raportăm 
că muncitorii, inginerii, tehnicienii 
din întreprinderile bucureștene, 
puternic angajați in marea între
cere care a cuprins întregul nos
tru popor, și-au îndeplinit și depă
șit sarcinile de plan, și angajamen
tele pe primul semestru al anului, 
realizind suplimentar o producție 
industrială globală in valoare de 
peste 880 milioane lei și o produc- 
ție-marfă de aproape 866 milioane 
lei. inregisi rindu-se o creștere de 
16.3 la sută comparativ cu peri
oada corespunzătoare a anului 
trecut. A fost, de asemenea, de
pășită sarcina de*  creștere a pro
ductivității muncii, realizindu-se 
650 lei pe lucrător peste prevede
rile planului.

In aceeași .perioadă, au fost puse 
in funcțiune 40 capacități indus
triale, față de 35 planificate, s-au 
dat in folosință aoroăpe 10 500 a- 
partamente, cămine muncitorești

cu peste 2 000 locuri, întreaga re
țea de creșe șl grădinițe prevăzute 
in planul pe acest an. care cuprin
de 8 000 de locuri, precum și alte 
obiective social-culturale. Sint in 
stadiu avansat de finisaj hotelurile 
Dorobanți și Modern, precum |i 
sala polivalentă.

Realizările dobindite pină acum 
ne dau garanția înfăptuirii inte
grale a angajamentului pe car»» ni 
l-am asumat de a obține pină la 
sfirșitul anului o producție indus
trială suplimentară in valoare de 
2 miliarde lei. d’n care, pină la 
23 August, in cinstea marii noas
tre sărbători naționale, o produc
ție in valoare de 1 miliard de lei.

Exprimindu-nc. și cu acest pri
lej. totala și fierbintea noastră 
adeziune la politica internă și ex
ternă promovată de partidul și sta
tul nostru, vă asigurăm, incă o 
dată. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că oamenii muncii din 
Capitală, însuflețiți de neobosita 
și rodnica dumneavoastră activita
te dedicată fericirii întregului po
por. sint ferm hotăriți să-?i înde
plinească în mod exemplar sarci
nile de plan și angajamentele 
asumate pe acest an. să-și consa
cre Întreaga lor energie creatoare 
înfăptuirii programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

REZOLUȚIA
Consfătuirii cu activul de partid și de stat 
din centralele industriala și întreprinderi 
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Prima zi la recoltarea griului, in lanurile întreprinderii agricole de stat Giurgiu, județul Ilfov 
Foto ; M. Buici

Secerișul în Dobrogea

LA WNirâlEUGRlUL
După o scurtă întrerupere, determinată’ de ploile abundente ce au 

căzut in zilele trecute, secerișul orzului a fost reluat, iar in unele 
județe a început și recoltatul griului din soiurile timpurii. Ultimele 
date centralizate la ministerul de resort arătau că orzul a fost sirius 
dc pe 65 000 ha. ceea cc reprezintă 20 la sută din suprafețele cultivate 
in întreprinderile agricole de stat și 19 la sută in cooperativele agricole.

CONSTANȚA : S-a încheiat 
recoltarea arzului

In județul Constanta se muncește 
intens la recoltat. La direcția agri
colă am fost informați că. in afara 
unor suprafețe rezervate pentru să- 
mință, recoltarea Orzului a’ fost ih- 
cheiată. Acesta este și motivul pen
tru care toate forțele mecanice 'și 
manuale au fost concentrate acum la 
recoltatul soiurilor timourii de grîu'și 
la insămințarea Culturilor duble. La 
cooperativa agricolă Plopeni. din raza 
S.M.A. Chirnogi. in ziua de 2 iulie 
s-a holărit continuarea recoltatului 
la griu fu 6 combine. încă de dimi
neață s-a lucrat la treieratul ma- 
zării de pe cele 30 ha care au. mai 
rămas de recoltat din totalul de 50 
ha cultivate. Ceilalți mecanizatori 
lucrau la terminarea arăturilor pe 
ultimele suprafețe de 40 ba, păntru 
ș le însămința cu culturi furajere. Pe 
terenurile acestei cooperative se si 
însămințaserâ 120 ha cu astfel de 
culturi.

Cuvintul de ordine dat de organele, 
județene de partid și agricole este 
ea. in cel mult două zile de la re
coltat, să se pregătească terenul și 
să se insămințeze culturile duble. In 
cooperativele agricole deservite de 
S.M.A. Topraisaf s-au șl insămin- 
tat 218 ha cu culturi furajere, iar 
in prezent 95 de tractoare lucrează 
intens la executarea arăturilor pe

suprafețele rămase ca front de lu
cru. In raza S.M.A. Băneasa. după 
recoltatul orzului și pină la. coacerea 
griului, preocuparea mecanizatorilor 
este însămințatul culturilor duble. 
Cele mai mari suprafețe au fost in- 
sămințate la Oltîna. Pină in ziua de 
2 iulie se insămințaseră in unitățile 
din județ 7 000 ha. dintre care 4 000 
ha in cooperativele agricole.

TULCEA : Campanie bine 
organizaîă

In județul Tulcea, secerișul este 
abia Iq Început. Pină acum s-a strins 
recolta de pe primele 1 000 ha de orz. 
Timpul incălzindu-se puternic, s-a 
trecut cu toate forțele la lucru. Mun
ca este bine organizată. Cooperativele 
agricole din județ au de strins re
colta de pe 46 000 ha cu griu, 3 000 
ha cu orz și 1 100 ha cu ovăz. La 
aceste lucrări vor fi folosite G27 com
bine C—1 și C—3 și 165 combine 
„Gloria". 401 Drese de balotat paie și 
peste 1 700 de tractoare. Întreaga su-’ 
prafațâ cultivată cu cereale păioase 
va fi recoltată in 12 zile. Totodată, 
cooperativele agricole și-au prevăzut 
să insămințșze cu culturi succesive 
peste 28 000 ha. dintre care 3 000 ha 
cu porumb pentru boabe. Comitetul 
județean de partid a stabilit un pro
gram detaliat de măsuri, care să a- 
eigure buna desfășurare a campani

ei de recoltare. Iată citeva dintre a- 
ceste măsuri. Membrii biroului co
mitetului județean de partid răspund 
nemijlocit de cite un consiliu inter- 
cooperatist, unde urmăresc și spriji
nă unitățile agricole pentru realiza
rea programelor de lucru stabilite. 
Pentru ca activitatea să se desfășoa
re neîntrerupt, de dimineață pină 
seara tirziu, s-a luat măsura ca, in 
toate cooperativele agricole, mecani
zatorilor să li se servească masa de 
prinz direct in cimo. De asemenea, 
s-au constituit puncte de alimentare 
cu carburanți și lubriflanți, acolo 
unde sint concentrate utilajele.

De azi (miercuri — n.r.) se lucrea
ză cu toate torțele și, după cum se 
apreciază la direcția agricolă, în 
2—3 zile recoltarea orzului pe cele 
2 000 ha, cile au mai rămas, sg va 
încheia. Ca linie generală, s-a indi
cat specialiștilor din cooperativele 
agricole să fie cu ochii pe lanurile 
de griu, pentru a declanșa recoltatul 
imediat ce boabele ajung la coacere. 
Pe teren m-am putut convinge că 
toate forțele sint folosite din plin. 
La cooperativele din raza consiliu
lui intercooperatist Mahmudia-Sari- 
nasuf-Murightol-Beștepe-Dunavâț s-a 
încheiat recoltarea orzului, iar 
in cele din consiliile intercoope- 
ratiste Valea Nucarilor-Tulcea și 
Cerna lucrările sint intr-un stadiu 
înaintat. La cooperativa agricolă 
Baia i-am intilnit in cîmp pe tov. 
Eugen Obreja, directorul Trustului 
S.M.A.. și tov. Laurențiu Spătaru, 
inginerul-șef al cooperativei. „Urmă»

George MIHAESCU 
________Aurel PAPADIUC 
(Continuare in pag. a III-a)
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una dintre marile 
cri bucureșiene, 
I» aproape in fie- 
wncilori la mai 
lUle important» 
ul tind la cazan

U.T.C..

ajutorul 
scurtă du-

la Vulcan sute de 
ml. Mulți au rămas 
ii știe pe toți. Slrun- 

acii- 
Oprea 

facă

muncă 
curburilor 
rată.

Trebuie precizăm
Insă de la început că Vul
canul de azi nu are ne
voie de sezonieri, de ni
meriți la întâmplare aici, 
care vin și se retrag după 
cum li sc nAzare. ci de 
oameni de nădejde, dor
nici să se integreze In 
marea familie a muncitori
lor. să ducă mai departe 
și să Îmbogățească fru
moasele tradiții de mun
că. de ordine și disciplină» 
care au făcut faima uri
nei. Vulcanul are o istorie, 
pe care cei tineri, intrau 
aici, sint chemați s-o în
vețe, s-o respecte și s-o 
continue prin faptele lor. 
Activitatea politico-edu- 
cativă a organizațiilor de 
partid și U.T.C. are ca o- 
biecliv principal tocmai 
formarea conștiinței mun
citorești a tinerilor înca
drați, pentru ca indiferen
ța, neglijența, abaterile de 
la normele eticii și echită
ții socialiste să nu-și afle 
locul. îmbucurător este și 
faptul că s-au creat legă
turi trainice între generații
le de muncitori de la Vul
can. „Bătrinii" n-au ezitări 
atunci cind trebuie să 
transmită secretele mese
riei, dimpotrivă, o fac cu 
dragă inima, cu mare în
țelegere pentru tinerii ve- 
r..ți din toate colturile ță
rii ; iar tinerii. în marea 
lor majoritate, dovedesc 
receptivitate și sirguință. 
Fiecare muncitor de la 
Vulcan poartă recunoștin
ță altui muncitor, mai în 
virstâ. cu experiență, care 
l-a primit, care i-a îndru
mat primii pași in uzină, 
l-a ajutat să deprindă me
seria.

In urmă cu 24 de ani. 
Ion Oprea, de loc din sa
tul Moldoveni, de pe lingă 
Urziceni. venea la Vulcan 
cu dorința de a ajunge 
un strungar vestit. Venise 
aici la îndemnul unui bâ- 
trin muncitor. In anul a- 

1950, s-au mai an-

Ion 
rt-ft 

•ral. A învă- 
i grele, nu 

s-a dat bătut, astfel că în 
1968 uzina Vulcan avea un 
nou inginer, pe Ion 
Oprea... O dată, de două 
ori pe an. Ion Oprea por
nește. tn calitate de dele
gat al uzinei. Ln căutare

priceput. CA este așa, o 
dovedește și faptul că, la 
19 ani, Patrița a fost pri
mită In rindul 
de r„ .. 
rea muncitorului 
Brinduș, 
meseria, i 
U.T.C.

Un alt ________ „
viața Patrițci : s-a căsăto
rit cu muncitorul Ghoor- 
ghe Stoica, de la mon
taj. A fost o nuntă fru
moasă, cu invitați tineri șl

membrilor
partid, la rccomandn-

V i
care o Învățase 

ți a organizației

eveniment In

Stftnilă îșl construiesc un 
apartament de două ca
mere, confort unu. in Ber
ce nl.

In timp scurt, colectivul 
uzinei reușește să-i atragă 
pe ncii veniți in activita
tea obștească și In toate 
forme'e c't instruire pentru 
muncă și viață. Cei mai 
multi dintre ei sini primiți 
in rindul comuniștilor. la 
recomandarea organizații- 
1 r U.T.C. și a muncitori
lor comuniști care i-au a-

Cum se intră in familia
muncitorească ?

de tineri muncitori. Nu 
promite marea cu sarea, 
fiindcă știe că o meserie 
se Învață greu, unii se 
mai trag la o parte, alții 
se pling că nu li se asi
gură condiții ca ..la mama 
acasă". Aici, la Vulcan, le 
mai spune el tinerilor, n-o 
să fiți la mama acasă, ci 
intr-o mare familie de 
muncitori — și trebuie să 
vă acomodați, să invățați. 
să faceți față tuturor ce
rințelor uzinei...

Ce se-ntîmplâ cu tinerii 
aceștia de 18—19 ani. a- 
junși aici, la Vulcan ? 
Cum și in ce măsură se 
acomodează ? Să ne oprim 
la cîțiva dintre sutele de 
tineri care au venit aici in 
ultimii ani șl s-au legat 
cu dragoste de uzină.

Iată o fată din Alexan
dria. Patrița Stoica, in 
virstă de 19 ani. Provine 
dintr-o familie numeroasă, 
mai are cinci frați, toți 
muncesc sau învață. După 
ce a terminat zece clase, 
Patrița Stoica s-a prezen
tat la oficiul de plasare a 
forței de muncă. Tocmai 
atunci sosise un delegat 
de la Vulcan. „De acord, 
o să lucrez la Vulcan". 
Din cite meserii se înva
ță aici, a ales-o pe cea de 
sudor electric. timp
scurt a ajuns sudor

veseli. Și-apoi, tinerii că
sătoriți s-au stabilit in 
comuna Buturugeni, jude
țul Ilfov, unde locuiesc 
părinții soțului. Acolo au 
casă, grădină, tot ce le 
trebuie. Au și un autobuz 
care-i aduce la București, 
cam in jumătate de oră. 
Navetiști. Nu-i ușor să te 
scoLi devreme, sâ lucrezi 
opt ore in uzină, să ajungi 
tirziu acasă, unde mai e 
de lucru, doar ții o gos
podărie. Dar, pentru în
ceput de viață, e bine. Pa
trița nu a renunțat și 
n-are de gind să renunțe 
la lecturi, la spectacole. 
Ia muzică și dans. Au pla
nuri frumoase cel doi ti
neri.

Emilia Stănilă este tot 
din Alexandria, are tot 19 
anf a fost colegă de școa
lă cu Patrița Stoica, in
tr-o zi s-a prezentat și ea 
la oficiul din Alexandria, 
unde a intilnit un delegat 
de la Vulcan... A optat și 
ea pentru sudura electri
că. Prietenia celor două 
fete din Alexandria conti
nuă aici, in uzină : lu
crează in aceeași secție, a- 
celeași meserii. Se pare că 
drumul lor in viață va fi 
același. Si Emilia Stănilă 
s-a căsătorit cu un mun
citor din uzină, lăcătuș. Si 
ea a fost primită in rindul 
membrilor de partid. Soții

vut in grijă. In împreju
rarea solemnă a primirii 
in partid, tinerii se anga
jează să transmită pri
ceperea și entuziasmul și 
dragostea fată de uzină al
tora și »mai tineri, celor ce 
vor veni aici. Ei au ajuns 
să priceapă că puterea co
lectivului muncitoresc stă 
in solidaritate, in devota
mentul față de uzină, in 
răspunderea și exigența 
fată de muncă.

Marin Gudac, tot sudor- 
eieetric, are 20 de ani și a 
venit aici din comuna Su- 
haia. județul Teleorman. 
Arc un unchi care lucrea
ză la Vulcan de mai multi 
ani, la cazangerie 2; un
chiul i-a zis să vină. A a- 
vut norocul să învețe me-

seria de la Tin muncitor 
priceput, Iile Stanciu — 
și-acum se descurcă bine 
la cazanelc mari, unde se 
cere pricepere și răbdare 
șl mină sigură.*  Necăsăto
rit. Intîi, stagiul militar 
și pe urmă nevasta. Așa 
știe el de la ai Iul, din 
sat, că-i mal bine să te-n- 
sori după ce tc-ai întors de 
la armată. Tot aici, la Vul
can, o să lucreze. Aici e 
familia Iul. Nu locuiește 
la cămin, ci la gazdă. Are 
o cămăruță unde învață, se 
gospodărește, citește mult. 
Băiat ordonat, cu program 
de lucru, de odihnă. de 
plimbare.

Florea Bulumac a venit 
la uzină în 1967, din _ 
muna Purani, județul Te
leorman și s-a Încadrat la 
turnâlorie-fontâ. I-a fost 
mai greu la început, acum 
se descurcă, și în uzină, șl 
acasă. Are trei copii, a 
construit, pentru ei. un a- 
partament in Ferentari. Cit 
de multe treburi ar avea 
intr-o zi, trebuie să-și re
zerve o oră, două pentru 
instruire. învață și-n uzină 
și acasă, altfel nu se poa
te. mereu se /ivesc proble
me noi, n-ar vrea să i se 
spună că lucrează 
„după ochi". Asta ar în
semna că nu mai cores
punde aici. Și el s-a legat 
de uzină...

Pentru toți cei pomeniți 
mai sus — o întrebare : 
„Dacă vi s-ar propune să 
invățați o altă meserie, mal 
ușoară, ați accepta ?“ A- 
celași răspuns : „Dacă vrei 
să le faci cum trebuie, toa
te meseriile sint grele. Și 
toate ți se par ușoare în 
momentul cind încep să te 
pasioneze"...

co-

numai

Nicolae ȚIC

Decît o mie de vorbe...
Aidoma flăcării industriale care, 

ajunsă la intensitatea supremă, de
vine albă incit o putem confunda cu 
strălucirea ghețil, pasiunea auten
tică nl se înfățișează, cel mal ade
sea, nu ca un clocot al gesturilor, a- 
tiludinllor, cuvintelor, trăirilor, ci, 
dimpotrivă, ca o statornică strălu
cire de cristal pe care, dacă o con
siderăm superficial, o putem con
funda tocmai cu opusul pasiunii.

In realitate, această 
mină este tocmai 
autentice, intru 
împlinirea unui 
ideal de viață și 
muncă. întru con
cretizarea unci I- 
dcl. Dar tocmai 
din pricina mani
festării nedemon
strative, nespec- 
taculoase a aces
tui fel de a gindi șl simți, de a acțio
na, de a fi (fel care — de ce să n-o 
spunem ? — la prima vedere nu a- 
pare totdeauna prea „simpatic"), ni se 
întîmplă uneori să greșim în apre
cieri. Dar nbia după ce urmărim în 
timp rezultatele concrete ale unei a- 
semcnca atitudini, după ce avem re
velația înaltului el grad de eficiență, 
sintem obligați să ne revizuim 
punctul de vedere față de asemenea 
oameni.

Glodurile de mai sus sînt inspi
rate din părerile oamenilor din 
Smirna, sat de dimensiune medie din 
Bărăganul ialomițean, despre pre
ședintele cooperativei lor, inginerul 
agronom și economistul Vasile Ber
beccl.

...Cind l-au ales ca președinte, cu 
patru ani in urmă, nu le-au lipsit 
argumentele 
rînd : de ani de zile cooperativa cam 
bătea pasul pe loc și se cerea, deci,

„rece" lu- 
rczultatul arderii

o Înnoire. Apoi : ca proaspăt absol
vent, Berbeccl se arătase destul de 
priceput in treburile care-i fuseseră 
Încredințate pină atunci. In sfirșlt, 
argumentul suprem : deși era cam 
prea tinăr pentru o asemenea răs
pundere (doar 26 de ani), băiatul era 
chiar din Smirna, il știau de copil 
și, deci, s-au gîndit, nu le va fi 
greu să-l strunească in caz de ne
voie... Și l-au ales. Numai că...

Numai că, In scurtă vreme — 
Început să se glndească dacă nu

RIGOAREA PRINCIPIILOR

Mm

au

• Din scrisoarea tovarășului Ioan S. Podaru, 
alături de îndemnul adresat redacției de a con
tinua publicarea de materiale în ciclul „Familia 
pe ecranul panoramic", de sugestiile privind ru
brica „Din instanță in fața opiniei publice" (in 
care ar dori, să afle „la fiecare caz — in limi
ta posibilităților — șl sancțiunile primite de in
fractorii citați"), de mărturia de robust opti
mism in fața senectuții („nu mai am puterea 
de acum 25 de ani, dar parcă îmi este cumva 
rușine să mă las pe tinjeală"), reținem și ex
presia concretă a acestei atitudini» ilustrată 
prin dorința de a-și aduce contribuția la una 
dintre dezbaterile mereu actuale ale vieții noas
tre literare : aceea privind răspunderea față de 
arta sa, față de societate, a scriitorului tinăr. 
..Eu cred, scrie cititorul nostru, că toți cei care 
doresc să devină scriitori — și au calitățile ne
cesare — ar trebui să-și înceapă activitatea in 
mijlocul oamenilor, cu alte cuvinte, la fața lo
cului". Un îndemn cu atit mai demn de urmat 
cu cît nu vine de la o „față a locului" oarecare, 
ci de la una dintre cele mai bogate în reali
tăți definitorii pentru societatea noastră : Hu
nedoara.

• Citind epistola tovarășului Gheorghe Tomo- 
zei, colonel pensionar din București — o vehe
mentă diatribă la adresa prea abundentei „po
doabe capilare a unora dintre reprezentanții lui 
Adonis" — am fost tentați, la început, să-1 ru
găm să fie mai îngăduitor cu „ale tinereții va
luri" (chiar dacă este vorba de un caz concret 
intilnit de domnia sa în troleibuzul 94 și des
cris, după natură, astfel :  un specimen in
solit, un fante cu capul lățos și pletele nețe
sălate, cu perciunii în stil «cotleți», crescuți 
sălbatic ca iarba de pir pînă dincolo de baza

I urechii, cu mustățile stufoase, lungi de doi coți

cu adevărat operativ I..." Desigur, un 
argument fără drept de apel, insă 
greu te dezlegi de vechile deprin
deri... Dar trebuie s-o faci, pentru 
că primul care „nu se iartă" csic 
el însuși...

Este cazul să amintim, fie șl fu
gar, cîteva realizări economice, ur
mări concrete ale înnoirilor amintite 
mai sus... De pildă, In numai trei 
ani de Ia reorganizarea propusă de 
președinte, producția avicolă a cres
cut de 40 de ori (I), iar azi secto

rul respectiv, a- 
devărat com
plex eemi-lndus- 
Irial, aduce coo
perativei un ve
nit de cinci mi
lioane de lei... 
Tot așa cu să- 
mința de griu : a 
adus si aduce 

cile o tonă de recoltă în plus la 
fiecare hectar, iar anul trecut de 
pe o suprafață de 600 de hectare s-a 
obținut aceeași cantitate de griu cită 
se obținuse, în 1968, de pc I 200 de 
hectare. „Ni s-a dublat suprafața, 
dar în... magazie 1". se fălesc astăzi, 
pe bună dreptate, smirnenil. Concret 
și palpabil, ca și sporul de la 11 la 

73 de lei al cîștigului la norma con
vențională. Ca și cele două milioane 
lei depuse la casa de pensii. Ca 
și milionul rezervat construcției cre- 
șei. Ca șl cele cinci milioane ici 
înscrise în cont.

...Și totuși, inginerul Vasile Berbe- 
cel nu se exprimă exclusiv in cifre, 
ca un abac .sau ca un computer. Șl 
nici „suflet de gheață" nu se arata, 
atunci cind îl invităm să ne vorbeas
că despre principiile, împlinirile șl 
năzuințele sale, pimpotrlvă, ca un 
adevărat om nl^satului („țăran ti
trat", spune el), își colorează expo
zeul cu vorbe cu tilc („Sacul gol nu 
stă în picioare"; „Recolta, ca s-o 
obții, trebuie s-o vezi mai intil în 
minte"), cu gînduri de chibzuință 
gospodărească modernă („Nu inves
tim nici un leu în ceea ce nu aduce 
beneficii" ; „Cită vreme nu putem 
stăpîni deplin condițiile climatice, 
trebuie să dezvoltăm necontenit sec
toarele care nu depind de aceste 
condiții"). Iar cind il întrebăm des
pre sensul etic al muncii lui, ne 
vorbește, așa cum îi stă bine unui 
tinăr, de-a dreptul patetic, fără tea
mă de „vorbe mari": „Totul pornește 
de la respectarea răspunderii asu
mate... Acum vreo doi ani ne-a ve
nit la Smirna un medic veterinar 
nou. Prima întrebare pe care ne-a 
pus-o n-a fost, cum ați crede, 
despre starea sectorului zootehnic, 
despre producții, ci despre... mersul 
trenurilor locale. Vedeți, eu l-aș fi 
înțeles, ca pe unul care nu e din. 
partea locului, dar faptul că mal 
întii s-a interesat de o chestiune 
personală și abia apoi despre una 
obștească, ne-a arătat că răspunde
rea asumată — ln cazul respectiv, 
aceea de a fi un specialist al satului 
— nu prea era. pentru, el un lucru 
de: .preț....- Or, ;• pentru mine de aici 
pornește totul —-și yă, asigur că la 
fel. aș gindi ^i. dacă aș lucra într-un 
alt capăt de țară, nu in Smirna na
tală".

Un tînăr agronom din Bărăganul 
Ialomiței care împlinește trei dece
nii de viață chiar în anul marii ani
versări.' Un comunist care și-a ciștigat 
stima celor din jur tocmai datorită 
flăcării albe a rigorii, pe care con
știința lui d întreține mereu vie. Cu 
pasiune autentică. Adică tinerește.

Petre DRAGU 
Lucian CIUBOTARU

FLACARA

AUTENTICA A PASIUNII

valabile. In primul

și pleoștite, aducînd mal mult cu o arătare 
vremuri preistorice și mai puțin cu «homo 
piens*").  Dar parcurgind scrisoarea pină la 
păt am văzut că, in ciuda unor violențe 
limbaj, semnatarul este cit se poate de bine 
intenționat fată de cei pe care-i critică. Dova
da ? Următorul binevoitor avertisment : „Se 
spune că un slujitor al lui Hipocrate a tras un 
semnal de alarmă cu privire la pericolul cal- 
viției ce-i paște pe nețesălați“. Dacă nici acest 
argument nu va produce coadă la frizerii !....

o întristat de acel caz, discutat la rubrica 
noastră, al tatălui care și-a părăsit copilul in
firm, cititorul G. Gh. simte nevoia să opună 
atitudinii înfierate un exemplu luminos, pentru 
aceasta ne oferă propria sa experiență de viață. 
Căsătorit de foarte tinăr (la 18 ani), tată a doi 
copii, a trebuit să se îngrijească incă din pri
mii ani de căsnicie de soția îndelung bolnavă 
(„...din toate puterile mele am făcut totul ca 
ea să aibă starea psihică cît mai corespunză
toare vindecării, nelăsindu-i niciodată vreo 
«breșă*  prin care să i se. strecoare în suflet 
îndoiala asupra sprijinului pe care îl are in so-, 
țul ei") și de creșterea și educația copiilor. E- 
forturi pe care viața („viața ne-o facem noi — 
și nu invers", spune un înțelept adagiu) le-a 
răsplătit pe măsură : „Am 39 de ani. Băiatul 
este student la mecanică, fata termină in cu- 
rind liceul industrial de chimie. Soția se simte 
mai bine, lucrează, iar eu simt din plin ferici
rea datoriei împlinite, deși timplele eu început 
să încărunțească. Aș dori din tot sufletul să nu 
mă credeți lipsit de modestie". Fiți fără teamă : 
am înțeles exact- sensul mărturiei dv. : acela 
de a afirma adevărul — in care cred cei mai 
mulți dintre oameni — că mai mulți sint oame
nii de omenie decit opusul lor.

din 
sa
ca
de

cumva se pripiseră... Azi, desigur, 
celor mai mulți le vine greu să re
cunoască, dar cu patru ani in urmă 
destule glasuri începuseră să se 
rostească vehement în privința nou
lui președinte. Pentru că „inglnera- 
șul“, „băiatul nostru" se dovedise, în 
scurt timp, mult mai matur de cum 
îl crezuseră, iar prin asta deyenise 
cam... incomod. Ce mai, își luase 
treaba in serios. Adică pornise din 
prima zi să realizeze tocmai obiec
tivul în virtutea căruia fusese ales: 
un reviriment in munca și viața coo
perativei. Pentru aceasta, așa cum 
se cuvine, începuse prin stabilirea 
unul deziderat esențial — EFI
CIENȚA— și. firesc, prin Impunerea 
unui nou stil de muncă. Asta în
semna eliminarea unor vechi de
prinderi, deranjarea unor latențe, un 
plus considerabil de exigență față 
de fiecare component al obștii, de 
la președinte pină la ultimul 
membru.

Sigur, așa ceva nu se acceptă ușor 
și dintr-o dată. Cind, de pildă, din 
pricină că de ani de zile sectorul 
avicol merge slab toată lumea se 
gindește să-1 desființeze, iar tinărul 
președinte vine și propune tocmai 
dezvoltarea acestui sector, parcă e 
greu să accepți dintr-o dată — și 
cu toată inima — această propunere 
(mai ales că este însoțită și de mă
suri organizatorice care vizează creș
terea volumului de muncă și im
plică răspunderi materiale precise...) 
La fel: cum să accepți, dintr-o dată 
și cu voie bună, măsura radicală a 
schimbării seminței de griu ! E drept 
că cea veche n-a dat cine știe ce 
rezultate, dar dacă „așa am apu
cat !...“ Plus că noua sămînță e mai 
scumpă... Și tot așa: de ce să dez
voltăm sectorul zootehnic, cum pro
pune (cum Impune, cu argumente 
științifice) președintele, dacă „noi 
n-am stat niciodată bine în dome
niul ăsta !...“

Și s-ar putea vorbi de încă multe 
alte măsuri de acest fel, puse de 
președinte în fața obștii cu o logică 
de fier, cu o seriozitate aspră, fără 
pic de zimbet concesiv, fără îngă
duință, curii.'S-ar, cuveni între con- 

' săteni: mai zice unu' una, mal răs
punde altul alta... Dar lui, cînd îl • 
vezi cit de scurt spune ce are de 
spus, pe puncte și fără înflorituri, 
nici nu-ți vine să-i întorci vorba, 
mai ales că nici nu prea ai argu
mente la fel de concrete ca ale pre
ședintelui. Las’ că nici „cadru" pen
tru tocmeală nu prea ai, că, amarnic 
cum e, a desființat pină și operati
vele de seara de la sediu, argumen- 
tind că „ce nevoie avem de ședințe, 
dacă tot ne intilnim zilnic pe cîmp 
și punem lucrurile la punct in mod

jntr-o strinsd legâturâ cu progresul economic general al țârii, orașele noas tre îșl schimbâ necontenit înfâțișarea. Cele trei imagini din albumul edilitar pe care vi-l prezentdm reprezintâ noi cartiere de locuințe în orașele IAȘI (fo
tografia din stingă), CÎMPINA (fotografia din mijloc) și BISTRIȚA (fotografia din dreapta).
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TOATE DEȘEURILE COLECTATE?
După cum se știe, in ultimul timp, la inițiativa consiliilor locale 

ale F.U.S., in toate județele țării s-au întreprins acțiuni de largă 
amploare — care in multe părți au fost permanentizate — pentru 
a se colecta intr-o măsură din ce in ce mai mare deșeurile de hirtie. 
Paralel cu aceste acțiuni, ce se încadrează in preocupările generale 
de bună gospodărire și folosire a hirtiei, au apărut, însă, o serie 
de probleme de natură organizatorică și tehnică ce îngreunează des
fășurarea normală a acțiunilor de preluare, depozitare, transport șl 
prelucrare. Spre exemplificare, în. rindurile ce urmează vom relata 
o situație existentă la Timișoara și vom da cuvintul unor condu
cători de întreprinderi din rețeaua de colectare și valorificare a de
șeurilor de hirtie.

ficiarilor nu mai solicită nimic 
citeva zile. Iar baloturile stau 
cerul liber ba sub ploaie, ba 
soare, depreciindu-se.

— In curtea întreprinderii se 
însă un complex tehnologic i

de 
sub 
sub
află 

nou,

goane pentru transportul deșeurilor 
de hîrtie și pentru a descongestiona 
rampele de descărcare la Scăeni. 
Totodată, vom căuta căi și soluții 
pentru organizarea fluxului tehnolo
gic de așa manieră incit suplimen
tul de hirtie-deșeuri să poată fi pre
lucrat și să nu însemne un balast 
pentru economicitatea producției uni
tății".

Din partea întreprinderii dc mate
riale izolatoare Berceni — tovarășul 
Viorel Maier, șeful biroului de apro
vizionare : „Este neîntemeiată sesi
zarea intreprinderii respective. Iată 
de ce : față de contractul încheiat 
pe trimestrul II al acestui an, uni
tatea de la Berceni a primit de la 
Timișoara 181 tone hirtie-deșeuri,

priu-zisă. cît mal ales la alimentarea 
cu apă. Acest obiectiv a fost privit 
ca un fel de cenușăreasă, oamenii 
fiind mereu mutați la lucrările mai 
importante din județ. Acum încer
căm să recuperăm cit putem din în

tîrzlerl. In această lună, iulie, vom 
concentra aici forțe sporite in spe
cial de instalatori, avind in vedere 
terminarea lucrărilor pe alte șantie
re, astfel ca cel tirziu pînă la 15 au
gust să predăm cu recepție finală 
întregul obiectiv".

...și al Centralei
de preindustrializare și achiziții
Tovarășul director Gh. Toma : 

„Ne-am mobilizat eforturile pen
tru a colecta deșeuri mai mul
te. Restanța din primul trimes-

șeurilor și, în ultimă instanță, asu
pra calității produsului finit.

Cu alte cuvinte, degeaba ne stră
duim noi să îndeplinim și să depășim 
planul de colectare, fiindcă întreprin
derile încă nu sint pregătite să pre-

lucreze o cantitate dc deșeuri spo
rita. Și, nefiind pregătite, caută di
ferite motive de refuzuri. Printre 
altele, că hîrtia nu-i balotată și ocupă 
mult spațiu. Rețeaua noastră insă 
nu-i dotată cu prese de balotat. 
Ni se cer sortimente superioare 
sortate separat. Nu dispunem de po
sibilități de a le sorta, dacă nu le 
primim gata sortate. Deși uni
tățile furnizoare de deșeuri au 
obligația de a le selecționa, nu tac 
acest lucru, iar noi sintem obligați 
să preluăm ce nl se oferă și dc pe 
acum cheltuim cu manipularea 
șeurilor mai mult decit primim 
forma comisionului legal oferit 
treprlnderii de colectare".

de- 
sub 
în-

de-

Un semnal din Timișoara...
Colectarea deșeurilor de hîrtie a 

căpătat și in județul Timiș, ca peste 
tot în țară, un caracter de masă. La 
chemarea consiliilor F.U.S., in mu
nicipii, orașe și comune, cetățenii 
string zilnic cantități importante de 
deșeuri care sint preluate operativ 
de întreprinderea de preindustriali
zare și achiziții.

Ca urmare, in primele 5 luni ale 
anului, planul de. colectare ă deșeu
rilor de hîrtie pe județ — simțitor 
mărit față de 1973 — a fost depășit 
cu 144 de tone. Vizitând întreprin
derea de profil am constatat însă că 
pe un mare teritoriu stau sub cerul 
liber adevărati munți de baloturi din 
deșeuri de hîrtie. După cum aprecia 
directorul adjunct al unității, Gbeor- 
ghe Maxim, ln curtea întreprinderii 
se aflau la acea dată,aproape 400 
tone deșeuri care așteptau sâ fie ex
pediate beneficiarilor. Dar unii din
tre beneficiari transmit telexuri prin 
care solicită oprirea livrărilor. Iată 
citeva exemple : Combinatul de ce
luloză și hîrtie Brăila a cerut stopa- 

k____________ ______ ______________

rea expedierii deșeurilor de hîrtie ln 
perioadele 12—17 și 18—31 mai, intre 
5—3, 10—13 și 13—17 iunie ; Fabrica 
de mucava Scăeni, in perioadele 14— 
19 și 19—24 mai ; întreprinderea do 
materiale izolatoare Berceni in peri
oada 21—26 mai etc.

— La ora actuală — ne spune di
rectorul adjunct — livrăm doar un 
singur vagon de deșeuri pe zi pen
tru fabrica din Scăeni. Restul bene-

care ar putea adăposti foarte bine 
tonele de hirtie pină cind beneficia
rii se vor hotărî să le preia.

— Da, dar din păcate nu-1 putem 
utiliza pentru că executantul. Trus
tul de construcții industriale Timi
șoara, n-a terminat nici pină acum 
lucrările, în special alimentarea cu 
apă, deși data predării acestui o- 
biectiv (30 iunie 1972 I), a fost de
pășită cu 2 ani.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

răspunsurile unităților vizate...III

Din partea centralei industriale de 
celuloză și hirtie Brăila — tovarășul 
director, inginer Radu Andarache :

„Primim orice cantitate de hirtie, 
cu o singură condiție — furnizorul 
să o trimită balotată" (sublinierea 
noastră).

Din partea întreprinderii de car
toane și confecții „Prahova", Scăeni 
— tovarășul Miltiade Dobre, șeful 
biroului de aprovizionare : „Recu
noaștem că in trimestrul II al aces-

tui an am preluat — pină la 25 iunie 
— din contractul încheiat cu între
prinderea de preindustrializare și 
achiziții Timiș, de 940 tone hîrtie de
șeuri — numai 637 tone. Deci, avem 
o restanță de peste 300 tone, care 
n-au putut fi livrate in zilele ce-au 
mai rămas din motive obiective de 
transport și depozitare (sublinierea 
noastră). Vom interveni pe lingă 
organele C.F.R. spre a pune la dis
poziția Timișoarei mai multe va-

în loc de 170 tone. Unitatea de la 
Timișoara a mai trimis, deci, în plus 
și mai vrea să mai trimită. Am 
primi bucuroși cantitatea suplimen
tară de hirtie-deșeuri, dar nu a- 
vem unde să o punem. Toate de
pozitele noastre sînt pline, plus 
spatiile de grădină ale intreprin
derii. Nu avem, de fapt, nici capa
citate la fabrica de carton celulo- 
tic (sublinierea noastră). Asigu
răm pe furnizorul nostru că. pe 
trimestrul III, conform contrac
tului ferm încheiat, vom primi 
eșalonat, întreaga cantitate de de
șeuri ’de hirtie contractată. Dar, spu
nem sincer, nu sintem in măsură să 
primim alte cantități suplimentare. 
Pentru că acestea ne creează greu
tăți financiare, dobinzi. penalizări 
ele".

Din partea Trustului de construc
ții Timișoara — tovarășul inginer 
Petre Roșea, director cu producția : 
„De nepredarea la termen a com
plexului tehnologic ne facem vino- 
vați noi, constructorul — respectiv 
șantierele 2 și 3, care mai au de exe
cutat unele lucrări atit la hala pro-

tru am recuperat-o. Ne-am în
deplinit planul și pe al doilea trimes
tru. La mijlocul lunii mai a apărut 
H.C.M. 521 care, reglementind con
sumurile de hirtie, a suplimentat sar
cinile de colectare — deci și de con
sum — ale industriei cu 25 300 
tone. Situația de la 
ra nu este singulară. ...........-
mentul de față dispunem la depozitul 
de la Jilava de o cantitate de peste 
1 000 tone de hirtie ; la Oradea — 
160 tone ; la Brașov — 200 tone ; la 
Bacău — 110 tone. Fără a avea pre
tenția unor date absolut precise și 
complete, vă informăm că in depo
zitele din țară există un stoc esti
mat la 5 000 tone hîrtie. El s-a for
mat ca urmare a refuzurilor — fie 
directe ale întreprinderilor benefi
ciare, fie ale stațiilor de cale ferată 
— de a primi vagoanele cu deșeurile 
dc hirtie. Numai la expedierile din 
București numeroase stații — îndeo
sebi la Scăeni și Brăila — au în
sumat 107 zile de sistări în primirea 
deșeurilor de hirtie. încetinirea rit
mului de preluare ar putea avea ur
mări negative asupra calității de-

de 
Timlșoa- 
In mo-

Situația de la Timișoara, și din alte părți, răspunsurile primite 
partea unor întreprinderi, investigațiile corespondenților 
redactorilor noștri, ca și o serie de sesizări sosite de Ia 
tori scot în evidență, deopotrivă, un aspect de stringentă actua
litate în acest domeniu : intensificarea colectării deșeurilor de hîrtie — 
acțiune pe cit de necesară și importantă, pe atit <lc populară la ora 
actuală în rindul populației, in școli, întreprinderi șl instituții — a găsit 
insuficient pregătite unele unități angrenate în această acțiune. In 
numai citeva luni de zile, în fluxul preluare-dcpozitare-prelucrare au 
apărut probleme concrete (dc ordin material și organizatoric) care incă 
n-au putui fi rezolvate în totalitate.

Din răspunsurile primite reține atenția frecvența cu care re
vin cîteva probleme ce îngreunează acțiunea de colectare, pre
luare și valorificare a deșeurilor : întreprinderile prelucrătoare 
pretind balotarea hirtiei, dar Centrala de preindustrializare și 
achiziții, netilnd dotată cu prese de balotat, cere ca această operație 
să fie făcută de unitățile furnizoare ; apar dificultăți privind depozita
rea și transportul deșeurilor ; insuși procesul de prelucrare intimpină 
greutăți, în sensul că — așa cum este acum organizat — nu poate face 
față sarcinilor de plan sporite. Iată, prin urmare, tot atitea probleme 
pe care trebuie să le la în discuție și să le rezolve ministerele de 
care aparțin întreprinderile ce predau deșeuri, ministerele de care 
aparțin întreprinderile ce prelucrează deșeuri, Ministerul Aprovizio
nării Tehnico-Materiale și gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul 
Transporturilor, celelalte foruri centrale care au sarcini nominalizate 
de către C.S.P. in acest sens.

Subliniem această îndatorire, pentru că acțiunile de pină acum au 
dezvăluit existența unor mari rezerve de hîrtie si pentru că se tinde 
Ia recuperarea integrală a acestora. Ceea ce înseamnă că soluțiile și 
măsurile ce vor fi stabilite trebuie nu numai sâ rezolve problemele 
nevralgice de astăzi, dar să și creeze condiții care să corespundă nive
lului de miine al colectării și valorificării deșeurilor provenite de la 
populație și din economia națională.

din

Gheorghe MITROI
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Consfătuirii cu activul de partid și de stat din centralele 
industriale și întreprinderi

Din Inițiativa tovarășului Nicolas Ceaușescu. »ecre- 
lar general al Partidului Comunist Român. pre
ședintele Republicii Socialiste România, a avut loc 
>3 București, in zilele de 1—2 iulie 1974. consfă
tuirea cu activul de partid șl de stat din centralele 
industriale șj Întreprinderi.

Cei peste 3 OtX) de participant» și-au exprimat 
satisfacția profundi fața de practica consecventă a 
conducerii partidului și statului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a întreține permanent dial'*-  
Eul nemijlocit cu comuniștii, cu colective largi de 
oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, 
ca o manifestare profundă a democrației socialiste, 
care asigură participarea activă a maselor de oa
meni ai muncii la elaborarea și înfăptuirea progra- 
2 'iui de dezvoltare multilaterală a patriei.

Consfătuirea a analizat cu exigență, principialitate 
al ’naltă responsabilitate partinică modul cum iși 
!:-.dephn«'<c ccnttalele atribuțiile cu care au fod in
vestite. stadiul aplicării măsurilor p-ivind perfecțio
narea conducerii, organizării și planificării activității 
economice, a examinat critic 'tilul și metodele de 
munca ale consiliilor comitetelor oamenilor mun- 
cii. ale organizațiilor de partid, precum și felul cum 
acestea acționează pentru înfăptuirea hotăririlor 
CnnoTesului al X-lea și Conferinței Naționale ale 
P C.R.. pentru realizarea cincinalului inainte de 
termen.

Consfătuirea a relevat ca experiența color 3 ani de 
» .tate a centralelor industriale ilustrează cu 
pregnanță justețea măsurilor adoptate de conducerea 
partidului pentru promovarea susținută a formelor 
și m- :■ delor de organizare științifică a producției și 
a muncii, apropierea efectivă a conducerii de pro- 
d-ucție. întărirea necontenită a controlului de partid 
ți de stat și antrenarea tuturor oamenilor muncii la 
conducerea activității economice. Exercitindu-și cu 
competența crescindi principalele funcții și atribuții 
conferite de lege, centralele și-au sporit continuu 
capacitatea de a rezolva eficient sarcinile ce le revin 
in domeniul planificării. în sfera producției, aprovi
zionării și desfacerii, in problemele financiare, in 
activitatea de pregătire și utilizare judicioasă a ca
drelor. Au fost obținute rezultate pozitive in profi- 
larca unităților și specializarea producției, in orga
nizarea cooperării intcruzinale, in modernizarea și 
îmbunătățirea calității produselor, a crescut răspun
derea colectivelor de muncă in gospodărirea fondu- 
r lor încredințate de societate si s-a întărit disciplina 
In activitatea economică.

Participanții la consfătuirea cu activul de partid 
$ de stat ain centralele industriale si întreprinderi 
— in numele tuturor muncitorilor, inginerilor, tehni
cienilor. al tuturor oamenilor muncii — dau o înaltă 
b iredere și iși exprima Întreaga lor adeziune față 
oc politica internă și externă a partidului și statului 
r.•-•«tru. față de activitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., pre- 
< âintele Republicii Socialiste România, pusă în 
slujba realizării idealurilor și aspirațiilor națiunii 
noastre socialiste.

lnsusindu-și in întregime concluziile, indicațiile și 
sarcinile de o deosebită valoare principială si prac- 
t;că cuprinse in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al partidului — pro
gram cuprinzător pentru ridicarea pe o treaptă cali
tativ superioară a ir.tregii activități a centralelor — 
participant^ la consfătuire se angajează să acționeze 
cu toată hotărirea pentru transpunerea lor in viață, 
in vederea accelerării progresului necontenit al eco
nomiei naționale, creșterii bunăstării oamenilor 

muncii, edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

I. Pornind dP la sarcinile trasate de secretarul ge
neral al partidului, comitetele si consiliile oamenilor 
muncii din Întreprinderi si centrale vor Întreprinde 
măsuri imediate pentru a pune mai multă ordine și 
disciplină In organizarea producției si a muncii, 
pentru asigurarea unui control eficient și ridicarea 
pe un plan superior a conducerii întregii activități 
economice. Fiecare centrală își va organiza activi
tatea pe baza regulamentelor lip și se va acționa 
in continuare pentru precizarea atribuțiilor fiecărui 
compartiment din centrală, pentru stabilirea unor 
raporturi corespunzătoare intre centrale si întreprin
derile componente, precum și intre centrale si mi
nistere. pentru anropierea conducerii acestora de 
activitatea productivă, in vederea rezolvării opera
tive și eficiente a problemelor care se pun in fața 
lor.

Este obligatoriu pentru toate unitățile economice 
și sociale, pentru ‘ conducătorii de unități din toate 
domeniile să așeze întreaga activitate pe baza legilor, 

aplice cu fermitate prevederile legale in vigoare.
Participanții la consfătuire se angajează in fața 

conducerii de partid și de stat să ia măsuri ferme 
pentru repartizarea corespunzătoare a forțelor de 
care dispun centralele in vederea valorificării între
gului potențial tehnic și uman al fiecărei întreprin
deri. asigurind îndeplinirea la un nivel superior a 
rolului ce le revine in conducere», organizarea și pla
nificarea întregii activități economice, eliminarea 
hotărîtă a neajunsurilor care se mai manifestă in 
aceste domenii.

2. Consfătuirea asigură conducerea partidului și 
statului că organele și organizațiile de partid, comi
tetele și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi 
și centrale vor pune în centrul întregii lor activități 
realizarea exemplară a tuturor prevederilor de plan, 
in condiții dc înaltă eficiență economică.

Participanții la consfătuire se angajează că vor 
acționa cu toată hotărirea pentru a pune deplin in 
valoare resursele interne ale întreprinderilor in ve
derea creșterii susținute a eficienței economice, ridi
cării nivelului calitativ al întregii activități produc
tive. Fiecare comunist, fiecare om al muncii este 
chemat să-și aducă întreaga sa contribuție la ridi
carea eficienței activității productive pentru a con
tribui pe această cale la sporirea mai rapidă a ve
nitului național, la creșterea nivelului de trai ma
terial al întregului nostru popor.

Pc primul plan al activității centralelor și între
prinderilor se va situa luarea tuturor masurilor pen
tru realizarea în bune condiții a planului pe 1974, 
precum și a angajamentului național — înfăptuirea 
cincinalului inainte de termen.

Vor fi stabilite măsuri concrete pentru încărca
rea maximă a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, 
pentru folosirea rațională a capacităților si spațiilor 
industriale, pentru realizarea unei aprovizionări teh- 
nico-nialeriale strins corelate cu sarcinile dc pro
ducție.

3. Conducerile centralelor și întreprinderilor vor 
acorda o atenție deosebită bunei organizări a ac
tivității de ■ întreținere a mașinilor și utilajelor, a- 
sigurării pieselor de schimb, respectării cu strictețe a 
graficelor de reparații, astfel incit mașinile și uti
lajele să fie folosite la întreaga lor capacitate și la 
un randament cit mai ridicat. Vor fi întreprinse 
măsuri hotărife pentru tipizarea utilajelor, a apara
turii de măsură și control, pentru a se facilita rezol
varea problemei pieselor de schimb.

4. în cadrul eforturilor generale, o atenție deose

bită sc va acorda respectării disciplinei tehnologice, 
ridicării continue a calității produselor, adincirii 
profilării șl specializării producției, îmbunătățirii 
cooperării inlcruzinaie. îmbunătățirea calității pro
ducției. modernizarea produselor, perfecționarea teh
nologiilor constituie sarcini permanente ale fiecărui 
conducător din economie, ale fiecărui specialist, ale 
fiecărui om al muncii.

5. Vor fi întreprinse măsuri ferme pentru reali
zarea și depășirea planului dc creștere a producti
vității muncii prin introducerea cu mai multă 
hotârirc a tehnologiilor moderne și a mecanizării, 
automatizării, prin dimensionarea și folosirea rațio
nală a numărului de personal, prin ridicaren nive
lului de'cunoștințe tehnice al tuturor oamenilor 
muncii, prin îmbunătățirea continuă a organizării 
producției și a muncii.

6. Sc va acționa permanent pentru diminuarea 
cheltuielilor materiale, a costurilor cu care se obține 
producția, prin reducerea consumurilor specifice de 
materii prime, materiale, combustibili și energie, 
valorificarea superioară a resurselor materiale, îm
bunătățirea utilizării capacităților de producție, 
eliminarea cheltuielilor neeconomicoase.

7. Participanții la consfătuire se angajează să in
tensifice eforturile privind cercetarea științifică și 
introducerea mai rapidă in producție a rezultatelor 
sale, asimilarea intr-un termen mai scurt a noilor 
produse și tehnologii, creșterea contribuției cerce
tării românești la modernizarea produselor și tehno
logiilor. Vor fi abordate cu mai multă hotărire unele 
probleme complexe in domeniul cercetării, pentru 
o valorificare superioară a materiilor prime și ma
terialelor de care dispune țara noastră, pentru crea
rea unor materiale sintetice și de noi surse de ener
gie necesare economiei naționale.

Problemele progresului tehnic, ale cercetării și 
asimilării de tehnologii și produse noi trebuie sâ 
constituie sarcini concrete de plan, care să preceadă 
programele de producție, de îndeplinirea acestora 
fiind direct răspunzătoare consiliile și comitetele oa
menilor muncii.

8. Centralele industriale vor întreprinde măstlri 
ferme pentru îmbunătățirea planificării și realizarea 
corespunzătoare a cooperării intre intreprinderi, in 
primul rînd intre întreprinderile din cadrul ace
leiași centrale. Se va aulica consecvent legea plani
ficării. in sensul ca clanurile viitoare să aibă la 
bază programe dc producție pe ramuri și subramuri, 
pe grupe principale de produse, cu întreaga bază 
tehnico-materială asigurată. Comitetul de Stat al 
Planificării ^i ministerele vor conlucra direct cu 
centralele — care reprezintă unitatea de bază in 
planificare — in elaborarea și fundamentarea pro
iectului de pian, care va prevedea sarcini concrete pe 
produse fizice și sortimente.

9. Activul de partid și de stat din ministere și cen
tralele industriale se angajează să asigure temeinica 
pregătire a forței dc muncă, îndeosebi a muncitori
lor calificați, potrivit nevoilor imediate și de per
spectivă ale economici naționale. Concomitent cu 
Îmbunătățirea planificării activității de producție și 
in concordanță cu aceasta. Ministerul Muncii, Minis
terul Educației și învâtămintului împreună cu mi
nisterele economice vor acționa cu fermitate pentru 
a asigura o mai bună planificare dc perspectivă a 
pregătirii cadrelor, precum .și realizarea integrală a 
programelor pregătirii forței de muncă, pornind de 
la necesitățile fiecărei centrale și întreprinderi ne-‘ 
structura de meserii; Se vor lua măsuri hotărîtb 
pentru redistribuirea specialiștilor și încadrarea 
corespunzătoare a tuturor unităților cu specia

liști. Consfătuirea cerc conducerilor de Intre- 
pru deri și Ventrale Să aplice riguros prevederile 
Legii prhincf perfecționarea pregătirii profesionale 
a lucratorilor din unitățile socialiste de stat, sa spo
rească exigența in pregătirea muncitorilor calificați, 
atit in școlile profesionale, cit .și la locul de produc
ție. Fiecare centrală, fiecare minister poartă, in ra
mura. in domeniul său, răspunderea directă pentru 
pregătirea cadrelor.

10. Cadrele de conducere de pari id șl de stat din 
ministere, centrale .și întreprinderi vor lua mă-uri 
energic1 pentru întărirea disciplinei sl ordinii in 
fiecare unitate economică pentru dezvoltarea răs
punderii tuturor oamenilor muncii față de sarcinile 
pc care Ie au in producție, cultivarea grijii față de 
Imnul obștesc și de Telul cum sc gospodărește avutul 
obștesc.

Se va acționa neiniirzlaf pentru respectarea rigu
roasă a organizării formațiilor dc lucru, încadrarea 
tuturor schimburilor cu șefi de echipă, maiștri, in
gineri — in conformitate cu cerințele producției — 
și creșterea rolului acestora in conducerea nemijlo
cită a activității la locul dc muncă.

11. Consfătuirea cere consiliilor și comitetelor oa
menilor muncii, organizațiilor sindicale și de tineret 
să-și sporească preocuparea și să acționeze cu toată 
l rmitatea pentru soluționarea, la nivelul cerințelor, 
a problemelor sociale, urgentind darea în folosință 
a căminelor pentru muncitorii nefamiliști, a ereșelor 
și a celorlalte dotări sociale <tibiiite prin plan, pentru 
aplicarea cu maximă rigurozitate n tuturor prevede
rilor legale in domeniul protecției si securității muncii.

12. Cadrele de conducere din ministere și centrale 
vor lua măsuri hotărite. vor mobiliza toate forțele 
pentru realizarea integrală a planului de investiții și 
de punere in funcțiune a noilor capacități pe anul 
1971. De asemenea, se va realiza o pregătire temei
nică a investițiilor pe 1975. incepind cu alegerea so
luțiilor tehnologice, elaborarea documentațiilor, asi
gurarea utilajelor tehnologice, dimensionarea rațio
nală a noilor capacități de producție. Se vor lra 
măsuri de concentrare a forțelor umane și materiale 
la obiectivele principale, pentru a sc asigura scurta
rea termenelor de punere in funcțiune și eliminarea 
răminerilor in urmă in atingerea parametrilor tehni- 
co-economici proiectați.

La fiecare obiectiv va Ti stabilit — așa cum pre
vede legea — furnizorul general, antreprenorul ge
neral și proiectantul-șef.

13. Participanții la consfătuire au reafirmat anga
jamentul de a acționa cu toată energia pentru trans
punerea in viață a indicațiilor și sarcinilor trasate 
de conducerea de partid și de stat privind realizarea 
sarcinilor de export, dezvoltarea cooperării economice 
internaționale, creșterea eficienței activității de co
merț exterior. In acest scop, centralele industriale 
vor acționa pentru realizarea ritmică si la parame
trii tehnici contractați a producției destinate expor
tului, pentru adaptarea rapidă a producției la cerin
țele pieței externe, pentru modernizarea și reînnoi
rea producției, in ritmul impus de exigențele pro
gresului tehnic contemporan. împreună cu între
prinderile de comerț exterior, centralele se vor 
preocupa de cunoașterea cit mai temeinică a 
cerințelor pieței mondiale, in scopul valori
ficării superioare a produselor românești. Concomi- 
tent cu preocuparea pentru reducerea costurilor de 
producție, centralele și întreprinderile trebuie să asi
gure obținerea unor prețuri tit mai avantajoase 
pentru mărfurile exportate, aducindu-și astfel o 

contribuție sporită la realizarea fn cursul arestul an 
a unei balanțe dc plăti externe echilibrate,

14. Participanții la consfătuire vor acționa cu toate 
forțele pentru ca democrația economică, democrația 
socialistă să devină o realitate zilnică, fructificin- 
du-se din plin experiența oamenilor muncii, a ca
drelor de specialiști. Vor fl Întreprinse măsuri ener
gice pentru a crește rolul consiliilor si comitetelor 
oamenilor muncii ca organisme de conducere colec
tivă, se va ridica pe un plan superior nivelul de 
conducere a Întregii activități de către centrale, per- 
fecționindu-se continuu stilul și metodele de muncă, 
modalitățile de adoptare a deciziilor și controlul 
sistematic ol înfăptuirii acestora.

Adunările generale ale oamenilor muncii trebuie 
să ișl exercite deplin atribuțiile ce le-au fost con-ț, 
ferite, să devină realmente organisme de conducere 
colectivă a fiecărei unități, să examineze cu Înaltă 
exigență activitatea consiliilor și comitetelor oa
menilor muncii, să asigure cadrul prielnic pentru 
dezbaterea largă, democratică, în spiritul propriu 
partidului nostru, a problemelor economice si so
ciale fundamentale.

15. în numele tuturor comuniștilor din centrale 
ai întreprinderi industriale, cadrele de partid pre; 
rente la consfătuire asigură conducerea partidului 
că vor acorda o atenție muli mal mare muncii 
organizațiilor de partid, activității fiecărui co
munist. unirii eforturilor tuturor oamenilor mun
cii pentru realizarea sarcinilor economico-soclale, 
creșterii răspunderii comuniștilor față de În
treaga lor activitate. Vor fi trași la răspundere, cu 
mai multă hotărire. acei comuniști care nu Iși în
deplinesc in mod corespunzător sarcinile Încredin
țate.

Comuniștii prezenți la consfătuire se angajează 
să depună toate eforturile pentru creșterea rolului 
organizațiilor de partid in conducerea politică a 
muncii in centralele și întreprinderile industriale, 
în soluționarea problemelor pe care le ridică pro
ducția și viața, in întărirea răspunderii membrilor 
de partid in mai buna organizare și perfecționare 
a activității economice și sociale.

O atenție deosebită se va acorda educației so
cialiste, creșterii nivelului conștiinței oamenilor 
muncii, în spiritul principiilor și normelor vieții și 
muncii comuniștilor, ale clicii și echității socialiste.

★
Consfătuirea asigură conducerea de partid șl de 

stat, pe secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că vor fi întreprinse măsuri 
hotărite pentru ca următoarele luni ale anului să 
marcheze o îmbunătățire radicală a conducerii ac
tivității din industrie, o creștere a eficienței întregii 
activități economice.

Cadrele de partid și de stat din ministere și cen
tralele industriale se angajează să intimpine a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul 
al XI-lea al partidului cu noi și importante succese 
in toate domeniile de activitate cu rezultate de 
seamă in realizarea și depășirea planului pe 1974, 
in îndeplinirea cincinalului inainte de termen.

Consfătuirea se angajează să acționeze cu toată 
hotărirea pentru realizarea programului partidului, 
dc dezvoltare economico-socială a României, de spo
rire a venitului național și, pe această bază, dc creș
tere a bunăstării materiale și spirituale a întregu
lui popor, de făurire a societății socialiste multila-*  
teral dezvoltate in patria noastgă, de ridicare a 
României socialiste pe noi trepte de progres fi 
civilizație.

PE DOUĂ ȘANTIERE DE INVESTIȚII 

în obiectiv: RECUPERAREA 
RESTANTELOR

Dintr-o serie de motive, unele 
noi obiective de investiții n-au ln- 
trunit. la sfirșitul primului semestru 
al anului, condițiile necesare in ve
derea punerii lor in funcțiune. A- 
vi.-.d in vedere consecințele supor
tate. din această cauză, de economia 
națională, care contează pe întreaga 
producție a noilor capacități, apare și 
snai evidentă cerința unor măsuri ho
tărite. energice. Iată constatările fă
cute pe două șantiere.

★
Si al doilea termen de punere in 

funcțiune a noi: capacități de folii 
din PVC de la întreprinderea „Vic
toria- Timișoara — fixat pentru data 
de 30 iunie a.c. — a expirat. Moti
vai nu este greu de aflat Trustul 
de construcții industriale Timișoara 
n-a executat la vreme toate lucră
rile prevăzute, iar beneficiarul n-a 
asigurat decit o mică parte din uti
lajele necesare. Așa se face că. la 
un an de la depășirea termenului 
inițial de dare in exploatare, lucră
ri.e de execuție nu sint incă termi
nate. Hala de producție, bunăoară, 
c aproape goală. N-au fost montate 
decit o parte din utilaje, in timp ce 
cele mai multe stau afară ambalate 
in lăzi. Mașina de imprimat in 4 
colon a sosit abia in cursul lunii 
iunie a.c., iar de citeva zile au în
ceput să vină și unele piese ale 
calandrulu; de folii — utilajul con
ducător al întregii linii tehnologice. 
Montajul acestora n-a început pen
tru că și acum se mai lucrează la 
fundațiile pe care vor fi amplasate. 
De asemenea, mai trebuie executate 
Tuște canale, precum și o parte din 
pardoseli. In plus, constructorul n-a 
Început execuția case: de conexiuni 
de la stația de 110 kV.

în fata acestei situații, atlt de 
nesatisfăcătoare, beneficiarul si con
structorul caută... fel de fel de 
scuze. Ing. Liviu Taina?, șeful ser
viciului mecano-energetic al între
prinderii „Victoria", ne spune :

— Furnizorul extern al liniei teh
nologice ne-a livrat cu mari lntîr- 
zieri utilajele, de$i noi am făcut 
mereu demersuri, prin organismele 
competente, pentru urgentare. Con
structorul ar fi putut să încheie 
lucrările, astfel ca in momentul so- 
airii mașinilor să înceapă imediat 
montajul. Dar pe șantier lucrează 
2—3 oameni.

Ce părere are constructorul ? Ing. 
Isac Grunfeld, setul șantierului 3 al 
T.C.I.T., recunoaște :

— Intr-adevăr, ritmul de lucru e 
nesatisfăcător. Dar efectivele noastre 
sini redube deoarece le-am retras 
pentru câ nu sint asigurate utila
jele. în ce privește casa de cone
xiuni de la stația de 110 kV. n-am 
atacat incă lucrările pentru că_ nu 
prea ne pricepem, n-am mai făcut 
niciodată o asemenea instalație. 
Restul lucrărilor din halfi ie vom 
termina in cel mult două sâotămini. 
după care poate începe montajul 
utilajelor.

Ma; e oare nevoie de vreun co
mentariu la aceste declarații. exem
ple evidente ale superficialității fi 

lipsei de răspundere cu care cei doi 
factori, direct răspunzători de soar
ta acestui obiectiv, au tratat proble
ma respectării termenului său de 
punere in funcțiune ? Evident, nu. 
Ceea ce se cere acum sint măsuri 
promote, eficace menite să ducă la 
intensificarea ritmului de lucru.

★
Deși la 31 martie a.c. la între

prinderea de produse refractare „9 
Mai" din Turda era planificată să 
intre in producție o nouă capacitate 
de mărime și importanță deosebite, 
evenimentul nu s-a produs nici pină 
astăzi.

— Lucrările. începute în anul 
1972, trebuiau atacate cu un an mai

0 la „Victoria“-Timișoara 
©La „9 Mai“-Turda
devreme — ne spune tov. Gherasim 
Hanu, inginer-șef al întreprinderii 
— dar proiectantul. „IPROMET" din 
Capitală, n-a finalizat documentația 
la vreme. Ca urmare, documentația 
de execuție a sosit pe etape și in
completă. Firesc, constructorul — 
Trustul de construcții industriale 
Cluj și subantrepriza sa, Trustul de 
instalații și montaj . Brașov — n-a 
putut să-și organizeze munca așa 
cum se cerea pentru o asemenea lu
crare. In afară de aceasta, tot 
timpul au lipsit unele materiale și 
utilaje din import și din țară. Prin
cipala vină pentru crearea acestor 
neajunsuri și, fapt foarte grav, pen
tru persistența lor îndelungată re
vine proiectantului și nouă, in cali
tate de beneficiar al investiției.

Apreciem obiectivitatea tovarășului 
inginer-șef. Dar trebuie spus că nu
mai ea singură nu ajută la nimic. 
Dacă sint atit de bine cunoscute 
neajunsurile și cauzele lor. n-ar fi 
fost oare mai firesc să se Intervi
nă din timp și energic cu măsuri o- 
perante pentru redresarea activității

SECERIȘUL ÎN DOBROGEA
(Urmare din pag. I)
rim îndeaproape — ne spunea tov. 
Obreja — executarea in flux a re
coltatului și semănatului culturilor 
duble, pentru ca. pe măsură ce se e- 
liberează mijloacele mecanice, să or
ganizăm întrajutorarea intre unită
țile agricole din cadrul aceluiași con
siliu intercooperatist sau intre con
silii intercooperatiste diferite". In 
altă parte, la cooperativa agricolă Ni- 
cdhțel. in mijlocul unui lan de griu 
ce se unduiește sub rodul bogat al 
spicelor, stăm de vorbă cu ing. Ion 
Tarles, președintele cooperativei. în
cerca dacă boabele au dat in copt. 

de pe acest șantier? Desigur că da. 
Ce se întreprinde acum, in acest 
scop ?

— Cuptorul tunel este inzidit com
plet și se definitivează instalațiile a- 
ferente, ne-a precizat inginerul 
șef. Din păcate. este rămasă in 
urmă secția de preparare, din cauza 
lipsei construcțiilor metalice. în fața 
acestei situații, depunem mari efor
turi pentru accelerarea ritmului la 
toate lucrările : urmărim zilnic sta
diul realizării de către furnizori a 
utilajelor restante, prin delegați ai 
întreprinderii detașați la întreprin
derile din Bistrița și celelalte unități 
ce concură la fabricarea filtrului. în 
atelierul propriu, executăm o seamă 
de instalații-anexe. La rindul său. 
constructorul și-a organizat munca la 
înzidirea vagoneților in 2 schimburi, 
pentru a termina această lucrare in 
cel mult două săptămini. Daca vom 
primi in timp util fondurile necesare 
terminării lucrărilor, sperăm ca noua 
capacitate să fie dată in funcțiune 
la 30 septembrie. Aceste fonduri 
sint rezultatul îmbunătățirilor aduse 
la proiectul inițial.

Iată deci că, și în ceasul al doi
sprezecelea, nu toate lucrările au 
fost terminate, iar asupra termenu
lui de punere in funcțiune .planează 
încă o serioasă incertitudine.

La cele spuse de interlocutor, tre
buie să facem o precizare. Pe șantier 
am putut constata că ritmul de lu
cru se situează incă sub necesități 
și posibilități. Sint multe locuri unde 
muncitorii stau pur și simplu de
geaba.

Evident, problemele cu care se 
confruntă acest șantier sint încă 
destul de serioase. Ca atare, trebuie 
acționat energic, fără aminare. pen
tru introducerea ordinii și discipli
nei la derularea activității de la a- 
ceastă investiție. O mare răspundere 
revine, in acest sens, organizațiilor 
de partid ale constructorului și be
neficiarului.

Ing. Cristian ANTONESCU 
Cezar IOANA
Alexandru MUREȘAN
corespondenții „Scinleii"

„Da. i-a venit timpul — spunea pre
ședintele. De miine intrăm cu toate 
forțele la recoltat. în 8—9 zile spe
răm să terminăm de strins producția 
de pe cele 885 ha cultivate". Și in 
celelalte unități agricole din județ 
specialiștii urmăresc in permanență 
lanurile de griu, fiind gata să declan
șeze bătălia cea mare. O campanie 
bine organizată, in cele mai mici a- 
mănunte.

Aceasta este imaginea ce se poate 
desprinde in fiecare unitate agricolă. 
O certitudine că recoltarea cereale
lor păioase se va încheia Ia timp, 
vor fi înlăturate pierderile.

în acest an a început să producă o nouă „citadelă" a rulmentului românesc ! întreprinderea de rulmenți din Alexandria, un mare obiectiv Industrial al 
actualului cincinal. Dotată cu mijloace tehnice de înaltă clasă, de „ultimă oră", noua unitate economică — de unde prezentăm imaginile de mai sus — va avea 
o capacitate de producție anuală finală echivalentă cu producția anului 1971 realizată de întreprinderile similare din Brașov și Birlad la un loc. Prin 
punerea in funcțiune a acestui obiectiv industrial au fost create, incă din acest an, peste trei mii noi locuri de muncă. Incepind cu anul viitor, numărul 

acestora va spori cu incă alte citeva mii. Foto : S. Cristian

(Urmare clin pag. I)

naiului a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, a obținut, in pe
rioada ce a trecut din acest al pa
trulea an, rezultate mai bune ca 
oricind. sau ale organizației jude
țene Constanța a P.C.R., care a ho- 
tărit să-și dubleze angajamentul 
asumat in întrecerea pe 1974, sint 
concluderite pentru voința de auto- 
depâșire ce caracterizează nume
roase organizații șj colective de oa
meni ai muncii.

Sint insă și organizații de partid 
în rîndurile cărora, in ambianța 
generală a succeselor obținute, și-a 
făcut loc o stare euforică, de auto- 
mulțurnire, de demobilizare. Con
secința inevitabilă a spiritului tole
rant. a atmosferei festiviste, a pre
zentării trandafirii a lucrurilor este 
o slăbire a exigenței, a fermității 
si combativității muncitorești, a 
controlului partinic ; se creează 
astfel un mediu tolerant, de slabă 
rezistență, in care se pot încuiba și 
prolifera manifestări de trecere cu 
vederea a unor lipsuri, de indisci
plină. neglijență ; intr-un asemenea 
mediu incep să fie date uitării pre
vederi ale legilor, reguli esențiale 
pentru bunul mers al activității, 
regulamentele de ordine interioară.

Și, firește, consecințele unor ase
menea manifestări nu se limitează 
la unitățile respective : în condi
țiile societății noastre socialiste, ale 
interdependențelor și caracterului 
unitar al mecanismului economic, 
orice act de dezordine se reper
cutează si asupra activității altor 
colective. Se poate, de aceea, spune 
că, oriunde s-ar manifesta, aseme
nea cazuri afectează interesele în
tregii societăți, după cum. dimpo
trivă, tocmai asigurarea unei desă
vârșite ordini și discipline permite 
valorificarea din plin a avantaje
lor modului de producție socialist, 
in interesul progresului general.

Rezultă de aci necesitatea ca 
toate organizațiile de partid să mi
liteze pentru a înrădăcina in ca
drul fiecărui colectiv acel climat 
de exigență și combativitate revo
luționară în rare să nu poată în
colți germenii aulomulțumirii, al 
tolerantei fată de lipsuri ; nu se 
poate spune câ iși îndeplinește cu 
succes rolul de forță politică con
ducătoare a luptei pentru progres 

organizația care face „rabat" de la 
exigenta comunistă, se aureolează 
cu rezultatele de ansamblu si trece 
cu vederea diferite deficiențe ce 
mai persistă in activitatea colecti
vului. Funcția dinamizatoare pro
prie partidului cere comuniștilor să 
raporteze realizările nu doar la ni
velul de la care s-a pornit, ci Ia 
obiectivele spre care tinde parti
dul. la posibilitățile maxime, să 
tindă mereu mai sus, să educe si 
să dezvolte la oameni voința de 
autodepășire. Aceasta reprezintă, 
de fapt, una din principalele for
me de manifestare a spiritului re-

Cultivarea ewmei cumifiiste
voluționar care trebuie să caracte
rizeze activitatea fiecărei organiza
ții de partid, a fiecărui comunist.

Arma sigură de care dispun or
ganizațiile de partid pentru a cul
tiva exigența comunistă este cri
tica si autocritica, puternică pir- 
ghie a progresului in toate sectoa
rele de activitate. Este și rațiunea 
pentru care in repetate rinduri se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a in
sistat asupra necesității folosirii
intense și permanente a criticii si
autocriticii in activitatea partidu
lui, ca și in întreaga viață socială.

In unele organizații, la unii
mr-mbri de partid mai poate fi încă 
întîlnită mentalitatea că la critică 
si autocritică trebuie să se recurgă 
doar în împrejurări aparte, cu ca- 
Yacter mai mult sau mai puțin ex
cepțional, cind s-au ivit anumite 
lipsuri mai serioase. Potrivit unei 
asemenpa optici, se consideră că 
in condițiile unor mari realizări 
n-ar mai conta asemenea „mărun- 
țișuri", cum ar fi neîndeplinlrea u- 
nor indicatori ai planului „compen
sată" la alte capitole, intîrzieri la 
onorarea contractelor de coopera
re, rebutarea unor piese, ne
glijența unui paznic găsit dormind 
in post ori o „mică rotunjire din 

condei" a unor rapoarte sau situa-, 
ții. Viața arată însă că astfel de 
mentalități nu duc la nimic bun, 
căci neajunsurile, oricit de mărun
te, dacă sint trecute cu vederea, nu 
numai că nu dispar, ci, dimpotrivă, 
se amplifică și capătă proporții ce 
pot aduce prejudicii tot mai se
rioase. Statutul partidului a ridicat 
cerința folosirii permanente a cri
tici» si autocriticii la rangul de 
lege, subliniind ca una’din îndato
ririle de bază ale fiecărui comu
nist „să folosească si să stimuleze 
in întreaga sa activitate critica si 
autocritica", „să ia poziție și sâ 

combată cu hotărire lipsurile șl 
greșelile, tendințele de acoperire a 
neajunsurilor și să contribuie la li
chidarea lor". Mai mult, așa cum a 
subliniat secretarul general al par
tidului nostru, înseși rezultatele 
pozitive trebuie examinate in spi
rit critic, căci pretutindeni, chiar 
si în unitatea economică care ob
ține realizări dintre cele mai bune, 
chiar și în organizația de partid 
care se poate mindri cu succese 
remarcabile, există întotdeauna re
zerve de mai bine, posibilitatea de 
a obține rezultate mereu superi
oare.

Desigur că spiritul de exigentă, 
critica și autocritica trebuie să-și 
găsească finalizarea in măsuri 
practice pentru îmbunătățirea mun
cii, însoțite de controlul îndeplinirii 
lor. Căci nu sint firești situațiile 
care, din păcate încă se mai întil- 
nesc, cind se recunosc greșelile, 
dar... după aceea, lucrurile sint lă
sate să meargă la fel ca înainte. 
Exigența nu poate fi apreciată 
după simple declarații, oricit ar 
suna ele de frumos, ci după ceea 
ce se întreprinde concret, la fie
care loc de muncă, după felul cum 
sint organizate urmărirea $i apli
carea practică a hotăririlor menite 
să asigure înlăturarea neajunsuri

lor, Întronarea unei desăvirșite dis
cipline socialiste.

Dezvoltarea exigenței partinice, 
a spiritului critic .presupune o per
severentă activitate educativă din 
partea organelor și organizațiilor 
de partid, știut fiind că cu cit ni
velul de conștiință este mai ridi
cat, cu cit este mai bine cunoscută 
politica partidului, cu atit cresc 
spiritul de responsabilitate socială, 
ca și însăși capacitatea de sesizare 
a oricăror neajunsuri, combativita
tea față de acestea. Plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, 
insistind asupra necesității ca 
munca educativă să fie pătrunsă 
de spirit militant, a avut în vedere 
tocmai educarea membrilor de par
tid, a celorlalți oameni ai muncii 
in spiritul exigenței și combativită
ții revoluționare. Ca atare, exigen
ța și combativitatea trebuie să ca
racterizeze, să impregneze conținu
tul oricăror acțiuni și manifestări ale 
muncii politice de masă — fie că 
este vorba de convorbiri ale agita
torilor sau expuneri ale propagan
diștilor, de conținutul gazetelor de 
perete sau de programele brigăzi
lor artistice. In măsura în 
care nu numai câ nu se lasă atrasă 
in mrejele festivismului, ci. dim
potrivă, . combate cu hotărire ase
menea tendințe, in măsura în 
care abordează frontal, deschis 
problemele ce se ridică la fiecare 
loc de muncă si. odată cu eviden
țierea experienței pozitive, a exem
plelor înaintate, critică ferm, prin
cipial mentalitățile și atitudinile 
înapoiate, munca educativă iși spo
rește ecoul in conștiințe.

Ne aflăm intr-o perioadă cind 
organizațiile de partid sint con
fruntate cu sarcini de o deosebită 
complexitate. Congresul al XI-lea 
al partidului. Programul de per
spectivă al partidului, viitorul plan 
cincinal, prognozele de dezvoltare 
economico-socială a Urii pină în 
1990 vor pune in fața lor obiective 
de viitor șl mai grandioase, ceea 
ce va solicita, firește, ridicarea la 
un nivel superior a activității in 
toate sectoarele, mobilizarea tutu
ror energiilor, a întregii capacități 
de muncă și creație a poporului. 
Se înțelege că în aceste condiții 
este o necesitate vitalii*  cultivarea 
spiritului de exigență comunistă 
generalizarea lui la scara inlreuii 
societăți.



PAGINA 4 SC1 NT El A — joi 4 Iulie 1974

Cîteva întrebări in legătură 
cu repertoriul dramatic

Repertoriul nu reprezint* * o noțiu
ne imuabila, definita o data pentru 
totdeauna. Cine privește istoria vie
ții teatrale observ*  câ un repertoriu 
este o rezultantă a mai multor fac
tori de natură socială, politică, spi
rituală. culturală care, scțlonind in 
proporții diferite de la o epocă la 
sita sau de la o perioadă la alta, 
li determină configurația. Procesul 
alcătuirii unui repertoriu trebuie bi- 
n^ințele» să t'nft seama de structura 
Instituției teatrale care dispune de 
o anumită trună actoricească, de re
gizori ce imprimă o viziune origi
nală operei de artă, de directorul 
care manifestă anume opțiuni este- 
t’ce. Dar toii acești factori care aint 
menit! să pună in lumină opera de 
prtă nu realizează un act in sine el 
pentru sine. Repertoriul, atunci etnd 
se materializează în forma lui ulti
mă : «nectRcolul, vădește competenta 
d-:rectorului, perspectiva regizorului, 
talentul actorului. 
Dar toate acestea 
nu sint demon
strații abstracte, 
nu sint făcute să 
trăiască doar in 
seara premierei 
de gală, ci ele se 
adresează publi
cului. Cind se al
cătuiește un re
pertoriu el este 
gindit nu doar din 
perspectiva verdictului criticii, ci al 
verdictului milioanelor de spectatori. 
El trebuie gindit pentru cit mai 
mulțl oameni — din ce in ce 
mal mulți, de la o stagiune la 
alta. Deci repertoriul, fiind un 
act de opțiune, această opțiune 
se exercită intr-un anume con
text social si spiritual a carul ema- 
r.atie este și căruia i se adresează 
nemijlocit De aceea credem că al-1 
cătuirea repertoriului trebuie privită 
cu t^ată gravitatea si simțul respon
sabilității sociale, pornindu-se de la 
considerarea lui ca un act cu mari 
implicații in viata noastră spirituală. 
In procesul educării omului.

a Păcală: CAPITOL —9; 1L30; 14. 
O Balada soldatului : CAPITOL
— 16,30; 18,30; 20,45, la grădină —
20.30.
• Asediu cu surprize : VICTORIA
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Vandana : BUCUREȘTI — 8,30; 
11,30; 14.30; 17,30; 20,15. la grădi
nă — 20,45, LUCEAFĂRUL — 9; 
12,30; 16; 19,30, GRADINA DOINA
— 20,15, GRADINA DINAMO — '
20.15.
• 50 000 de dolari recompensa : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 5108) — 17,15, (5109) — 19.45, 
PATRIA — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, la grădină
— 20,15, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Șapte păcate : CASA FILMU
LUI — 10; 12,45; 15,45, SCALA — 
9,15; 11,30; 14; 16,30; 18.45; 21,15,
FEROVIAR — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20,
• Un comisar acuză : CENTRAL
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Ciclul : LUMINA — 9; 12,30; 16;
19.30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.30.
• Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
o A trăi pentru iubire : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.15, la grădină — 20,30.
• Balul de slmb&tă scara : GRI- 
VIȚA — 9.

FRANKFURT PE MAIN 3 (Ager- 
pres). — In turneul final al campio
natului mondial de fotbal, ieri s-au 
desfășurat ultimele meciuri din ca
drul celor două grupe semifinale.

La Frankfurt pe Main : selecțio
nata R. F. Germania a întrecut cu 
scorul de 1—0 (0—0) echipa Polo
niei, după un joc foarte strins, in 
care fotbaliștii polonezi au dat o re
plică dirză principalei favorite a 
campionatului.

Meciul a început cu o Intirziere de 
o jumătate de oră, din cauza unei 
ploi torențiale care a inundat tere
nul, fiind nevoie de intervenția 
pompierilor pentru a-1 face practica
bil. Cu toate acestea, controlul balo
nului a fost îngreunat. Golul acestei 
partide a fost înscris abia in minutul 
75 de Gerd Miiller, printr-un șut plasat 
de la 12 m. Portarul echipei polo

Seria surprizelor a continuat la 
Wimbledon miercuri după-amiază, 
cind alți doi mari favoriți ai 
turneului, ciștigătorii ultimelor două 
ediții, australianul John Newcombe 
și cehoslovacul Jan Kodes, au fost 
eliminați. Newcombe, cotat drept 
principalul favorit al concursului, 
l-a întilnit pe compatriotul său Ken 
Rosewall, in fața căruia a pierdut 
cu 1—6, 6—1, 0—6. 5—7. într-o par
tidă dirz disputată, americanul 
Jimmy Connors l-a învins in cinci 
seturi: 3—6, 6—3, 6—3, 6—8, 6—3 pe 
Jan Kodes.

în celelalte două „sferturi", ame
ricanul Stan Smith l-a întrecut cu 
9-8, 7-5. 6—8, 7—5 pe Ismail El 
Shafei (Republica Arabă Egipt), iar 
Dick Stockton (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—4, 7—5, 6—1 partida susținută cu 
Aleksandr Metrevell (U.R.S.S.). 

Se manifestă — in ultima vreme — 
tendința de a considera că o instituția 
artistică iși îndeplinește menirea 
d’.că include cit mai multe piese o- 
r.ginale in repertoriu. Fiind cu toții 
de acord că rostul unei mișcări tea
trale este acela de a sluji cu un de
votament ce merge pină la dăruire 
dramaturgia națională, vom adăuga 
că acest generos obiectiv nu poate 
să i.e transformat in fetiș care să 
ducă la abolirea criteriilor ideolo- 
g.ce și valorice, într-o goană de a 
pune in scenă orice numai pentru 
că autorul trăiește printre noi. Ris
căm procedind astfel să alimentăm 
confuzia valorilor, fenomen și așa 
destul de răspindit in cultura noas
tră, pentru ca să mai prolifereze e- 
xemplare — la adăpostul unor prin
cipii nobile. Fără îndoială nu vom 
cere pieselor de la începutul unei 
cariere să aibă fiorul capodoperelor 
shakespeariene și nici ireproșabila 
construcție a teatrului caragealian. 
Talentul marilor dramaturgi a fost 
bbia întrezărit la prima lucrare, ca
zurile cind debutul a coincis cu 
punctul cel mai de seamă al operei 
au fost mai degrabă excepții. Dar 
nu despre aceste piese care chiar in 
replica stângace, chiar in construc
ția mai greoaie poartă totuși pro
misiunea îmDlinirilor vrem să vor
bim, ci despre cele care aparțin u- 
nor autori ce nu creează o operă, 
ci însăilează, fără să-și pună pro
bleme grave, obiecte de serie, lu
crări făcute nu ca să doboare o șta
chetă, ci să se furișeze cît mai abil 
și chiar cit mai neobservate, piese 
care nu izvorăsc dintr-o concepție 
și nu sint rodul unei vocații, ci sint 
rodul unei îndeminări de a confec
ționa oricum și cit mai repede un

teatre
• Teatrul de comedie Cla parcul 
Herăstrău) : Preșul — 20.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română- : Țară bogată-n frumu
seți — 18.30.
c Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Marc din Moscova 
— 19,30.

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

Stadiul întrecerilor pentru 
complexul „Sport și sănătate"

LA SUCEAVA : EXPERIENȚA DIN IARNĂ A „ÎNGHEȚAT" 
IN MIEZUL VERII

„La foarte scurt timp după ce am 
primit brevetele și materialul de 
popularizare pentru complexul 
„Sport ș: sănătate" — ne spunea to
varășul Ion Braicu, vicepreședin
te al Consiliului municipal Su
ceava pentru educație fizică și sport 
— am trecut la difuzarea lor In 
asociațiile sportive fruntașe, acoio 
urxde există "șl condiții pentru tre
cerea normelor respective". Prea 
mult la plus interlocutorul nostru 
nu ne-a putut relata. De aceea, pen
tru a afla amănunte, am plecat îm
preună... pe teren.

La „Zimbrul" facem un test Adre
săm, la întimplare, la vreo 50 de 
persoane întâlnite in incinta fabricii, 
Întrebarea : Ce știți despre com
plexul „Sport $1 aănătate" ? Majori
tatea (aproape 40 — din secțiile con
fecții. mecanic-sef, administrativ) 
ne privesc cu surprindere : „N-am 
auzit nimic Unii (6) Încearcă fă 

formuleze idei generale, binecunos
cute despre... binefacerile practicării 
sportului ; alții (3) ne spun că au 
citit despre acest complex in ziarul 
de specialitate. „Dar in fabrică aso- 
c.i oi sportiv*  a făcut ceva in a- 
ceastă privință La o asemenea 
Întrebare — pentru care am solici
tat un răspuns simplu (..da“ ori 
„nu") — tăcerea tuturor interlocu
torilor ne-a edificat

Investigația pe această temă am 
fl putut-o ■'ontinua și in alte aso- 
ciații sportivi sucevene, dar — cum 
a.-ea să recunoască șl însoțitorul 
nostru — constatările ar fi fost a- 
celeașt In mod practic, In afara di
fuzării brevetelor si constituirii 

text, care să vadă lumina rampei, 
iar rileodată nici atit, ele consti
tuind exclusiv expresia perseverenței 
și vclcitarismului.

Patetismul declarațiilor duce nu o 
dată și la construirea unor false o- 
poziții. a unor construcții teoreticp 
șubrede care pot stimi confuzii. Șl 
anume — se crede — că un reper
toriu compus numai din piese ori
ginale n-ar mal «uferi de un nșa 
zis „academism", n-ar mal fl „clasi
cizant". Nimic mai fals : cel mal tî- 
năr dintre debutanti poate dovedi 
un sistem de gindlre academizat plnă 
la anacronism, clasicizant plnft la 
desuetudine, prăfuit plnft la sufo
care. dupft cum clasici de acum cite
va decenii sau veacuri ne vorbesc 
ca adevărațl contemporani. Un re
pertoriu compus din piese origina
le, anacronice din punct de vedere 
al gindlril. împotmolite In confuzia 
unor idei vetuste, nu este un reper

ÎN DEZBATERE PROBLEMATICA 

TEATRALĂ ACTUALĂ

toriu contemporan. Deci nu vlrsta unei 
piese este hotăritoare pentru coefi
cientul ei de modernitate și actua
litate, ci sensul ei etic și ideile pe 
care le vehiculează. Și este cazul să 
ne întrebăm : oare opțiunea (nu ex
clusivă bineînțeles) pentru valorile 
repertoriului clasic înseamnă o de
liberată situare pe pozițiile „acade
mismului" ? Un repertoriu care ar 
exclude aceste valori ar fi un re
pertoriu care nu ar corespunde me
nirii sale primordiale : formarea și 
înnobilarea omului. Fără îndoială din 
imensa moștenire a trecutului se
lectăm ceea ce este viabil, ceea ce 
SDune contemporanilor noștri un a- 
devâr, ceea ce comunică cu ei pe 
aceeași lungime de undă sufletească. 
Piesa clasică interpretată intr-o vi
ziune modernă dar nefalsificată, res
tituită nu ca un obiect de arhivă, are 
toate virtuțile apte să vorbească ce
lor de azi. Prezența ei într-un re
pertoriu echilibrat are un rol edu
cativ și formativ hotărâtor : ea adu
ce nu numai diversitatea epocilor, a 
genurilor, a modalităților. Aceste 
piese ne poartă la izvorul permanen
țelor, al acelor acte morale defini
torii. al structurilor și categoriilor 
spirituale care caracterizează ceea 
ce are specific o colectivitate națio
nală.

Problema care se pune mi se 
pare a fi absența îndelungată a u- 
nora din piesele clasice românești 
din repertoriu, faptul că nu se creea
ză o continuitate și o permanentă în 
această direcție, lipsind deci publi
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„romănia-film" prezintă
în cadrul programului MARI SUCCESE ALE ECRANULUI 

„BALADA SOLDATULUI"

O remarcabilă realizare a studiourilor sovietice în regia Iul G. Ciuhral. Cu: Volodea 
Ivașev, Janna Prohorenko, Antonina Maximova, Nikolai Kriucikov, Evgheni Urban
ski. Premiul pentru cea mai bună participare și premiul filmului pentru tineret la 

Festivalul de la Cannes.

unor comisii de organizare (care, 
firește, și-au stabilit planuri de ac
țiune cu termene și angajamente), 
nimic nu vădește o preocupare se
rioasă pentru trecerea la aplicarea 
măsurilor stabilite. în asociațiile 
sportive din Întreprinderi și institu
ții startul propriu-zis întirzie ne- 
permis de mult. Așa cum ne-am dat 
seama din raidul Întreprins, la Su
ceava acțiunea nu este nici măcar 
cunoscută de către cei cărora in 
fond 11 se adresează. Răspunderea 
aparține, Indiscutabil, asociațiilor 
sportive (și celor care le indrumă 
direct activitatea), dar nu-i mai pu
țin adevărat că forurile sportive, 
sindicale și ale U.T.C. de la județ 
și municipiu și-au considerat nefi
resc misiunea încheiată odată cu în
ființarea unor comisii „de resort" șl 
cu distribuirea brevetelor și afișelor 
la asociațiile sportive.

Situația ni se pare cu atit mai de 
neînțeles cu cit, după cum se știe, 
pe meleagurile sucevene există un 
mare interes pentru sportul de 
masă, experiență și pasiune organi
zatorică. fapt ilustrat "de tradiționa
lele competiții populare, cu zeci de 
mii de participanți la sporturile de 
iarnă. De ce spiritul de inițiativă șl 
pasiunea organizatorică să „Înghețe” 
tocmai vara ? Fără îndoială, sint ne
cesare nu reflecții și noi angaja
mente. ci măsuri concrete din par
tea tuturor asociațiilor sportive, a 
celorlalte organizații cu atribuții pe 
linia dezvoltării mișcării sportive 
de masă.

Ion DUM1TR1U 

cul de astăzi de o componentă spi
rituală perenă. Scriitori clasici șl 
dintre cele două războaie sint lu
ciți la mari perioade de timp, sint 
absenți ani de-a rindul de pe sce
nele teatrelor bucureștene sau pro
gramați ca o obligație de serviciu 
și nu cu convingerea valorii lor ; 
așa, de pildă, la Teatrul de Come
die. care Intr-un deceniu și jumăta
te de existentă poate număra pe de
getele unei singure miinl operele 
strălucitei școli de comedie româ
nească clasică și dintre cele două 
războaie, in timp ce un „Bufalo Bill" 
are drept de cetate prin nu se știe 
ce misterioasă eclipsă a exigenței. Să 
nu știe factorii de conducere ai Tea
trului de Comedie că in țara noas
tră au scris piese de acest gen 
V. Alecsandrl. Al. Kirițescu. Tudor 
Mușatescu. Camll Petrescu (al cărui 
„Mitică Popescu" e lăsat in grija 
teatrului „Ion Vasilescu"), G. M.

Zamfircscu, Mi
hail Sebastian 
(prezent doar cu 
un „muzical"),
Victor Eftimiu ? 
Și pentru că am 
ajuns la acest 
punct : cum anu
me se justifică 
această politică 
a porților deschi
se față de orice 
mediocritate din 

repertoriul străin, deshumarea unor 
comedii de bulevard din același re
pertoriu și distanta superioritate cu 
care este privită piesa românească, 
aprioric declarată desuetă ? Cum se 
explică oare magnetismul pe care 
îl au zonele periferice din reperto
riu! străin și faptul că piesele care 
compun marele repertoriu, punctele 
cheie și uneori autorii fundamentali 
lipsesc sistematic de pe afiș pină 
lntr-atît incit trece un deceniu și 
mai bine și spectatorii sint lipsiți de 
posibilitatea cunoașterii unora din 
cele mai elocvente expresii ale dra
maturgiei universale ?

Exclusivismul nu poate fi decît 
dăunător culturii, falsele opoziții nu 
pot aduce decit confuzii. Tntr-un re
pertoriu care ține seama de menirea 
sa esențială, aceea de a educa și a 
înnobila omul, piesa originală nu se 
opune piesei clasice ; acestea sint 
două valori universale coerente și 
convergente, care pun !n lumină 1- 
deile adevărului uman. De altfel, nici 
nu cunoaștem un repertoriu care să 
excludă unul sau altul din acești 
termeni. Singura opoziție existentă 
este aceea dintre valoare și non-va- 
loare, dintre ceea ce poate comu
nica spectatorului de astăzi și din
tre ceea ce nu-și află nici o afini
tate cu viața lui , indiferent cind au 
fost scrise aceste piese.

Valeriu RAPEAMU

Ștrandul... 
a intrat la apă
Cu ani in urmă, cetățenii din 

Cimpulung-Muscel și-au construit, cu 
forțe proprii, in parcul „Olga Ban- 
cic“, un mic ștrand. Alimentarea ba
zinului de înot s-a făcut multă 
vreme cu apă curată din riul Tirgu- 
lui. In jurul ștrandului s-a amena
jat .și o mică plajă. De la un timp, 
ștrandul a rămas insă fără apă și, 
practic, pustiu. „Așa este — con
firmă tov. Ion Ploscaru, primarul 
orașului. Vinovați sint constructorii 
noului combinat de lianți, care, lu- 
crind la o prelungire de cale ferată, 
au distrus sursa de apă". După lungi 
tergiversări, Combinatul de lianți a 
Întocmit documentația tehnică și pro
iectul de execuție pentru o canali
zare cu tuburi prin care să se rea
ducă apa in ștrand. A fost găsit și 
un constructor, care a promis să ter
mine lucrarea pină la 1 august a.c. 
Dar, deși pină la scadență nu mai 
este nici o lună, nimic încă n-a fost 
urnit din loc.

Gh. CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

Pregătiri în vederea apropiatului Campionat 
mondial universitar de fotbal

La campionatul mondial universi
tar de fotbal, care va avea loc in 
Franța. intre 7 și 21 iulie, echipa 
studențească română — câștigătoarea 
titlului la ediția precedentă a com
petiției — va fi alcătuită dintr-un 
lot de 18 jucători, in principal de la 
cluburile universitare Politehnica 
Timișoara, Sportul studențesc. Uni
versitatea Craiova și Universitatea 
Cluj. Sub conducerea antrenorilor

tv
mOG RAMUL I

18,00 — 17,00 TeleșcoAlA.
17..70 Telex.
17.35 Teleglob : Cleveland. Repor

taj de Nicolae Lupu.
17,M Agro'-nciclopedla — emisiune 

de știință șl practlcfl agricolă.
18,20 Atenție In... neatenție I
18,55 Publicitate.
19.00 Familia.
19,25 îooi de seri : Povești din că

limară.
11.30 Telejurnal « La cotele anu

lui XXX.
20.00 Seară .pentru tineret • Tur

neul emblemelor. Itinerar 
patriotic pentru tineret. Con
curs închinat celei dc-a 
XXX-*  aniversări a eliberă
rii patriei șl celui de-nl 
XT-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

21.30 Floarea din grădinâ — eml- 
siune-concurs pentru tineri 
lnterprcțl de muzică popu
lară.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 închiderea stagiunii de con
certe a formațiilor muzicale 
ale Radloteleviziunll. In pau
ză : Telex : Bucureștiul necu
noscut : Muzeul de antichi
tăți.

22,05 Cărți șl idei.

OLIMPIADA 
INTERNAȚIONALĂ 

DE CHIMIE 
A ELEVILOR

Bucureștiul găzduiește — între 2 și 
9 iulie a.c. — o competiție a tineri
lor pasionați de domeniul vast si in
teresant al chimiei : Olimpiada in
ternațională de chimie a elevilor, 
aflată la cea de-a Vl-a ediție. Par
ticipă elevi din Bulgaria, Cehoslova
cia, Republica Democrată Germană, 
Republica Federală Germania, Iu
goslavia. Polonia, Suedia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România. Fiecare țară 
este reprezentată de 4 elevi — dis
tinși in cadrul concursurilor națio
nale — și de 2 profesori in juriu.

După cum ne-a relatat prof. dr. 
Felicia Cornea, prorector al Univer
sității din București, președinta co
misiei de coordonare șl organizare a 
olimpiadei, elevii participanți vor 
susține o probă teoretică scrisă, con- 
stind din rezolvarea unor probleme 
din diferite capitole ale chimiei, in
cluse in programele analitice ale li
ceului, si o lucrare de laborator. Tn 
răstimpul șederii lor in România, 
oaspeții vor avea prilejul să cunoas
că Bucureștiul și litoralul Mării Ne
gre, instituții de invățămint. Vor a- 
vea loc. de asemenea, mese rotunde 
în cadrul cărora profesorii vor dez
bate. împreună cu colegii lor români, 
probleme ale predării chimiei in 
școală.
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SCRIMĂ: Formația română 
va participa la toate probele 

mondiale
La 16 iulie, în orașul francez Gre

noble, vor începe campionatele mon
diale de scrimă. Reprezentativa țării 
noastre va participa Ia toate probele 
incluse in programul competițional. 
In vederea acestei competiții lotul 
nostru reprezentativ iși continuă cu 
asiduitate pregătirile. Din lot fac 
parte printre alții, campionii mon
diali de tineret Adalbert Kuki (flo
retă) și Ion Pop (sabie), floretistele 
Ileana Gyulai, Suzana Ardeleanu, 
Ecaferina Stahl, floretistul Mihai Țiu 
și Dan Irimiciuc (sabie).

CAIAC-CANOE: La sfîrșitul 
săptămînii, „Regata Snagov"

Vineri, simbătă și duminică se des
fășoară tradiționala competiție inter
națională de caiac-canoe „Regata 
Snagov". La această ediție vor par
ticipa, alături dc cei mai valoroși 
sportivi din țara noastră, campioni 
din U.R.S.S., Bulgaria. Cuba, R. D. 
Germană. Canada și Australia. Vi
neri au loc preliminariile iar simbă
tă și duminică finalele celor 18 
probe.

Constantin Cernâianu (Craiova) șl 
Ion Ionescu (Timișoara) s-au efec
tuat. in această săptămână, antrena
mente și jocuri de omogenizare. Lo
tul român, care va pleca duminică 
spre Franța, cuprinde cițiva jucători 
cunoscuți. ca portarul Jlvan. fundașii 
Mioc, Tănăsescu, Deselnicu și Po- 
rațchl. mijlocașii Chihaia și Boldnl, 
atacanții Dașcu si Mulțescu.

ODATĂ CU BACALAUREATUL, 
0 MESERIE FRUMOASĂ

7 000 de absolvenți ai liceelor din Capitală 
au obținut atestatul de muncitori calificafi

Secția de echipament electric pen
tru locomotive Diescl-electrlcc de la 
Întreprinderea „Electronparataj" din 
București. Zumzet surd, neostenit, 
de mașini. Zumzetul obișnuit al 
muncii de fiecare zl. Și. totuși, de 
data aceasta, la bancurile și benzile 
lor de lucru, muncitorii nu ascund 
emoția unui eveniment deosebit : 6» 
de tineri, absolvenți ai liceului 
„Ghcorghe Lazăr". vor susține. in 
fața comisiei tehnice de încadrare 
și promovare a muncitorilor, probele 
prevăzute pentru obținerea atestatu
lui de lăcătuș-montalor aparate elec
trice. îi cunosc pe toți foarte bine, 
deoarece toți cei 68 au făcut, alături 
de ei. practica productivă. „Profe
sorii" și. în același timp, prietenii 
lor apropiați (ei înșiși foarte tineri), 
care l-au ajutat să facă primii pași 
în meserie, ii sfătuiesc și-i îndeam
nă, incă o dată, să aibă incredere în 
forțele lor. în definitiv, aici, la ban
cul de lucru, mai mult decit in orice 
alt loc, examenul are rigorile lui 
precise care fac imposibile surprizele 
de loterie : promovează numai cine 
iși cunoaște meseria. De altfel, aceas
tă regulă fusese confirmată și de 
testele efectuate anterior de flecare 
candidat. Nici unul dintre ei nu ră
măsese sub norma cerută unui mun
citor încadrat In categoria I de cali
ficare.

în asemenea condiții — după cum 
ne spunea ing. Nicolae Nedelciu, șe
ful secției — anticipările s-au dove
dit exacte. După „omologarea" re
zultatelor finale, s-a constatat că 
toți elevii au îndeplinit condițiile 
de atestare.

Secvență de excepție ? Nu. La 
„Electromagnetica", la „Semănătoa
rea", la întreprinderea de mecanică 
fină ne-au fost relatate cu lux de a- 
mânunte performanțe asemănătoare. 
Pretutindeni, promoția ’74 a liceelor 
bucureștene a fost la înălțime. De 
la liceul „Gheorghe Lazăr", de exem
plu, s-au prezentat la examenul de 
atestare profesională din diverse în
treprinderi toți cei 364 de absolvenți. 
Rezultatul ? Absolut toți se pot 
numi, acum lăcătuși, strungari, lăcă- 
tuși-montatori aparate electrice, 
montatori aparate electrice de mă
sură și relee, operatori chimiști în 
sinteza organică a medicamentelor, 
tricoteuri, confecționeri tricoturi sau 
confecționeri de țesături. Cu alte 
cuvinte, toți au o meserie. Este, de
sigur. meritul lor, al școlii și al în
treprinderilor în care au făcut prac
tica, al tuturor celor ce le-au 
călăuzit cu grijă pașii spre activi

cinema 

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
Finala: R. F. Germania — Olanda

TENIS: Turneul de la Wimbledon

tatea productivă, deschizlndu-le cu 
generozitate calea afirmării prin pro
pria lor munrA,

De fapt, Investiția educativă din 
licee pentru orientarea elevilor in 
această direcție 6e regăsește în În
treaga „sesiune" a atestării profesio
nale recent încheiate în întreprinde
rile bucureștene : 7 000 de absolvenți, 
adică aproape întreaga promoție *74  
a liceelor din Capitală, au obținut 
atestatul dc muncitor calificat. Și a- 
cost fapt este cu elît mai demn de 
remarcat cu cit el se circumscrie per
fect in ampla acțiune inițiată șl sus
ținută cu deosebită perseverentă de 
către comitetul municipal de partid 
pentru pregătirea și perfecționarea 
forjei de muncă 'în funcție de ce
rințele actuale si de perspectivă ale 
producției. Și asta deoarece mese
riile in care au fost atestați liceenii 
bucureșteni corespund profilului În
treprinderilor din Capitală, care oferă 
astfel oricind posibilități certe de 
exercitare a lor.

Firește, n-am putea și nici nu 
ne-am propus să anticipăm pe citi 
dintre ei ii vom Intilni miine In 
întreprinderile In care au desc’frat 
abia primele taine ale unor profesii 
care i-au ajutat să Înțeleagă, intr-un 
alt mod șl cu o altă încredere, pro
priul lor rost In viață. Un fapt este 
însă mal presus de orice îndoială. 
La „Electroaparataj", la „Electro
magnetica", la întreprinderea de me
canică fină și în multe alte uzine 
bucureștene lucrează acum sute de 
absolvenți din seriile anterioare ale 
liceului. Pentru că munca producti
vă le oferă posibilități tot mal largi 
de creștere și perfecționare.

Din această perspectivă, apare șl 
mal limpede necesitatea îmbunătăți
rii activității practice a elevilor. Pro
gramul acesteia — șl aici inginerii 
Nicolae Nedelciu de la „Electroapa
rataj" șl Ion Alecu de la întreprin
derea de mecanică fină, tehnicianul 
Constantin Lupoianu de la „Electro
magnetica", profesorul Virgiliu Du-, 
mitrescu de la liceul „Gheorghe La- 
7ăr“ se tntilnesc pe același teren — 
ar trebui astfel conceput incit, pe lin
gă pregătirea practică propriu-zisă, 
să le asigure si o pregătire tehnolo
gică mai solidă, care l-ar ajuta să 
se perfecționeze mal rapid în me
seria aleasă, să se pregătească mal 
temeinic pentru muncă, pentru viață.

D. T1RCOB
corespondentul „Scînteii"

a Căluțul roib : GRIVITA — 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30.
o De bună voie și nesilit de ni
meni : FLORE ASCA — 15,30; 18;
20,15.
« Chitty, Chitty — bang, bang : 
FLAMURA — 9; 12; 16; 19, GLO
RIA — 9,15\ 12,15; 16; 19.
• Inima pe fringhle : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20.15.
• Z. (I.) — 14,30, în nord spre 
Alaska — 16,30, O femele chinui
tă — 18.45; 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Ceața : MIORIȚA — 9.
• Afacerea Dominici : MIORIȚA
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Explozia : VOLGA — 9.
o Apașii : VOLGA — 11.15; 13,30; 
15,45 ; 18; 20,15.
• Joe Llmonadă : MELODIA —
9; 11.15; 13,30; 16; 18.30; 20,45,-MO
DERN — 9; 11,15; 16; 13.15; 20.15, 
la grădină — 20.30, GRADINA
TITAN — 20,30.
• Inamicul public nr. 1 : POPU
LAR — 9; 11.15; 13,30, GRADINA 
AURORA — 20,15.
• Ivan Kondarev : POPULAR — 
15,30; 19.
• Proprietarii ; DACIA — 9.
• Bani de buzunar : DACIA — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Contesa Walewska : COTRO-
CENI — 13.30; 15,45; 18; 20,15,
BUCEGI — 16; 18,15. la grădină —
20,30. GRADINA TOMIS — 20,30.
• Frații Jderi : UNIREA — 16,15, 
la grădină — 20,15.
O La est de Java : LIRA — 15,30; 
18; 20,30. la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20.15.
O Mama vitregă : RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Percheziția : COSMOS — 15,30; 
18; 20,15.
• Luminile orașului j VIITORUL
— 16; 18; 20.

neze, Tomaszewski, a apărat In mi
nutul 52 o lovitură de la 11 m exe
cutată de Hoeness.

Prin victoria de ieri, selecționata 
R. F. Germania se califică în finala 
programată, duminică 7 iulie, pe sta
dionul olimpic din Milnchen.

Cea de-a doua finalistă va fi 
echipa Olandei care ieri a Învins 
Brazilia cu 2—0 (0—0). Primul gol 
l-a înscris Neeskens. în minutul 50, 
reluind in colțul de sus al porții 
mingea pasată de Cruyff. în minu
tul 65, la o centrare a Iul Rensen- 
brink, Cruyff reia imparabil din 
voie, spulberind ultimele speranțe 
ale formației braziliene.

La Gelsenkirchen : R. D. Germa
nă — Argentina 1—1 (1—1).

La Dusseldorf : Suedia — Iugosla
via 2—1 (1—1).

In proba de simplu femei, Olga 
Morozova (U.R.S.S.) a furnizat cea 
mai mare surpriză, reușind să eli
mine pe americana Billie Jean 
King, cu 7—5, 6—2.

CUPA DAVIS: 
Formația Franței 

pentru meciul de la 
București

Marți seara, federația franceză de 
tenis a stabilit echipa care va in
tilni la București selecționata Româ
niei In cadrul „Cupei Davis". Echipa 
este formată din Patrice Dominguez, 
Georges Goven, Frangols Jauffret și 
Patrick Proisy. Nu a fost introdus in 
echipă Pierre Barthes, care este ac
cidentat. întilnirea România—Franța 
se va desfășura in zilele de 19. 20 
și 21 iulie.

Ffaptul 
I DIVERS 
I 51 pentru 1

I Directorul Grupului de șanti
ere „Electromontaj"-București, 
inginer S. Macioc, ne trimite un

I tabel cu 51 de nume de lucră- 
I tori, insofit de explicația : „Tofi 
I acești oameni, 51 la număr, au 

sdrlt ca unul intru salvarea vie
ții unul coleg de muncă. Aflat 
la datorie, in timp ce executa o 
lucrare dificilă la stafia de 220 
IcV din Turnu-Măgurele, tină- 
rul electrician Ion Filea a fost 
electrocutat. Gravele arsuri și 
leziuni provocate impuneau o 
foarte masivi transfuzie de sin
ge. La apelul medicului de la

I Spitalul de chirurgie plastică 
din București, tofi cei 51 de lu
crători și lucrătoare aflafl in 
clipa aceea In preajmă au și 
pornit spre centrul de recoltare 
a singelui. Gestul lor, actul lor 
de solidaritate umană m-au e- 
mofionat profund. Iată și moti
vul pentru care v-am reținut a- 
tenția cu aceste rinduri. Dar 
mai e unul, mai bine zis o bucu
rie ; viața colegului nostru a fost 
salvată".

Magazin 
universal 
în fîntina?

Materiale pentru instalații e- 
lectrice, ciorapi, tricotaje și cite 
și mai cite obiecte, toate alcă
tuind un veritabil... magazin 
universal descoperit intr-o fin- 
tină din comuna Cermei, jude
țul Arad. Dar nu Intr-o fintlnă 
oarecare sau a nimănui, ci in 
fintina lui Vasile Cătănuță din 
comuna sus-amlntită, căci sus- 
numltul, om „strîngător", aduse
se „comoara" in rate, azi una, 
miine alta, dar toate de la sec
ția din orașul Ineu a fabricii 
„Tricoul roșu" din Arad. „Co
moara" a fost scoasă din flntină, 
Iar Cătănuță a intrat la apă.

30 de 
milioane

Acesta e numărul puieților de 
crap cu care lucrătorii între
prinderii piscicole Iași au popu
lat în acest an iazurile și eleș- 
teele întreprinderii respective șl 
ale unor cooperative agricole. 
Alte bălți au făcut cunoștință 
cu puiet de crap asigurat de 
fermele piscicole ale cooperati
velor agricole din Bivolari, Și- 
potele și altele. De unde pină 
acum . lașul „importa" din alte 
județe puiet de pește, va deve
ni, în curind, „exportator".

Hop! din... 
piscină

Complexul hotelier „Dacia" 
este considerat — și pe drept 
cuvint — „de primă mină" in 
municipiul de pe Crișul Repede. 
Complexul are o piscină cu apă 
termală. O piscină cu acces nu 
numai pentru oaspeți, ci și pen
tru orădeni. Dar nu pentru orice 
orădean, ci numai pentru așa- 
numiții „cunoscuți de-ai casei" 
— rude și prieteni — cam ace
iași in fiecare seară. Și, fn fie
care seară, ieșind uzi leoarcă 
din piscină, „ai casei" urcă in 
local și, în timpul slalomului 
printre mesele ocupate de oa
meni civilizați, prezintă o veri
tabilă — șt condamnabilă — 
„paradă" a modei de plete, 
bărbi, slipuri, halate de baie... 
Unul din ei, văzindu-ne conster
nați, ne-a aruncat peste umăx: 
„Ce te zgiiești la noi, suflete ? 
Că și noi plătim remiză zece la 
sută". Te pomenești că li se mai 
dă șl restul.-

Misterul
| unor 

bijuterii
Un control inopinat făcut la 

depozitul de tranzit al O.C.L. 
Produse industriale Piatra 
Neamț a scos la iveală mari 
stocuri de bijuterii, deși locul 
acestora trebuia să fie in galan
tare. E, pur și simplu, vorba de 
adevărate stocuri... supranorma- 
tive : 954 verighete de aur, 246 
perechi cercei din aur, apoi i- 
nele, mărțișoare, lânțișoare... 
Toate, dar absolut toate, intrate 
în depozit incă de anul trecut. 
De atunci și pină acum n-au 
fost livrate magazinului respec
tiv decit cite ...un cercel, un 1- 
nel, un lănțișor drept „mostre". 
De ce ? Mister ! Urmează a fi 
dezlegat de către organele de 
anchetă.

Barieră pusă 
Ia timp

După ce a chefuit zdravăn, 
Florea Cătană, de la întreprin
derea „6 Martie" din Zărnești, 
a sustras cheile de la autoca
mionul pe care-l avea in pri
mire unul din comeseni și, după 
ce și-a condus prietena pină a- 
casă, a pornit-o in plină viteză 

Ispre Brașov. Semnalizat de că
tre organele de miliție, F. C. 
nu numai că n-a oprit, dar a 
apăsat și mal abitir pe accele- 

| ralor, trecind ca un bolid prin 
I bariera din șoseaua Cristianului. 
| „Pentru conducere in stare de 

ebrietate, pentru furt, conducere 
fără permis și fugă de la locul 
accidentului", amatorul de aven
tură a fost judecat In public. In 
afară de plata pagubelor pro
vocate prin distrugerea autoca
mionului și a barierei, apucătu- 

Irilor lut F. C. li s-a pus o ba
rieră sigură pentru un an și 
șase luni.

IRubrlcâ redactata de
Petre POPA
Și corespondenții „Scînteii"
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Sosirea unei delegații 
a Partidului Comunist Italian

Miercuri după-amlazft a sosit in 
Capitală o delegație ■ Partidului Co
munist Italian, condusă de tovarășul 
Giorgio Napolitano. membru al Di
recțiunii si ni Biroului Politic al 
P.C.I., care, la invitația Comitetului 
Central »1 Partidului Comunist Ro
mân. face o vizită în tara noastră.

Din delegație mei fac parte to'-a- 
rășli Rcnato Guttuso. membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Italian, si Marino Raicich,

rv INDUSTRIA JUDEȚULUI BRAItA

Angajamentul anual — 
îndeplinit înainte de termen

BRĂILA (Coresponden
tul „Scinteii". Mircea Ru- 
nr»t — în cadrul marii între
ceri socialiste, industria județu
lui Brăila se însene cu o nouă 

remarcabilă performanță : 
angajamentul anual, de 80 mi
lioane lei la producția globală, 
a fost îndeplinit Înainte de ter
men. Au fost date astfel peste 
plan o scrie de produse cu o 
importanță deosebită nentru 
economia națională : 5 170 tone 
țiței extras, 5 005 mii metri cubi

Noi lucrări de modernizare a căilor ferate
Lucrătorii Regionalei C.F.R. 

Brașov au încheiat operațiile 
de centralizare electrodinamică 
a stației Deda, precum si acțiu
nea de centralizare electrodina- 
mică a tronsonului de cale fe
rată Ciceu—Deda. In prezent, 
aproape 30 la sută din rețeaua

A o părut revista 
PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI 
nr. 5,1974

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5. 6 și 7 iulie a_c. In țară : Vreme in 
general frumoasă. Cerul va fi varia
bil. cu innorări mai accentuate in 
nordul și estul țării, unde vor cădea

Se întorc corăbiile...
(Urmare din pag. I) 

deputat, membru al Comisiei Parti
dului Comunisl Italian pentru pro
bleme de Invfițfimlnt

La sosire, pe aeroportul Otoprni. 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar nl C.C. nl 
P.C.R.. Ghizela Vass, membru al 
C.C-. al P.C.R.. Ion Franzetti. vice
președinte al Uniunii artiștilor plas
tici.

(Agerpres)

caz de sondă. 780 tone oțel 
brut, 31 excavatoare, 333 tone 
rețele cord, 72 tone produse 
mncromolecularc. 16 tone de u- 
til.ij tehnologic pentru industria 
chimică și altele. La obținerea 
acestui succes au contribuit in 
mod deosebit colectivele de la 
..Laminorul**.  I.U.G, ..Progresul**,  
Termocentrala Chișcani, între
prinderea do celuloză și hirtie, 
întreprinderea de reparații și 
Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului din Brăila.

tică în care Panait Istrati iși 
„salva** eroii damnați din cărțile 
sale. Aici li se pierdeau urmele. 
Este locul fertil in care sălciile și 
plopii nu cresc, ci pur și simplu 
izbucnesc intr-o vară ; vegetația 
țișneș’e in sus, după soare, aștep- 
tind zadarnic clipele dramatice ale 
inundațiilor catastrofale de cindva. 
Asta era pină-n ’71, cind au venit 
constructorii noului port mineralier. 
„Cum ii azi am bătut țărușii. Cu 
maistrul Văieanu. Acum, el e in con
cediu ; dă examene la subingineri. 
Bun. Batem noi țărușii. Noroi pin’ la 
briu. Țințari — pentru o viață. Ve
nisem cu remorcherul, pe Dunăre. 
Tot cu remorcherul am plecat Bun. 
Ne întoarcem a doua zi. Am căutat 
țărușii de am căpiat Pădurea parcă 
Ii înghițise, ii ascundea. îi ocrotea. 
Iată, astea sint locurile ‘de la gura 
Șiretului- (Stan Bcjan, dulgher, șef 
d*2 echipă).

Terenul a fost defrișat Treaba 
b ildozeriștllor mai ales, a dragli- 
n știlor. In pauze, cu toții, la pes
cuit (Se pescuiește și acum, dar 
printre coloanele de beton ale 
cheiului). S-a ridicat malul, apoi, cu 
vreo 5 metri. Treaba șoferilor de pe 
basculantele de mare tonaj. Apele, 
oricit de mari vor veni, se vor izbi 
de stavila durată de mina omului, 
vor trebui să se obișnuiască cu idee a 
că sint învinse. Au urmat, la rind, 
cheiul și clădirile. Treaba chesoniș- 
tilor, scafandrilor, zidarilor, sonetiș- 
tiior lui Nicu Stan, betoniștilor și a 
tuturor celor care au scris aici o pa
gină eroică in letopisețul expansiu
nii vetrei de metal de la Dunăre.

Peisajul actual ? Da, jungla acva
tică asaltează și acum cu exploziile 
de verde-crud cele citeva hectare 
furate. Secreta și inimaginabila vi
talitate din milioanele de canale ca
pilare subterane nu mai poate insă 
ajunge la suprafață prin cei cinci 
metri de pămint adăugați de om. Și 
astfel admiri, deconcertat, o neaș
teptată amestecătură de natură și 
industrie modernă. Coloanele demne 
ale plopilor față-n față cu coloanele 
albe, de beton, ale cheiului, ca niște 
străvechi vestigii păzind tăcerea a- 
pelor. Industria s-a insinuat decis, 
și-a impus cromatica și volumele ei, 
a inaugurat conviețuirea pașnică a 
miresmelor de pădure (care renaște 
mereu cu o vitalitate fără seamăn 
in spațiul acvatic) cu mirosurile 
uleiurilor industriale. S-a petrecut și 
aici, ca peste tot in această țară — 
șantier neîntrerupt de aproape trei 
decenii — acel inedit mixaj de an
sambluri peisagistice ce obligă ochiul 
și mintea la noi reconsiderări.

...Bate vintul la noul port minera
lier. După rafalele de ploaie a răsărit 
soarele și a rămas, ca o amintire, 
vintul. Sus. la o înălțime aprecia
bil, pe trupul macaralelor „Can- 
u'.ir- Be învirt de zor niște „jucă- 
r.;" : roza vinturllor. La o anume 
intensitate care pune in pericol 
funcționarea înaltelor și suplelor 
alcătuiri metalice comenzile sint 
blocate automat de „rozeie-jucării** 
și macaralele așteaptă răbdătoare 
clipa prielnică. La Galați, da. mal 
ales pe albia fluviului, bat aproape 
continuu viaturile. După cum indică 
însă fi ..roza** de sus. mai rar de
pășește o anume limită.

— Din partea mea. de-ar bate zi 
și noapte, dar să urle și pe sub 
pămint 1 — se arată supărat che- 
sonistul Mihai Doboș,

— Ce v-a cășunat ?
— Vin de la stația de repompare. 

Am acolo un cheson in lucru. Apa 
Uș.ieșle prm toți porii pămintuluL

de căi ferate a Regionalei dis
pune de instalații de centrali
zare electrodinamică cu blocuri 
automate de linie. Moderniza
rea căilor ferate pe această 
porțiune asigură automatizarea 
dirijării trenurilor și o circula

ție mai rapidă a lor.
(Agerpres)

A a părut revista
„LUMEA"

ploi locale și cu caracter de aversă, 
în rest, ploi izolate. Vint slab pină 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse*  intre 9 și 19 grade, 
iar cele maxime intre 20 și 30 de 
grade. In București : Vreme în ge
neral frumoasă. Cerul va fi variabil, 
favorabil ploii la sfirșitul intervalu
lui. Vint slab pină la potrivit. Tem
peratura staționară la inceput, apoi 
in scădere ușoară.

Merg pompele zi și noapte, dar de
geaba. Teren sub nivelul Dunării. 
Teren care trebuie supus.

— Ce alte terenuri ați mai supus 
pină aici ?

Mihai Doboș pricepe că, o clipă, 
măcar cu vorba, doresc să-1 scot din 
necazul concret.

— Vasăzicâ : toate chesoanele din 
„Insula Mare**  a Brăilei, de la Fi- 
lipoiu la Zătun, aproape de Hirșova. 
Apoi, toată ..tunelăria- combinatului 
gălătean. Ultima dată, abia termi
nasem treburile la furnalul III, ne 
făceam toată echipa bagajele să ne 
mutăm la IV. cind : „Gata, echipa 
lui Doboș are deja dormitoarele pre
gătite la portul mineralier**...

Mihai Doboș rostește „punctele de 
foc" ale acestui itinerar de chesonist 
pe un ton voit simplu, obișnuit. Știu 
însă că in adincul lui se bucură. 
Cum se va bucura și de chesonul 
unde acum Dunărea ii trimite prin 
toti porii pămintului șuvoaiele sale. 
Cum se bucură fiecare constructor 
care, in cei treizeci de ani de țară 
nouă, a stropit cu sudoarea frunții 
tot ceea ce am înălțat temeinic, pen
tru prezent și viitor, tot ceea ce a- 
testă vocația noastră de a construi.

— Povestea cu dormitoarele vine 
și ea cam așa — reia Mihai Doboș. 
Se oprește, din cine știe ce motiv 
neprevăzut, fluxul la stația betoa
ne ? ..La orice oră din zi și din 
noapte îi aveți acolo pe-ai lui Do- 
boș. Puneți-le deșteptătorul și-s ur
gent la lopată**...

— Pe ce șantier v-ați alăturat pri
ma dată chesoniștilor ?

— Eu am învățat de la „tatăl che- 
soniștilor**.  Palu Dumitru, din Plos- 
cuțenii Adjudului. Acum are ceva 
la un picior, nu mai poate lucra, dar 
mai Înainte a învățat tot satul. Si 
așa Ploscuțenil au devenit sat de 
chesoniști. Ca și Suraia și Tătăranu, 
din Vrancea. Că trei sate de cheso
niști sint in tara noastră...

Cuvintele lui Doboș pentru Palu 
sint pline de respect și-mi place por
tretul pe care i-1 face. Biografia e- 
xemplară a unui astfel de om se 
calchiează pe atitea biografii de 
contemporani ai noștri care, cu stă
ruință și responsabilitate, au ridicat 
alături de ei noi promoții muncito
rești, capabile să poarte mai departe 
ștafeta de constructori.

...De aici, de la macaralele aflate 
pe cheiul durat de echipele maistru
lui C. Vălcanu, in lungul platformei 
de stocaj, se rulează magistrala de 
benzi de cițiva kilometri, instalație 
modernă ce va cărăuși minereul pină 
sus, pe platoul titanilor, la gura a- 
glomeratoarelor.

— Aceste benzi, ne spusese ing. 
Iulian Simionescu, comandantul Co
mandamentului flotei fluviale Ga
lați, vor rula intr-o primă etapă 1.6 
milioane tone de minereu pe an. (Un 
calcul simplu arată că transportul a 
1.6 milioane tone ar necesita „pe us
cat**  37 100 de vagoane 1).

După trei ani de muncă eroică, 
s-a inaugurat portul mineralier. Pri
ma fază a lucrărilor la „portul oțe- 
lului**  s-a încheiat. Constructorii au 
ținut să adauge, astfel, la buchetul 
tuturor împlinirilor noastre in acest 
an al bilanțurilor, una dintre cele 
mai frumoase flori. Corăbiile care 
se reîntorc din depărtări acostează 
acum la cheiurile proaspete, durate 
pentru eternitate. Iar pe cel mai 
înalt catarg al lor, ca un omagiu 
adus tuturor celor care au pregătit 
noul loc de acostare, ca un semn al 
izbinzilor din acest „punct de foc**  al 
industrializării socialiste. flutură 
mindru. in bătaia vintului cu mires
me acvatice și uleiuri industriale, 
tricolorul românesc...

Cronica zilei
Președlnlelc Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Roma
nia. Miron Constantlnescu, a adresat 
președintelui Camerei Depulațiloi 
din Luxemburg, Antoine Wehenkel. 
o telegramă de felicitare cu prilejul 
alegerii sale in această funcție.

★

Cu prilejul Zilei naționale a Sta
nelor Unite ale Americii, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România. George Macovcs- 
cu, a transmis o telegramă de feli
citare secretarului de stat american, 
Henry Kissinger.

*
Miercuri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Alger, o delegație 
a Uniunii Tineretului Comunist șl 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România, condusă de to
varășul Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
care va participa la lucrările Confe
rinței tineretului din lumea a treia, 
cu tema „Unitatea de acțiune a ti
neretului pentru eliberarea totală a 
popoarelor din lumea a treia”.

★

In Capitală a sosit o delegație a 
Consiliului de Stat pentru Gospodă
rirea Materialelor al R. P. Polone, 
condusă de Eugeniusz Szyr, pre
ședintele consiliului; care face o vi
zită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Ma
xim Berghlanu. ministrul aprovizio
nării tehnico-materiale și controlu
lui gospodăririi fondurilor fixe, de 
alte persoane oficiale,.

Mikko Immonen, secretar general 
al Partidului de Centru din Finlan
da, care, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, a făcut o vizită in țara noastră, 
Împreună cu soția, a plecat spre 
patrie.

Pe aeroportul Kogălniceanu. a fost 
salutat de Ion Popa, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular jude
țean Constanța, de activiști ai Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat, 
miercuri, o seară culturală dedicată 
Zilei naționale a Republicii Vene
zuela.

Cu acest prilej, Mircea Moarcăș, 
redactor șef adjunct al ziarului 
„România Liberă”, a evocat vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Venezuela, moment de referință isto
rica in dezvoltarea relațiilor româno- 
venezuelene, a raporturilor dintre 
România și țările latino-americane.

A fost prezentat apoi filmul docu
mentar despre vizita oficială a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
Republica Venezuela.

La manifestare au asistat Andrei 
Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public, pre
cum și membri ai Ambasadei Repu
blicii Venezuela la București.

★ ■
Intre 1 și 3 iulie s-au desfășurat 

in Capitală lucrările seminarului pe 
tema „Planificarea activităților sta
tistice”, organizat de Centrul euro
pean pentru invățămint superior al 
U.N.E.S.C.O., cu sediul la București.

La lucrări au participat Levon A- 
tanassian, reprezentant al directoru
lui general al U.N.E.S.C.O., Eric 
Manfred Ribbing, directorul Centru
lui, precum și experți ai U.N.E.S.C.O.

Seminarul și-a propus ca obiectiv 
să contribuie la identificarea prin
cipalelor activități pe care le putea 
întreprinde centrul in cadrul pro
gramului statistic al U.N.E.S.C.O.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 3 IULIE 1974
FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 

1.082.436 lei
EXTRAGEREA I : 12 15 22 16 

37 10
EXTRAGEREA a Il-a : 17 44 5

26 34

Cui aparțin oceanele sau mal bine zis cui aparțin teritoriile aco
perite de apele oceanelor ? Aceasta este, pe bună dreptate, considerată 
ca UN>- DIN INTREBARILE-CHEIE ALE LUMII CONTEMPORANE, 
PENTRU CA EA PRIVEȘTE 71 LA SUTA DIN SUPRAFAȚA PLA
NETEI NOASTRE — aproape 361 de milioane kilometri pătrați de 
mări și oceane, care ascund in adincul lor o extraordinară gamă de 
bogății minerale, energetice și alimentare, alcătuind CEL MAI FABU
LOS TEZAUR AL UMANITĂȚII.

Tocmai de aceea Conferința Na
țiunilor Unite asupra dreptului mă
rii, în curs de desfășurare la Cara
cas, dobindește dimensiuni rar infi
nite in istoria reuniunilor interna
ționale, așa după cum arată prezența 
a 5 000 de delegați din 151 țări 
și după cum reiese și dintr-o sim
plă privire asupra ordinii de zi, 
pe care figurează 25 de puncte 
principale și peste 80 de 6ubpuncte. 
Pe primul plan al acestei tematici 
se află problemele limitelor apelor 
teritoriale, libera circulație prin 
striintorile internaționale, explora
rea depozitelor submarine minerale, 
acțiunile pentru combaterea poluării 
apelor mărilor și oceanelor.

In acest context, o importanță deo
sebită prezintă, desigur. evaluarea 
marilor resurse ale mărilor și ocea
nelor. cu atit mai prețioase in con
dițiile penuriei de materii prime și 
energie. Vreme îndelungată, atunci 
cind se vorbea de resursele mărilor 
$i oceanelor se înțelegea doar pes
cuitul. în ultimul timp însă savan- 
ții și specialiștii, utilizind mijloacele 
științei și tehnicii moderne, au oferit 
lumii o cu totul altă imagine a mă
rilor și oceanelor — aceea a unul 
inepuizabil sipet de tezaure geolo
gice, chimice și biologice, a unui ne
secat izvor de energie.

Savanții apreciază că pe fundul 
oceanelor, respectiv la adincimi va
riind intre 1 500 și 6 000 de metri, 
se află mari concentrații de „nodull 
polimetalici", in a căror componență 
intră mangan. fier, nichel, cupru, 
molibden, cobalt și alte metale din 
cele mai prețioase, cu un grad ri
dicat de puritate. Se estimează că 
fundul oceanelor este literalmente 
tapisat cu o cantitate gigantică de 
noduli, apreciată la cifra aproape in
credibilă de un triliort șl șapte sute 
de milioane de tone ! Rezervele de 
mangan ale oceanelor depășesc de 
4 000 de ori pe cele ale uscatului, 
fiind astfel in măsură să satisfacă 
cerințele omenirii pentru viitorii... 
400 000 de ani, in timp ce rezervele

ZIUA NAȚIONALĂ A STATELOR UNITE

Excelenței Sale
Domnului RICHARD NIXON

Președintele Statelor Unite ale AmeiicU #
CASA ALBA, WASHINGTON, D. C.

Cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii, tun plă
cerea ca, în numele Consiliului de Stat și al Guvernului Republicii So
cialiste România, al poporului român și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră și poporului american prieten cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de prosperitate și fericire.

Poporul și guvernul țării mele salută cu satisfacție cursul ascendent 
al relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale șl in alte 
domenii dintre țările noastre.

Doresc să subliniez și cu această ocazie rolul însemnat pe care l-au 
avut, in impulsionarea relațiilor româno-americane, dialogul prietenesc 
și întîlnirile rodnice dintre noi, înțelegerile pozitive la care am ajuns 
împreună, amplificarea în ultimii ani a contactelor între țările și po
poarele noastre. In acest context, aș dori să evoc cu multă plăcere vizita 
oficială pe care am efectuat-o în Statele Unite în decembrie, anul trecut, 
finalizată print r-un șir de înțelegeri, care se înscriu în spiritul întîlni- 
rilor și convorbirilor noastre fructuoase din ultima perioadă, mareînd 
o etapă superioară în evoluția relațiilor româno-americane.

Sînt încredințat că dialogul și conlucrarea dintre Republica Socia
listă România și Statele Unite ale Americii vor continua să se dezvolte 
și în viitor, în spiritul echității, respectului și avantajului reciproc. în 
interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Sub semnul pregătirilor 
pentru bicentenar

Astăzi se împlinesc 198 de ani de 
la istorica întrunire de la Phila
delphia a reprezentanților celor 13 
colonii engleze de pe această parte 
a Atlanticului, în cadrul căreia au 
fost adoptate „Declarația de inde
pendentă" și prima Constituție a 
Statelor Unite ale Americii.

An de aii, 4 iulie constituie pen
tru poporul american un moment 
de afirmare a identității sale na
ționale, de evocare a trecutului, de 
confruntare a realităților în care 
trăiește cu idealurile și principiile 
înscrise in „Declarația de indepen
dență**.

în. prezent, poporul american 
sărpătorește această, zi sub semnul 
pregătirilor pentru aniversarea, in 
1976, a 200 de ani de la proclama
rea independentei. In toate statele 
care compun S.U.A. au fost create 
comitete de organizare a sărbăto
ririi bicentenarului. Intre altele, 
aceste comitete se îngrijesc de res
taurarea și reconstruirea monu
mentelor și clădirilor care mar
chează jaloanele istoriei poporului 
american. Spre exemplu, la Phila
delphia — care a fost a doua capi
tală a S.U.A. — se află in plină 
desfășurare lucrările de reconsti
tuire din temelii, după proiectele 
originale, a clădirii unde Thomas 
Jefferson a scris proiectul Decla
rației de independență. De aseme
nea, sint în curs de restaurare mal 
multe clădiri legate de numele 
unor mari personalități istorice a- 
mericanc, ca Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin, James Madi
son și alții. în Bethlehem (statul 
Pennsylvania), unde s-a construit 
primul complex industrial în 1740, 
organizatorii pregătesc o serie de 
manifestări menite să ilustreze 
progresele care au făcut din S.U.A. 
prima forță industrială a lumii oc
cidentale. La Miami (statul Flori
da) se află in curs de construcție 
„centrul comercial și cultural in- 
teramerican**  sau „Interama", cum 
i se mal spune, planificat a-și des
chide porțile la 1 ianuarie 1976. 
Pe o întindere de 1 700 acri de pă
mint se construiesc pavilioane 
pentru un tirg internațional de 
mostre, precum și clădiri în care 
vor funcționa un centru comercial 
și unul cultural. „Interama" va fi 
dominat de un turn de aproape 
300 m înălțime, numit „turnul soa
relui", care va avea in virf patru 
terase suprapuse. Comisia națio
nală a bicentenarului a planificat 
organizarea „Festivalului Statelor 
Unite ale Americii", la care, in 
afară de instituțiile și societățile 
culturale americane, și-au anunțat 
participarea numeroase foruri cul
turale din Întreaga lume, între 
care circa 40 de teatre și opere.

terestre se vor epuiza în decursul 
unui secol (la nivelul de consum al 

EEZAINl HOUS Al OCEANEEOA- 
valorificat echitabil, în interesul 

tuturor popoarelor
PROBLEME DE LARG INTERES INTERNAȚIONAL IN DEZBATEREA 

CONFERINȚEI ASUPRA DREPTULUI MĂRII

anului 1960). Rezervele de cobalt de
pășesc de 5 000 de ori pe cele ale 
uscatului, fiind in măsură 6ă asigure 
necesitățile de consum in următorii 
200 000 de ani, în timp ce rezervele 
terestre se pare că vor fi secătuite 
peste patruzeci de ani.

Șl cifrele, de-a dreptul astronomi
ce, continuă In aceeași uluitoare suc
cesiune : 43 de bilioane tone de alu
miniu, echivalent cu consumul ome
nirii pe 20 000 de ani ; aproape 8 
bilioane tone de cupru, echivalent 
cu consumul pe 6 000 de ani (rezer
vele terestre se pare că se vor ter
mina in patru decenii) : 14 bilioane 
700 milioane tone de nichel, asigu- 
rind necesitățile de consum pe 150 000 
de ani (in timo ce actualele rezerve 
terestre se vor șfirși in decurs de 
circa 100 de ani) ; 750 de milioane 
de tone de molibden, echivalent cu 
consumul pe 30 000 de ani... Și ceea 
ce pare aproape Incredibil, spre deo
sebire de bogățiile minerale terestre.

Desigur, toate acestea se înscriu 
doar ca una din laturile — s-ar 
putea spune cea pozitivă — a eve
nimentului. Căci, concomitent, în 
presa americană, în cercurile largi 
ale opiniei publice se impun aten
ției un șir de probleme de fond 
ale realităților politice, economice 
și sociale. Dacă pe plan intern 
problematica este dominată de as
pecte ca inflația, de alte fenomene 
care se resimt in economia țării, 
pe plan extern, subiectul principal 
îl constituie rolul și poziția S.U.A. 
în confruntare cu cerințele majore 
ale destinderii internaționale, ale 
coexistenței pașnice și adincirii co
laborării între state, in conformi
tate cu interesele păcii și progre
sului general.

In acest context, se poate înre
gistra cu satisfacție că relațiile de 
prietenie dintre popoarele Româ
niei și Statelor Unite ale Americii 
au cunoscut, in ultimii ani. o con
tinuă dezvoltare, îndeosebi ca ur
mare a vizitei pe care președintele 
Richard Nixon a efectuat-o in țara 
noastră in vara anului 1969 și a vi
zitelor întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu in S.U.A. in 
toamna anului 1970 și in decembrie 
1973. Prin primirea plină de căl
dură rezervată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elens 
Ceaușescu, prin contactele și con
vorbirile la nivel înalt pe care le-a 
prilejuit, prin semnarea unor do
cumente de amplu răsunet inter
național, ca Declarația comună și 
Declarația comună cu privire la 
cooperarea economică, precum și a 
unui șir de acorduri bilaterale, vi
zita oficială din 1973 a deschis 
ample perspective pentru extinde
rea si diversificarea cooperării ro
mâno-americane, inscriindu-se, tot
odată, ca o remarcabilă contribu
ție la cauza generală a destinderii, 
înțelegerii și colaborării «interna
ționale.

La baza relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-americane au 
fost așezate principiile noi, demo
cratice, de relații interstatale — 
egalitatea în drepturi, respectul 
Independenței și suveranității na
ționale, neamestecul in treburile 
interne și avantajul reciproc ; clă
dite pe asemenea temelii, legătu
rile reciproce au cele mai bune 
premise de a se lărgi și amplifica 
potrivit intereselor celor două po
poare și ale păcii în lume. Este 
incă un motiv pentru care poporul 
român iși exprimă în această zi 
sentimentele de prietenie și cor
dialitate față de poporul Statelor 
Unite ale Americii.

C. ALEXANDROA1E
Washington, 

cele ale mării și oceanelor se refac 
accelerat, nodulii formlndu-se mai. 
rapid decit consumul lor !

O serie de oameni de afaceri au 
și inceput să se intereseze de posibi
litățile de exploatare a acestor no
duli. Presa internațională a informat 
în aceste zile că miliardarul ameri- 
cah Howard Hughes, cunoscut pen
tru excentricitățile sale, dar care 
este în același timp un rapace bu

sinessman. a și trimis in largul mă
rilor o navă, „Glomar Explorer", 
construită in mare secret și prevă
zută cu utilaj ultramodern — o uria
șă pompă (aproape cit o altă navă, 
situată dedesubtul celei de supra
față), pentru aspirarea nodulilor po
limetalici.

Cit privește petrolul, rezervele 
descoperite și evaluate pină in pre
zent se ridică la 160 de miliarde de 
barili, iar cele de gaze naturale la 
14 miliarde metri cubi. în prezent, 
In întreaga lume există peste 400 de 
platforme de exploatare maritimă a 
„aurului negru". Se apreciază câ in 
1980 oceanele vor furniza 35 la sută 
din producția mondială de hidrocar
buri.

Dar tezaurul cel mai prețios este 
poate altul șl anume faptul că ocea
nele pot hrăni peste 30 de miliarde 
de persoane (potrivit calculelor, 
populația lumii va atinge la sfirșitul 
acestui mileniu 7 miliarde), deve

Fdin Urile socialiști
Saraievo — „oraș 
al tineretului"

Pnrafrazînd o veche 
zicală romană, locui
torii Bosniei si Herțe- 
govlnei afirmă că toa
te drumurile duc spre... 
Saraievo. Această a- 
flrmație nu este lip
sită de temei, deoarece 
capitala Bosniei șl 
Herțegovinei se află 
la întretăierea tuturor 
drumurilor ce stră
bat această republică 
cu un relief in cea 
mai mare parte mun
tos. Pornind dinspre 
Dania Luka, drumul 
trece prin localitatea 
istorică Iaițe, prin o- 
rașul Travnik. descris 
cu alîta măiestrie de 
Ivo Andrlci, laureat al 
Premiului Nobel, și
coboară apoi, in curbe
line. pină la Sara-
ievo.

Din cele mai vechi
timpuri, orașul a a-
tras numeroși dru-
meți care il apreciau 
mai ales pentru fru
musețea priveliștilor 
ce le oferă. Intr-ade
văr, privit de pe 
muntele Trebevici. Sa
raievo oferă imagi
nea unei imense gră
dini, din mijlocul că
reia se ridică mos
chei, cu cupole aurite, 
cu minarete ce în
cearcă să rivalizeze in 
înălțime cu edificiile 
moderne din partea 
nouă a așezării.

Străbătind orașul 
de-a lungul rîului Mi- 
liațka, parcurgi parcă 
întregi epoci istori
ce. In partea de sus, 
cartierul mai păstrea
ză urme din perioada 
dominației otomane; 
ceva mai la vale se 
întilnesc vestigii din 
timpul dominației aus- 
tro-ungare ; iar mal 
departe se văd clădi
rile și edificiile mo
derne ridicate in anii

de după eliberare, in 
era fer^lfi a socialis
mului.

Urgiile celui de-al 
doilea război mondial 
s-au abătut și asupra 
acestui oraș, popu
lația sa plătind un 
greu tribut de singe 
în lupta pentru eli
berarea țării de sub 
ocupația fascistă. Dar 
In anii postbelici, Sa
raievo a cunoscut o 
dezvoltare și înflori
re fără precedent. El 
este înzestrat cu o in-

Tnsemnărl din
R.S.F. Iugoslavia

dustrie in plin ăvint, 
are cartiere noi. cu 
bulevarde largi, flan
cate de blocuri înalte 
din beton, oțel și sti
clă.

Vorbind despre dez
voltarea orașului. Zla- 
tan Karavdicl. vice
președintele Adunării 
Orășenești, roleva u- 
nele aspecte ce oglin
desc caracterul mo
dern al vieții orașu
lui. Saraievo — arăta 
interlocutorul nostru 
— numără peste 
320 000 de locuitori; 
numai din 1948 și 
pinâ în prezent a 
fost realizat 60 la 
sută din ansamblul 
actualului fond lo
cativ — respectiv 
15 000 de locuințe. In 
oraș iși desfășoară 
activitatea peste 240 
întreprinderi, dintre 
care unele sint cu
noscute nu numai in 
Iugoslavia, ci și pes
te granițele ei. Din
tre acestea, de un cert 
prestigiu se bucură

Construcții noi Io Saroievo

Ședința Comisiei permanente C.A. E.R. 
pentru transporturi

BERLIN 3 (Agerpres). — In orașul 
Karl Marx-Stadț din R. D. Germană 
a avut loc cea de-a 47-a ședință a 
Comisiei permanente C-A.E.R. pentru 
transporturi, in cadrul căreia s-a 
convenit asupra efectuării unor mă
suri privind dezvoltarea colaborării 
in domeniul sporirii capacităților de 
tranzit si de transport a liniilor de 
cale ferată, precum și îmbunătățirea 
colaborării in domeniul planificării 
transporturilor internaționale și a 
coordonării activității legate de a- 
ceasta.

S-au aprobat proiectele unei serii 
de documente normative privind ac
tivitatea noii organizații internațio

nind astfel principalul Izvor de pro
teine al omenirii. încă de pe acum 
specialiștii afirmă că printr-o exploa
tare rațională și prin dezvoltarea 
acvaculturii producția de pește a 
mărilor și oceanelor ar putea crește 
pină la 200 milioane de tone anual, 

-in mai puțin de două decenii (in 
prezent se pescuiesc anual circa 60 
milioane de tone).

... Dar cui aparțin toate aceste 

bogății ? Răspunsul la aceasta esle, 
parțial, in strinsă legătură cu pro
blema delimitării apelor teritoriale, 
și tocmai de aceea unul din aspec
tele fundamentale pe care le are de 
dezbătut conferința de la Caracas 
se referă la jurisdicția statelor rive
rane asupra teritoriilor submarine 
și resurselor mărilor și oceanelor a- 
diacente — in special a zonejor ma
rine considerate parte integrantă a 
statului riveran. Din acest punct de 
vedere nu există, după cum se știe, 
in practica statelor criterii uniforme, 
limitele apelor teritoriale diferind de 
la stat la stat — de la 3 pină la 200 
mile marine. Firește, stabilirea ape
lor teritoriale constituie o problemă 
ce ține de suveranitatea fiecărei țari, 
ceea ce nu exclude posibilitatea unor 
armonizări a pozițiilor. In legătură 
cu aceasta, pe culoarele conferinței 
se discută despre un proiect caro 
ar putea împărți oceanele in trei 
zone ; o zonă teritorială (aparținind 

întreprinderea „Ener- 
guinvest", ce reuneș
te 26 de uzine. 4 mi
ne, 7 birouri de pro
iectare. 4 centre de 
cercetare și dezvolta
re, un centru de cal
cul electronic, deve
nind un simbol al în
noirilor pe care le cu
noaște Bosnia și Her
zegovina in anii con
strucției socialiste. în
treprinderile din Sa
raievo realizează 34 
la sută din întregul 
volum al producției 
materiale din Bosnia 
și Herțegovina.

Saraievo este con
siderat un oraș al ti
neretului : in școlile 
elementare și medii 
din cuprinsul său în
vață peste 75 000 ele
vi, iar facultățile sale 
sint frecventate de a- 
proximativ 23 000 de 
studenți. In oraș au 
luat ființă instituții 
științifice in care lu
crează 1 500 de sa- 
vanți și specialiști în 
diferite domenii.

Saraievo se dezvol
tă 6ub semnul mun
cii constructive. al 
preocupărilor pentru 
dezvoltarea economi
că și socială, pentru 
modernizarea produc
ției, pentru înflorirea 
științei și învățăinin- 
tulul. El trăiește frea
mătul specific mun
cii de edificare a noii 
orînduiri, de ridica
re a societății pe trep
tele progresului și ci
vilizației. După cum 
se exprima în mod 
plastic scriitorul Ivo 
Andrici, „Saraievo 
este orașul celor mai 
frumoase năzuințe și 
eforturi, orașul celor 
mai indrăznețe vi
suri șl speranțe".

S. MORCOVESCU

nale — Consiliul folosirii in comun a 
containerelor in traficul internațio
nal, care se creează cu sediul in 
România, in scopul folosirii mai efi
ciente, prin colaborare, a containe
relor de mare capacitate in cadrul 
Sistemului unic de transport in con
tainere.

In timpul ședinței comisiei, repre
zentanții împuterniciți ai Guvernelor 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei. R.D. 
Germane, Mongoliei, Poloniei, Româ
niei, Ungariei și Uniunii Sovietice au 
semnat Convenția privind folosirea 
in comun a containerelor in traficul 
internațional.

direct, nemijlocit și integral statului 
riveran), o zonă patrimonială și o 
zonă internațională (largul mării).

Orice fel de nave, civile sau mi
litare, ar avea dreptul de a străbate 
zona patrimonială și firește cea in
ternațională. In ce privește resursele 
marine și submarine în primul caz 
acestea vor putea fi exploatate nu
mai de statele riverane ; in cel de-al 
doliea caz, O.N.U. ar elibera licențe 
de exploatare și ar veghea la dis
tribuirea echitabilă a resurselor in
tre toate statele, indiferent de gra
dul de dezvoltare.

O asemenea împărțire, aparent ne- 
discriminatorie, nu rezolvă insă da- 
teie problemei, ținînd seama de fap
tei că numai țările cele mai dezvol
tate din punct de vedere economic 
dispun de mijloacele perfecționate 
necesare unei exploatări adecvate a 
resurselor marine — ceea ce ar face 
ca valorificarea apelor internaționale 
de către acestea să ducă la accentua
rea decalajelor economice. Iată de 
ce se consideră, aici, la Caracas, că, 
indiferent de zonele in care ar putea 
fi împărțite apele oceanelor, trebuie 
să se asigure condițiile ca și statele 
in curs de dezvoltare, care alcătuiesc 
marea majoritate a omenirii, să be
neficieze, pe calea unei largi coope
rări nediscriminatorii, de pe urma 
vastelor resurse marine ca patrimo
niu comun al întregii umanități.

Simpla expunere a acestor citeva 
date evidențiază cit de complexe și 
de vaste sint problemele in dezba
tere. Tocmai de aceea actuala con
ferință, a treia asupra dreptului 
mării, urmează să dureze două luni 
și jumătate, anul viitor uimind să 
se întrunească la Viena o altă reu
niune, la nivel înalt, avi nd ca sar
cină să definitiveze proiectele de 
acord ce ar putea fi schițate la Ca
racas.

Reducerea și in ultimă Instanța 
lichidarea decalajelor economico 
crearea unei lumi mai bum-, mai 
drepte reprezintă obiective vilul., 
în a căror înfăptuire sint inter.,.„ne 
toate popoarele lumii. Nu încap.*  în
doială că folosirea echitabila a fa
buloaselor bogății ale mărilor si 
oceanelor poate constitui un factor 
de imensă importanță pentru tradu
cerea in viață a acestor obiecții e.

V. PAUNESCU
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Personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceausescu prezentată

intr-un film al televiziunii egiptene
CAIRO 3 (Corespondență de la 

N. Lupu). — Reflectind senti
mentele de caldă prietenie, de stimă 
și înaltă considerație pc care po
porul egiptean le nutrește fața de 
România și președintele său. tele
viziunea egipteană a prezentat — 
In cadrul unei emisiuni speciale — 
un film despre personalitatea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicola o 
Ceaușescu, și despre realizările ob
ținute de țara noastră in opera de 
construire a unei vieți noi.

Manifestare a prieteniei 
dintre România și Ecuador 

Laborator de fizică și chimie donat 
de tovarășa Elena Ceaușescu 

Colegiului național feminin 
din orașul Alausi

QUITO 3 (Agerpres). — Orașul 
Alausi din provincia Chimborazo a 
sărbătorit, recent, cca de-a 150-a ani
versare a întemeierii sale. Cu acest 
prilej a avut loc o manifestare ce 
se înscrie pe linia dezvoltării con
tinue a relațiilor de prietenie dintre 
România socialistă și Republica 
Ecuador. In cronica căreia vizita în
treprinsă anul trecut in Ecuador de 
președintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu reprezintă 
un moment de cea mai mare impor
tantă.

In cadrul unei solemnități a fost 
Inaugurat laboratorul de fizică și 
chimie donat colegiului național fe
minin din această localitate de aca
demician Elena Ceaușescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. director general al Institutu
lui central de cercetări chimice. De 
asemenea, conducerii colegiului i-a 
fost inminat un mesaj din partea 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La inaugurarea laboratorului au 
participat colonel Amenco Alaba, gu
vernatorul provinciei Chimborazo, 
Arnaldo Merino Munoz, prefectul 
provinciei, Miguel Angel Ormaza, 
primarul orașului Alausi, alte ofi
cialități. corpul profesoral și elevele 
colegiului. A fost prezent, de aseme

CONFERINȚA PENIRU SECURI1ATE Șl COOPERARE IN EUROPA
GENEVA 3 (Agerpres). — în contextul general al progresului in 

redactarea documentelor Conferinței pentru securitate și cooperare în 
Europa, sectoarele economice au cunoscut un ritm mai activ de fina
lizare a textelor.

După încheierea, practic, a activi
tății subcomisiei pentru mediul în
conjurător, s-a pus de acord proiec
tul referitor la cooperarea in dome
niu! științei și tehnicii și se găsește 
intr-un stadiu avansat elabora
rea textelor comune privind in
dustria și comerțul. De asemenea, 
o activitate susținută cunoaște sub
comisia pentru cooperarea in alte 
sectoare economice. Cu toată com
plexitatea problemelor examinate de 
acest organ de lucru, in care s-au 
studiat succesiv diferitele aspecte a- 
le cooperării statelor participante în 
domeniile transporturilor, turismului, 
formării și perfecționării cadrelor 
din diverse sectoare economice și ce
le privind condițiile de viață și de 
lucru ale muncitorilor emigranți. se 
poate aprecia că rezultatele obținute 
pină in prezent dovedesc necesitatea 
și utilitatea dezvoltării cooperării 
statelor participante in aceste dome

Timp de două săptâmîni, țara 
noastră a avut ca oaspeți stimați pe 
președintele ales al Republicii Co
lumbia, dr. Alfonso Lopez Michel
ses. împreună cu doamna Ceciha 
Caballero de Lopez. invitați de o- 
noare ai președintelui Nicolae 
Ceaușescu ti ai tovarășei Elena 
Ceaușescu. . ,

Desfășurată ir. ambianța do prie e- 
nle și solidaritate caracteristică rela
țiilor româno-columbiene, această vi
zită se înscrie in suita contactelor și 
’■•.tilnirilor ne care tovarășul Nico.ae 
Ceaușescu le-a avut in ultima periy 
oadă cu șefi de state, de guvernp și 
alți reprezentanți de vază a nume
roase țări — con
tacte care au i- 
lustrat strălucit 
■consecvența poli
ticii externe a 
României. preo
cuparea constan
tă de a dezvolta 
relațiile cu toate 
țările socialiste. 
ca statele care 
au pășit pe calea 
dezvoltării inde
pendente. cu sta
tele Americii La
tine, Africii, care 
militează pentru 
progresul econn- 
mico-social, cu 
celelalte state, 
fără deosebire de 
orinduire socială, 
de a promova ferm cauza prieteniei 
». Înțelegerii Internaționale, a păcii 
și progresului.

Așa cum este cunoscut, o vie și am
plă expresie a acestei politici a con
stituit-o călătoria istorică efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu anul 
trecut pe continentul Americii La
tine — printre țările vizitate numâ- 
rindu-se și Columbia. întilnirile 
avute alunei la Bogota, cu președin
tele Pastrana Borrero, cu alte per
sonalități marcante ale vieții politice 
columbiene, intre care Alfonso Lo
pez Michelsen — ales ulterior pre
ședinte al țării, funcție pe care ur
mează să o preia efectiv la 7 au- 
gust — manifestările de caldă sim
patie ți cordialitate ele populației, 
Declarația solemnă comună semnată 
atunci, celelalte acorduri și ințele- 
g.-ri convenite au pus temelii trai
nice operei de lărgire și diversifi
care a relațiilor româno-columbiene. 
contribuind, totodată, la întărirea so
lidarității poporului român cu po

Emisiunea, care a fost realizată 
pe baza unor secvențe din filmul 
documentar „România- Bucuroși I- 
anal XXX", cuprinde imagini din 
timpul vizitei întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu in Re
publica Arabă Egipt, in aprilie 1972. 
și. respectiv, in timpul recentei 
vizite a președintelui Anuar El 
Sadat in România, precum și ima
gini infâțișînd drumul de mari în
făptuiri parcurs de poporul român 
in anii care au trecut de la elibe
rarea țării.

nea. Ion Petre Mada, însărcinatul cu 
afaceri al României in Ecuador.

în cadrul solemnității, conducătorii 
colegiului au mulțumit in cuvinte 
calde tovarășei Elena Ceaușescu pen
tru darul și mesajul primit, iar con
siliul profesoral a transmis un per
gament in care sint exprimate sen
timentele de recunoștință ale între
gului colegiu.

Guvernatorul provinciei Chimbo
razo a transmis tovarășei Elena 
Ceaușescu recunoștința guvernului 
ecuadorian pentru această donație, 
relevind că laboratorul de fizică și 
chimie va constitui un sprijin pre
țios pentru dezvoltarea educației și 
instruirii in orașul Alausi, pentru for
marea de cadre naționale bine pre
gătite. De asemenea, elevele colegiu
lui au ținut să-și exprime recunoștin
ța pentru darul primit, rugind să se 
transmită tovarășei Elena Ceaușescu 
un buchet alb confecționat cu măies
trie din penele unor păsări exotice.

Membrii consiliului provincial, în
tregul corp profesoral și ceilalți par
ticipant la manifestare au vizitat 
apoi laboratorul, examinind cu aten
ție și apreciind aparatajul de fabri
cație românească cu care este în
zestrat 

nii și așezării acestor relații de coo
perare pe baze noi, mai echitabile.

Un acord general s-a realizat, de 
asemenea, in privința unor noi forme 
concrete de cooperare in domeniul 
turismului, pe plan bilateral și mul
tilateral.

Formarea și perfecționarea cadre
lor pentru diferitele sectoare ale e- 
conomiei — problemă de mare actua
litate, inclusă pe agenda conferinței, 
la propunerea țării noastre — a consti
tuit. de asemenea, obiectul unor dez
bateri fructuoase. Pe baza unor pro
puneri prezentate de delegațiile Ro
mâniei si Franței, au fost incluse in 
textele elaborate prevederi concrete 
referitoare la noile forme de coope
rare in acest domeniu intre statele 
participante. S-a convenit să se dez
volte cooperarea îndeosebi in dome
niul reciclării cadrelor care lucrează 
in problemele planificării, gestiunii 
întreprinderilor, agriculturii, in în
treprinderi bancare și de comerț.

poarele latino-americane, la afirma
rea principiilor noi de relații inter
statale, bazate pe egalitate și respect 
reciproc, la progresul destinderii șl 
cooperării internaționale.

Vizita președintelui ales al Colum
biei s-a înscris pe același făgaș, a 
reflectat continuitatea acestui curs 
— transpunerea in viață a hotă- 
ririlor adoptate la Bogota con- 
slituind esența convorbirilor de 
la București, menite să ducă la 
amplificarea colaborării multilatera
le. a conlucrării mai intense intre 
cele două țări în toate domeniile de 
activitate. „In convorbirile cu dum
neavoastră — arăta președintele

IN SPIRITUL SOLIDARITĂȚII CU POPOARELE LATINO-AMERICANE 

0 contribuție marcantă la adîncirea relațiilor 
de prietenie și colaborare româno-columbiene

Nicolae Ceaușescu adresindu-se oas- 
P'-țrlui — am hotărit să depunem 
eforturi, deopotrivă, pentru a reali
za in viață țoale aceste înțelegeri, 
deoarece ele corespund pe deplin 
Intereselor celor două popoare de 
a-si asigura dezvoltarea economico- 
socialâ mai rapidă, consolidarea in
dependenței șl suveranității națio
nale, bunăstarea șl fericirea lor. Tot
odată, ele se înscriu in cadrul poli
ticii generale de destindere, de pace 
sl colaborare între toate popoarele 
lumii". La rindul său. referindu-se 
la amplele perspective ale cooperării 
româno-columbiene. președintele Al
fonso Lopez Micheben arăta : „Ci
frele comerțului dintre noi. colabo
rarea de care am beneficiat In dite- 
rite domenii din partea tehnicii ro
mânești. circumstanțele de a avea 
studenții noștri aici, perfecționin- 
du-și cunoștințele in Universitatea 
din București — toate acestea ne a- 
rată că ne aflăm pe un drum bun, 
dar totuși la început, însă perspec

ÎNCHEIEREA vizitei in u. r. s. s.
A PREȘEDINTELUI S. U. A.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
Miercuri s-hu încheiat la Moscova 
convorbirile pe care președintele Sta
telor Unite? Richard Nixon, le-a avut 
cu Leonid Brcjnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., și cu alți con
ducători sovietici.

în urma convorbirilor au fost sem
nate comunicatul comun șl docu
mentele sovieto-americane privind

LISABONA „Sint necesare transformări radicale in vederea 
soluționării problemelor economice și sociale ale țării" 

Declarajia-program a Partidului Socialist Portughez

LISABONA 3 (De la trimisul nos
tru, Vasile Oros). — Conducerea 
Partidului Socialist Portughez a 
dat publicității o dcclarație-prngram, 
care subliniază că unul din princi
palele obiective ale partidului il re
prezintă lupta pentru edificarea unei 
noi societăți, care sâ elimine exploa
tarea omului de către om.

Partidul socialist — arată declara
ția — consideră că problemele eco
nomice și sociale ale Portugaliei pot 
să-și găsească o soluționare auten
tica numai în cadrul unor transfor
mări radicale, sublinllndu-se, in 
acest sens, importanța luptei pentru 
creșterea rolului statului in econo
mic și corectarea Inegalităților. în

Noi acțiuni in vederea 
dezvoltării democrației 

socialiste in Cuba
HAVANA 3 (Agerpres). — în 

cursul unei vizite la mai multe cen
tre de votare din provincia Matan- 
zas, Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba și prim-mi- 
nistru al Guvernului Revoluționar, a 
declarat că sistemul alegerii orga
nelor puterii populare (O.P.P.) — o 
nouă formulă structurală pe care o va 
adopta statul cubanez — va fi extins 
în toată (ara — transmite agenția 
Prensa Latina. Nu este vorba de a 
decide dacă va fi sau nu aplicat pe 
scară națională — a evidențiat el —. 
ci de a hotărî cum va fi organizată 
această acțiune, după ce Partidul Co
munist din Cuba, in cadrul primului 
său congres, din anul viitor, va a- 
naliza experimentul alegerilor din 
provincia Matanzas. S-a observat 
clar — a subliniat Fidel Castro — 
că aceasta este formula corectă de 
de7.voltare a democratici socialiste în 
Cuba.

AZI AU LOC LA BUENOS AIRES

Funeraliile președintelui 
Juan Domingo Peron

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — 
In cursul zilei de miercuri, sute de 
mii de cetățeni, reprezentind cele 
mai diverse pături sociale și orien
tări politice din capitala Argentinei 
și din alte orașe ale țării , au adus 
un ultim omagiu personalității re-

Sosirea rep 
președintei

BUENOS AIRES 3 (Agerpres). — In 
capitala Argentinei au sosit, miercuri, 
reprezentanții președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, la ceremonia de doliu in 
memoria președintelui Argentinei, 
general-locotenent Juan Domingo 
Peron,

La sosire, tovarășii Ștefan Peterfi, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
și Cornel Pacoste, adjunct al minis-

tivele pe care le avem demonstrea
ză ce posibilități sint deschise cola
borării intre țări care, prin dimen
siunile lor și prin situația lor geo
grafică, sint chemate să se ajute una 
pc cealaltă, în pofida distantelor'*.
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In acest spirit, a fost exprimată, 
de ambele părți, voința de a asigura 
lărgirea cooperării economice, in
dustriale, tehnico-științifice. ca și in 
alte domenii, in interesul dezvoltării 
economiilor celor două țări. In a- 
ceastă privință, s-a evidențiat rolul 
celei de-a doua sesiuni a Comi
siei mixte româno-columbiene, care 
urmează a se întruni în curînd 
la București $i care va studia si 

concretiza temele de cooperare cu
prinse in sfera interesului reciproc. 
De asemenea, s-a subliniat, impor
tanța extinderii legăturilor cultura
le. menite să favorizeze mai buna 
cunoaștere reciprocă și apropierea 
intre cele două popoare. Acționind 
in acest sens. România și Columbia 
iși propun — și există premi
se puternice că vor reuși — 
să ofere un exemplu pozitiv de 
promovare consecventă a unor rela
ții interstatale de tip nou, bazate pe 
încredere și respect reciproc.

Ca țări in curs de dezvoltare, cele 
două state se pronunță ferm in fa
voarea instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, care să ducă 
la reducerea șl lichidarea decalajelor 
economice și tehnologice ce des
part țările din această categorie de 
cele avansate economicește. să asi
gure accesul tuturor statelor la cuce
ririle științei si tehnicii modeme, li
beralizarea comerțului internațional 
prin înlăturarea oricăror restricții și 

limitarea sistemelor de apărare an- 
tirachetă și a experiențelor subte
rane cu armament nuclear, precum 
și măsurile îndreptate spre înlătura
rea pericolului folosirii mijloacelor 
de Influențare a mediului înconju
rător în scopuri militnre.

în aceeași zi, președintele Richard 
Nixon a părăsit Moscova, pleclnd 
spre patrie.

termeni concreți, printre principalele 
măsuri necesare, din punct de vede
re economic, se numără eliminarea 
supraprofiturilor monopoliste, reor
ganizarea sistemului de credit și a 
politicii monetare Intr-o optică anti- 
monopolistă, socializarea comerțului 
cu ridicata Ia produsele de bază, 
controlarea Întreprinderilor din sec
toarele de bază prin participarea 
majoritară a sectorului public, adop
tarea ițnei politici raționale de ex
ploatare a resurselor naturale, pro
movarea de relații comerciale cu 
toate țările. în domeniul agriculturii 
se preconizează stimularea urgentă a 
dezvoltării producției, crearea acce
lerată a cooperativelor de producție.

Pe teritoriul aflat sub contro
lul G.R.P. al Republicii Vietna
mului de Sud, brigăzi de vo
luntari efectuînd lucrâri de re

construcție agențiile

gretatului președinte Juan Domingo 
Peron.

Joi, sicriul cu corpul neînsuflețit 
al defunctului președinte va fi trans
ferat de la salonul albastru al Con
gresului Național la capela reședin
ței prezidențiale de la Olivos, unde 
vor avea loc funeraliile naționale.

rezentanților 
ui României

trului afacerilor externe, au fost în- 
timpinați de oficialități argentinene, 
Srecum și de Mihal Bălănescu, am- 
asadorul României la Buenos Aires. 
De la aeroport, reprezentanții ro

mâni au fost conduși la Palatul Con
gresului, unde se află depus corpul 
neînsuflețit al președintelui Juan 
Peron. In semn de omagiu s-a 
păstrat un moment de reculegere.

bariere artificiale, să favorizeze pro
gresul general.

Oglindind năzuințele și Interesele 
celor două târî șF popoare de a-și 
făuri un viitor pașnic și prosper, 
întemeiat pe triumful ideilor de li
bertate, independență si înțelegere 
intre națiuni, convorbirile româno- 
columbiene de la București au sub
liniat imperativul adîncirli - cursului 
spre destindere, cblaborare si secu
ritate internațională, participării tu
turor statelor, indiferent de mărime, 
la soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea, abolirii 
definitive a politicii de forță si de 

dictat, promovă
rii consecvente a 
unei politici npi 
și a unor relații 
democratice, care 
să asigure drep
tul inalienabil al 
fiecărui popor de 
a se dezvolta li
ber, stăpin pe des
tinele sale, fără 
nici un amestec 
din afară.

Vizita președin
telui Alfonso Mi- 

.chelsen a ilustrat, 
prin Întregul său 
ansamblu, ce te
melii rodnice, fer
tile, ce bază ger
minativă ■ puter
nică de prietenie 

și colaborare a sădit călătoria 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
țările Americii Latine. Prin ponde
rea problemelor examinate, prin 
concluziile puse in evidență, . prin 
întreaga să ' desfășurare sub aus
picii din cele mai favorabile, vi
zita in România a președintelui ales 
al Columbiei s pus din nou’ în evi
dență importanța și utilitatea contac
telor directe și schimburilor de ve
deri între factorii de răspundere pen
tru întărirea păcii și colaborării din
tre state.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale acestei vizite, opinia 
publică din tara noastră iși exprimă 
convingerea că a fost Înregistrată o 
nouă și însemnată . contribuție la 
dezvoltarea raporturilor de prietenie 
și cooperare dintre România și Co
lumbia, corespunzător intereselor și 
aspirațiilor celor două țări si popoa
re. cauzei păcii si progresului in 
lume.

paris Convorbiri între delegațiile
P. C. R. si P. C. Francez Di PRETUTINDENI

1
PARIS 3 (Corespondență de la 

P. Diaconcscu). — Delegația C.C. al 
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Iile Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice șl Sociale, a 
avut marți după-amiază o convor
bire cu delegația Partidului Comu
nist Francez, condusă de tovarășul 
Guy Bessc, membru al Biroului 
Politic.

Miercuri dimineață, convorbirile au 
continuat la secția care se ocupă de 
activitatea P.C.F. in rindurlle inte
lectualilor. Delegația franceză a fost 
condusă de tovarășul Roland Leroy,

phenian 0 DECLARAȚIE A AGENȚIEI CENTRALE 
TELEGRAFICE COREENE

PHENIAN 3 (Agerpres). — Agenția 
A.C.T.C. a dat publicității.o declara
ție In care condamnă cu fermitate 
provocările militare organizate de 
autoritățile de la Seul împotriva 
R.P.D. Coreene.

Declarația denunță pătrunderea, la 
28 iunie. în mod ilegal în apele, te
ritoriale ale R.P.D. Coreene a unei 
nave militare sud-coreene și trimi
terea, in aceeași zi, a unui număr

de presă transmit:
R.D.G. șl BJ.G. au cânii 

să devină membre ale Co
mitetului pentru dezarma- 
fg. Conducătorul reprezentanței 
permanente a R. D. Germane la se
diul O.N.U. de la Geneva, ambasa
dorul Gerhard Kegel, a prezentat, 
miercuri, copreședinților Comitetului 
pentru dezarmare cererea ca R.D.G. 
să devină membră a comitetului, in
formează agenția A.D.N. La 2 iulie, 
o cerere similară a fost adresată 
copreședinților comitetului de către 
reprezentantul guvernului R. F. Ger
mania.

BONN : Expoziție de arhi
tectură românească

-BONA’ 3 (Corespondenți de la 
AT. S. Stănescu). — In galeriile 
Ministerului Federal' al Con

strucțiilor si Urbanizării .din ca
pitala R:F. Germania s-a des
chis . o expoziție de arhitectură 
românească. Expoziția prezintă 
o imagine sugestivă a evoluției 
arhitecturii pe teritoriul țării 
noastre pină în perioada actua
lă. Cea mai mare parte a expo
natelor înfățișează imagini ale 
realizărilor arhitecturii României 
contemporane in cele mai diver
se. domenii. In cuvintul rostit cu 
prilejul vernisajului ' expoziției, 
ministrul federal al construcții
lor, Karl Ravens, si ambasadorul 
României in R.F.G., Constantin 
Oancea, ău subliniat necesitatea 
unei tot mai bune cunoașteri 
reciproce, pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor pe mul
tiple planuri dintre cele două 
țări.

Casa Albă a difuzat un 
document, elaborat de președin
tele Nixon, prin care se face un 
apel la economisirea benzinei, com
bustibilului și electricității. Fie
care cetățean al S.U.A. trebuie să 
acționeze In direcția * economisirii 
energiei, se arată In document.

Arhipelagul Comore urmează
să devină independent

Arhipelagul COMORE — un grup 
de insule vulcanice situate între 
Mozambic și extremitatea nordică 
a Madagascarului — urmează să 
devină independent, punîndu-se 
astfel capăt statutului de teritoriu 
de peste mări al Franței, pe care-1 
are din 1946. (înainte de această 
dată a fost colonie franceză).

In urma convorbirilor care au 
avut loc zilele trecute la Paris, în
tre președintele guvernului como- 
rian, Ahmed Abdallah, și reprezen
tantul guvernului francez, Olivier 
Stirn, s-a ajuns la un acord, care 
prevede organizarea unui referen
dum, pentru a da posibilitatea ce
lor 284 000 de locuitori ai arhipela
gului, in majoritate de origine afri
cană, să decidă asupra viitorului 
insulelor.

„Rezultatul acestei consultări 
— scrie „LE MONDE" — nu tre
zește nici un fel tie îndoieli-, d »că 
se (ine scama de declarațiile prin
cipalilor responsabili politici locali 

membru al Biroului Politic, secretat 
al C.C. al P.C.F.

In cursul convorbirilor, delegațiile 
au procedat la o informare reciprocă 
asupra activității celor două partide 
șl au abordat unele probleme de in
teres comun.

întilnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

La convorbiri a participat amba
sadorul României la Paris, Constan
tin Flitan.

★
Miercuri dimineață, delegația P.C.R. 

a depus o coroană de flori la Zidul 
Comunarzilor din cimitirul Pâre- 
Lachaise.

de avioane de vînătoare In spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene, care au 
deschis focul asupra unui vas de pa
trulare nord-corecan. Se impune ca 
aceste acte, reprezentind o violare a 
punctelor cuprinse In Declarația co
mună Nord-Sud referitoare la abți
nerea de Ia provocările armate și o 
gravă încălcare a acordului de armis
tițiu, să nu mai fie repetate, transmi
te A.C.T.C.

Reuniunea 
Consiliului Apărării 

al Ligii Arabe
CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo 

a-au deschis, miercuri, lucrările Con
siliului Apărării al Ligii A,rabe, la 
care participă reprezentanți din 20 
de state arabe. în cadrul reuniunii 
vor fi discutate o serie de aspecte 
ale cooperării. pe acest plan, dintre 
statele participante. Primul ministru 
al Libanului, Takieddine Solh, va 
informa reuniunea despre recentele 
raiduri aeriene întreprinse de avia
ția israeliană asupra unor tabere pa- 
lestinene situate in zona sudică a 
Libanului.

Demisia guvernului is- 
ltmdOZ» urma reuniunii guver
namentale care a avut Ioc marți 
seara la Reykjavik, primul ministru 
islandez, Olafur Johannesson, a pre
zentat președintelui Kristjan Eldjarn 
demisia cabinetului său. Premierul 
a luat această hotărire ca urmare 
a rezultatelor recentelor alegeri ge
nerale, concretizate, atit pentru coa
liția guvernamentală, cit și pentru 
opoziție, cu un număr egal (30) de 
mandate in Althing (Parlamentul 
tării). Președintele Eldjarn i-a cerut 
premierului Johannesson să rămină 
in fruntea guvernului pină Ia for
marea unui nou cabinet.

Alegerile prezidențiale 
din India vor avea i°c 17 au~ 
gust, s-a anunțat oficial la Delhi. 
Actualul președinte al țării, V. V. 
Girl, iși încheie mandatul în luna 
august. Colegiul electoral — orga
nism care in mod constituțional de
semnează pe șeful statului — este 
constituit din membrii aleși ai Parla
mentului și din Marii electori repre
zentind parlamentele locale ale celor 
17 state ale Indiei.

0 vastă acțiune de pro
test a fost declanșată la Auckland, 
ca și în alte orașe ale Noii Zeelan- 
de, de către mii de oameni ai mun
cii, care au declarat grevă, cerind 
eliberarea unui cunoscut lider sin
dical, Bill Anderson. Este vorba de 
cea mai puternică acțiune grevistă 
organizată in Noua Zeelandă in ul
timii 23 de ani. Dată fiind amploa
rea mișcării de protest, autoritățile 
au dispus eliberarea liderului sin
dical, arestat la cererea unei compa
nii particulare de transporturi.

Parlamentul european, 
organ consultativ al Pieței comune, 
se va întruni la 9 iulie la Strasbourg 
pentru a examina stadiul actual al 
evoluției C.E.E. Ministrul de externe 
al Franței, Jean Sauvagnargues, care 
va prezida, potrivit principiului ro
tației, lucrările, va prezenta parla
mentarilor „celor nouă" punctul de 
vedere in această problemă al Con
siliului ministerial al C.E.E.

și de starea de spirit precumpăni
toare in rindurile populației. De 
mal mulți ahi, curentul partizanilor 
independentei nu încetează să 
creașca".

Iată încă o ilustrare a procesului 
caracteristic zilelor noastre de afir
mare, puternica a voinței popoare
lor de a fi independente și pe de
plin stăpine pe destinele lor.

• AMPLU PROGRAM 
DE RESTAURĂRI. p- 
Mongolă întreprinde, de mai 
mulți ani de zile, cu sprijinul 
UNESCO, o largă acțiune de 
restaurare a templelor și mi- 
năstirllor budiste, îndeosebi 
a celor construite din lemn. Două 
misiuni UNESCO au făcut pină 
axnim studii, ultima avind ca 
scop să întocmească planurile 
de restaurare a minăstirii 
Amarbayasgaran — monument 
de o deosebită valoare artisti
că. Construită în secolul al 
XVIII-lea, această minăstire 
este formată din 28 de clădiri 
dispuse in careu și înconjurate 
de un zid gros, totul formind 
un ansamblu care denotă un 
desăvirșit simț al proporțiilor.

• ANIMALE PE CALE 
DE DISPARIȚIE. Publlca- 
ția „Mediul ambiant 2000", care 
apare la Frankfurt pe Main, 
arată că in ultimii 300 de ani 
au dispărut de pe planetă pes
te 200 de specii de mamifere 
și păsări. Cu alte cuvinte, a- 
proape in fiecare an dispare o 
specie de animale. Lista se în
tinde de la struțul arab la ur
sul american și leul berber. 
Numai in R.F.G., datorită cir
culației intense pe autostrăzi și 
șosele, mor anual circa 300 000 
de iepuri, căprioare, porci mis
treți, la care se adaugă mili
oane de păsări. Ariciul este 
amenințat cu dispariția totala. 
Numărul păsărilor cintătoare ce 
se hrănesc cu insecte a scăzut 
in ultimii 70 de ani, cu 90 la 
sută. Pe cale de dispariție sint 
și rinocerii din Java, Sumatra, 
India. In Africa de est, braco
nierii omoară anual circa 1000 
rinoceri. Se poate presupune — 
scrie revista — că încă in acest 
deceniu vom asista la extermi
narea totală a rinocerilor.

• NAVA DIN KYRE- 
NIA. In largul coastei de nord I 
a insulei Cipru a fost găsită o 
navă care datează din secolul
al IV-lea i.e.n. Departamentul 
antichităților din Cipru a ho
tărit să restaureze nava, ridi
cată în acest scop la suprafață, 
și, împreună cu incărcătura sa, 
să fie adusă și expusă in castelul 
Kyrenia, care va deveni astfel, 
parțial, muzeu. Fiecare bucată 
de lemn din care se compune 
nava și fiecare obiect găsit Ia 
bord au fost cu grijă trecute in
tr-un inventar intocmit de un 
consultant al UNESCO, specia
list in reconstrucția corăbiilor 
vechi.

• ARTICULARE ARTI
FICIALĂ PENTRU COT. 
In Elveția a fost pusă la punct 
o articulație artificială pentru 
cot. Ea este confecționată din 
aliaje de metale ce asigură o 
protecție maximă a țesuturilor. 
Noua articulație poate fi apli
cată persoanelor care, din di
verse motive, au pierdut capa
citatea de a mișca cotul.

• LAGUNĂ CINTA- 
TOARE. O expediție științi- I 
fică intenționează să lămureas
că secretul lagunei cintătoare 
Battikaloa din Sri Lanka. 
Noaptea, laguna emite sunete 
slabe a căror origine n-a putut
fi lămurită pină acum. Exper- 
ții au înregistrat pe bandă de 
magnetofon aceste enigmatice 
sunete, care se aseamănă cu 
cele emise de o coardă sau de 
vibrațiile unui pahar a cărui 
margine este atinsă cu degetul 
umed. Se presupune că un soi 
de moluște,, ce trăiesc în la
gună, ar emite sunete atunci 
cind digeră hrana. Ipoteza ur
mează să fie confirmată de pro
iectata expediție.

• „MODĂ" DĂUNĂ
TOARE SĂNĂTĂȚII. U1“- 
mele statistici publicate in 
S.U.A. relevă că după intensa 
campanie antitabagică, lansată 
în 1972, tot mai mulți bărbați 
se lasă de fumat. Nu același 
lucru se intîmplă cu femeile. 
Procentajul fumătoarelor a 
crescut simțitor, ridicindu-se in 
prezent la 30 la sută, adică cu 
numai 10 la sută mai puțin de- 
cit in rindul bărbaților. Dar 
căm numărul femeilor este cu 
5 la sută mai mare decît cel al 
bărbaților, rezultă că numărul 
fumătoarelor este aproape egal 
cu cel al fumătorilor. Creșterea 
numărului de turnătoare a dus 
la o sporire considerabilă a 
consumului de țigarete — 583 
miliarde in 1973, cu 59 miliar
de mai multe decit in urmă cu 
un deceniu. întrebate de ce fu
mează, majoritatea celor an
chetate au răspuns : „E la 
modă". O modă care însă dău
nează nu numai sănătății lor, 
ci, așa bum au stabilit studiile 
de medicină, și sănătății copii
lor pe care îi vor avea fumă
toarele.

• CARBURANT CU... 
APĂ. Wilbur Buchanan, din 
Detroit, oferă o invenție care, 
dacă se confirmă, ar putea În
semna o mică revoluție în con
sumul carburanților. Este vorba 
de modificarea sistemului de 
iujec(ie la motoarele de auto
mobil, diluîndu-se amestecul 
obișnuit de benzină ,și aer cu 
apă. La viteze superioare, ben
zina poate fi diluată în propor
ție de 50. la sulă, pentru cele 
medii cantitatea de apă ațin
tind 25 la sută. Noul sistem, a- 
rată autorul său. asigură o ar
dere mult mai completă, scade 
consumul de benzină Ia jumă
tate. reduce poțuarea provocată 
de automobil și permite o creș
tere deosebită â vitezei. Desi
gur. rămine ca noul sistem să 
primească girul specialiștilor, 
deocamdată sceptici.
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