
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe trimișii speciali 

ai Radioteleviziunii iugoslave și ziarului „Borba‘s
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit 
vineri după-amiază, în stațiunea 
Neptun, pe ziariștii iugoslavi Slav-

ko Budihna. redactor la Radiotele- 
viZiunea iugoslavă, și Bogdan De- 
cermici, redactor al ziarului „Bor- 
ba'.

La primire a luat parle tovară
șul 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 
Radioteleviziunii iugoslave.
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PERFECTIONAREA ACTIVITĂȚI! 
CENTRALELOR INDUSTRIALE

— pîrghie a dezvoltării accelerate 
și eficiente a economiei naționale

JUDEȚUL ALBA 
A ÎNDEPLINIT 

ANGAJAMENTUL ANUAL 
LA PRODUCȚIA GLOBALĂ

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii44, Ștefan Dinlcă). — 
Oamenii muncii din industria 
județului Alba, angajați cu toa
te forțele in marea întrecere so
cialistă care se desfășoară în 
cinstea celei de-n XXX-a ani
versări a eliberării patriei și 
Congresului al XI-lea al parti
dului. au Înregistrat un nou șl 
deosebit succes în muncă: Înde
plinirea și depășirea angajamen
tului pe intregul an la producția 
globală industrială. Au fost pro
duse, peste prevederile de plan, 
940 tone oțel aliat, 15 mașini-u- 
nelte pentru prelucrarea metale
lor, 1 300 tone produse sodice, 
6 000 m.c. cherestea, 9 000 m.c. 
bușteni, peste 40 tone hirtie. 
1 200 mașini electrice de spălat 
rufe, 6 000 perechi încălțăminte 
și alte produse solicitate pe pLa- 
ța internă și la export.

ÎNTRE 8-11 IULIE

Vizita în România a președintelui
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito

Așa cum s-a mai anunțat, la Invi
tația tovarășului Nicolae Ceauș ’seu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. tovarășul Io-ip 
Broz Tito, președintele Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, împreună cu soția, Iovan- 
ka Broz, va face o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră. Vizita va 
avea loc In perioada 8—11 Iulie 1974.

Consfătuirea cu activul de partid 
fi de stat din centralele indus
triale si întreprinderi, organizată 
din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. s-a înscris ca un eve
niment remarcabil in viața noastră 
economică. Se cuvin a fi reliefate 
atit amploarea participării — la 
consfătuire luind parte peste 3 000 
de cadre din economie — cit și 
caracterul rodnic al dezbaterilor in 
plen și pe comisii, bogăția de nro- 
puneri și sugestii, observații, critici, 
propuneri de soluții. Se poate a- 
precia că desfășurarea consfătuirii 
a cristalizat un valoros material, 
verificind incă o dată justețea me
todei democratice, a practicii con
secvente a conducerii partidului șl 
statului de a supune dezbaterii co
muniștilor. oamenilor muncii cele 
mai importante probleme din sfera 
lor de activitate.

Așa cum este cunoscut. în 
încheierea lucrărilor consfătuirii 
a luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : prin analiza aprofun
dată a problemelor de bază ale ac
tivității centralelor, prin spiritul de 
exigență critică, discernămintul cu 
care au fost relevate principalele 
direcții dc acțiune, experiențele po
zitive. cit și neajunsurile ce se cer 
lichidate. cuvintarea secretarului 
general al partidului se constituie 
ca un cuprinzător program, princi
pial și practic. în vederea ridicării 
activității centralelor și întreprin
derilor la un nivel calitativ supe
rior, ereșterlî dinamismului și efi

cienței dezvoltării întregii noastre 
Industrii socialiste.

Apropierea sărbătoririi zilei de 
23 August, trecerea in revistă a 
rezultatelor obținute in cei 30 de 
ani de la eliberarea patriei oferă 
posibilitatea de a aprecia că avem 
o economie sănătoasă, cu o indus
trie puternică, ce se dezvoltă armo

știința patriotică și priceperea 
profesională a oamenilor muncit, 
precum și eficiența măsurilor sta
bilite in ultimii ani pentru perfec
ționarea formelor organizatorice și 
structurilor de conducere a econo
mici naționale. între acestea se în
scriu și centralele, iar faptul că 
lucrările consfătuirii s-au desfășu

,,Se impune ca, după consfătuire, să se ia măsuri 
hotărite pentru a introduce mai multă ordine și disci
plină în modul de organizare și funcționare, de con
ducere a activității centralelor. Problemele de organi
zare și conducere au un rol esențial in înfăptuirea 
hotăririlor generale privind dezvoltarea industriei 
noastre socialiste".

NICOLAE CEAUȘESCU

nios. în ritmuri înalte, fiind semni
ficativ că sub frontispiciul marelui 
obiectiv național — îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen — in 
primul semestru al acestui an pro
ducția industrială a crescut intr-un 
ritm de circa 15 la sută, volumul 
investițiilor cu peste 20 la sută, iar 
al comerțului exterior cu peste 37 
la sută. Sint succese ce ilus
trează deopotrivă justețea li
niei generale a politicii par
tidului șl statului, avintul, con

rat la cinci ani de la crearea lor a 
constituit un fericit prilej pentru 
o cuprinzătoare analiză a activită
ții lor.

în această lumină se poate spune 
că experiența vieții, criteriul prac
ticii au confirmat viabilitatea și 
valabilitatea acestei forme de con
ducere economică, menită să asigu
re apropierea efectivă a conducerii 
.de producție,,. întărirea continuă a 
controlului de partid și de stat și 
antrenarea maselor de oameni ai

muncii la conducerea activității e- 
conomice. în același timp, s-a evi
dențiat, ca idee de bază In cuvin
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
că crearea unor forme și mecanisme 
economice superioare asigură un 
cadru mal bun, dar nu înseamnă so
luționarea de la sine a problemelor, 
că superioritatea acestora nu se 
manifestă automat, spontan, ci im
plică in mod necesar eforturi și 
preocupări continue de perfecționa
re a activității. Centralele și-au 
demonstrat capacitatea de a realiza 
eficient sarcinile ce le revin în do
meniul planificării, in sfera pro
ducției. a aprovizionării și desfa
cerii, in problemele financiare, in 
activitatea de pregătire și utilizare 
judicioasă a cadrelor. Totuși, in ac
tivitatea lor mai dăinuie unele ne
ajunsuri, care frinează valorificarea 
din plin a tuturor avantajelor aces
tei forme organizatorice.

în desfășurarea consfătuirii 
s-au arătat un șir de defi
ciențe ; dacă ar fi însă să expri
măm sintetic principala carență ce 
se manifestă încă, aceea ar fi că nu 
s-a realizat incă, in activitatea tu
turor centralelor, concordanța ne
cesară intre cadrul superior, mo
dern. avansat, creat prin constitui
rea acestor mecanisme dc condu
cere — și stilul de muncă nou P« 
care il presupun acestea : între 
atribuțiile Importante cu care ele 
ț>u fost invpstite. — șț. modalitățile
(Continuare în pag. a IlI-a)

BILANȚ RODNIC 
AL SIDERURGIȘTELOR 

REȘITENI
REȘIȚA (Corespondentul 

„Scinteii44, Nicolae Catanâ). — 
întimpinind cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al XI-lea al 
partidului, siderurgiștii reșițeni 
au realizat suplimentar pină 
acum mai bine de 25 000 tone 
oțel. O intensă preocupare ma
nifestă siderurgiștii de aici și 
pentru gospodărirea materiilor 
prime și a materialelor, pentru 
reducerea consumurilor specifi
ce. Ca urmare a unei activități 
susținute in acest domeniu, ei 
au economisit 2 790 tone cocs. 
3 000 tone metal, 11 900 tone 
combustibil convențional și 6 140 
.MW energie electrică.

La binecunoscuta întreprindere bucureșteanâ de mașini-unelte șl agregate 
se montează un nou utilai de prelucrare a metalului.

Mărturii ale solidarității internaționaliste

Răsună în toată 
țara tinerescul

„HEI-
...Brigadieri pe So

meș... La Lotru, Ro- 
gojelu, TurcenL.. ti
neri ctitori ai noilor 
izvoare de energie a- 
le României socialiste. 
Răsună munții de 
cântecul și munca a- 
cestei generații entu
ziaste. Și răspund 
cimpiile patriei... Bri
gadieri in portul Con
stanța... Pe platforma 
siderurgică a Tirgo- 
viștei... Pe șantierele 
sistemelor de îmbună
tățiri funciare de la 
Cetate-Galicea Mare 
ori Terasa Brăilei, de 
la Mostiștea ori Ialo
mița... Brigadieri pe 
unul dintre cele mai 
„fierbinți*4 șantiere ale 
muncii voluntar-pa
triotice — ..Parcul ti
neretului44, noul ..plă- 
min verde**. de 90 de 
hectare, al Capitalei...

Vacanța mare n-a 
numărai. parcă, nicio
dată atâtea uniforme 
albastre ale muncii, 
purtate cu mindrie 
de tinăra generație.

Niciodată ca in a- 
ceastă vară, aflată sub 
semnul sărbătoresc al 
celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării, 
sub semnul întimpină- 
rii celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R.

Consemnăm, înainte 
de toate, acțiunile de 
muncă patriotică in 
sprijinul producției, 
al îndeplinirii cinci
nalului înainte de ter
men, acțiuni inițiate 
de U.T.C.. in colabo
rare cu sindicatele, cu 
comisiile de femei, in 
întreprinderi, pe șan
tiere, peste tot unde 
se creează valorile 
materiale și se cere o 
gospodărire judicioasă 
a acestor valori. in 
spiritul ordinii și dis
ciplinei muncitorești, 
în același timp, peste 
2,4 milioane de tineri 
— muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi și 
itudenți — mobilizați

RUPI"
de U.T.C., își dau în- 
tilnire in salopetele 
vacanței, cu uneltele 
muncii, pe șantierele 
naționale șl locale, in 
taberele de muncă pa
triotică.

Dar mai întii. o 
succintă retrospectivă 
— menită să eviden
țieze dorința de mun
că și elanul revoluțio
nar al tineretului, 
precum și marile re
zerve de energic ale 
acestei vîrste pe ca
re sint chemate să le 
pună și mai puternic 
in valoare organizații
le de tineret.

Anul trecut, ole- 
lăriile țării au pri
mit — drept rezul
tat al acțiunilor ini
țiate de L.T.C. — pes
te 740 000 tone de fier 
vechi. O adevărată co
moară pentru cuptoa
rele fierbinți. Ogoarele 
țării au cunoscut și ele 
destoinicia generației 
tinere. Peste 1,5 mili
oane de elevi și stu- 
denți au spus un vi
brant „prezent !** in 
campaniile agricole, la 
combaterea excesului 
de umiditate și eroziu
nii solului pe o supra
față de circa 68 000 de 
hectare, la plantarea 
de pomi, la colectarea 
a peste un milion ki
lograme de plante me
dicinale etc.

Răsună acum din 
nou munții! Și răspund 
cimpiile patrie! prin 
același freamăt al bra
țelor tinere care au 
preluat cu bărbăție 
ștafeta primei promo
ții de brigadieri. Ro
manticul refren „Hei- 
rup!44 — născut in zo
rii primului deceniu de 
viață liberă — oonsti- 
tuie deopotrivă tradi
ție și indemn. Râspun- 
zind insuflețitoarelor

Iile TANASACHE
(Continuare 
in pag. a IV-a)

In pagina a IV-a rubrica noastră

Reportaj pe glob |

„Hei-rup I" pe șantierul Sălii polivalente din Capitală Foto : E. Dichiseanu
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0 zi—cumpărător 
de garduri din metal

N-a trecut nici un an de 
cind s-a declanșat o amplă 
acțiune pentru folosirea 
cit mai judicioasă a unor 
materiale de mare Impor
tanță economică. S-a ex
plicat in mod convingător 
că pentru o societate in 
care se construiește foarte, 
foarte mult, metalul, cimen
tul, lemnul etc. sint articole 
a căror risipire sau utilizare 
negospodărească. echiva
lează cu lipsa spiritului de 
răspundere din partea ce
lor in cauză. S-au luai -e- 
rumărate măsuri, s-au ob
ținut incontestabile rezul
tate. cantități uriașe de 
materiale au luat. gratie 
unui plus de înțelepciune 
și de atenție, destinații mai 
folositoare.

Din păcate Insă mal e- 
xistă și anomalii. Iar u- 
neori, pe la periferia re
zultatelor notabile, anoma
liile sint dublate și de bi
zare consecințe pe planul 
eticii. Pornind de la o ob
servație simplă — înmul
țirea unui anumit tip de 
porți 5> de garduri in mu
nicipiul Turda și în comu
nele învecinate — iată ce 
aventură a metalului și. 
legată de ea. a eticii si a 
spiritului cetățenesc n<--a 
fost d2t să reconstituim.

Vara trecută, in plină 
dezbatere și căutare de so
luții pentru datoria patrio
tică de a economisi meta
lul. CENTROCOOP a difu
zat circulara nr. 7572 prin 
care interzicea unităților

sale de prestări de servicii 
confecționarea pereților și 
a gardurilor din fier. Din 
laminate groase, se înțe
lege. A fost o măsură care 
nu afecta decit gusturile 
înspre fâloșenie inutilă. 
Frumusețea localităților nu 
scade prin garduri aerate, 
modeste și funcționale, lip
site de grandomanie, iar 
siguranța răzoarelor cu ri
dichi din spatele casei nu 
merită grilaje ca la feres
trele filialelor bancare.

ANCHETA 
SOCIALA

Circulara a ajuns și la 
Uniunea județeană a coope
rativelor de consum Cluj, 
care, la data de 11 lume 
1973. a difuzat-o coopera
tivelor ce aveau secții a- 
nexe de producție și ser
vire.

N-a trecut insă multă 
vreme și unele persoane 
de părerea „lasă să treacă 
valul și o să vedem ce fa
cem*4 au început să suge
reze pe ici. pe colo, dar 
numai verbal, să se con
tinue confecționarea gar
durilor din fier dar... cu 
materialul clientului. De 
parcă metalul procurat de 
ceiățeni nu tot din același 
fond general de materiale 
ar fi provenit, iar risipa — 
pentru că e o risipă nesă

buită să folosești profile 
groase la niște împrejmuiri 
— și-ar fi pierdut caracte-^ 
rul de nechibzuință. Suges
tiile și-au găsit o materia
lizare mai fermă la sf'rși- 
tul anului, cind cooperati
vei „Potaissa**, spre exem
plu, i s-a prevăzut, negru 
pe alb. in planul de pro
ducție pe 1974 să deschi
dă o nouă unitate de con
fecții metalice. Conformin- 
du-se, la data de 3 aprilie 
a.c. cooperativa cerea apro
barea consiliului popular 
municipal. Răspunsul a ve
nit cu adresa nr. 10 264/VII 
din 15 aprilie. „Conform in
dicațiilor date (privind) ac
tivitățile d° prestări de 
servicii către populație și 
unități obștești, care au la 
bază materiale dirijate (...) 
nu putem aviza înființarea 
de secții noi de producție 
cu acest profil44.

Edificați asupra consec
venței municipalității, ne-a 
mai rămas doar să dezle
găm misterul in virtutea 
căruia, ca un tăcut, pe 
străzile Turdei împrejmui
rile din fier solid se în
mulțesc precum ciupercile 
după ploaie.

întreb pe primul pieton 
dacă știe unde mi-aș putea 
face o poartă faină.

— Cum să nu ! La don’ 
Neică. Are atelier serios.

Serqiu ANDON
(Continuare in pag a II-a)

a Partidului Comunist Român cu cauza
poporului chilian

„RECUNOȘTINȚA NOASTRĂ FIERBINTE POPORULUI R0MĂN, 
PARTIDULUI SĂU COMUNIST, PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU" 

-ne declară refugiați politici chilieni, găzduiți in România

O trăsătură definitorie a întregii activități a parti
dului nostru, astăzi, ca și în decursul întregii sale 

es‘e internaționalismul proletar consecvent, so
lidaritatea fermă cu lupta oamenilor muncii, cu deta
șamentele dc avangardă ale clasei muncitoare, cu 
forțele progresiste de pretutindeni. Solidaritatea inter
nationalists își găsește mereu și mereu o vie întru
chipare in faptele care atestă sprijinul acordat, in 
toate împrejurările, de partidul nostru, de statul so
cialist român — pe multiple planuri și in multiple 
forme — acestor forțe, in lupta pentru împlinirea idea
lurilor de libertate, democrație și progres social. In 
același timp, glasul comuniștilor români s-a făcut cu 
putere auzit in apărarea militanților revoluționari, 
împotriva persecuțiilor și represiunilor la care aceștia 
au fost ori sini supuși in diferite țâri ale lumii.

O puternică și fierbinte solidaritate ne leagă de co
muniștii din Chile, de forțele largi democratice, pa
triotice din această țară — atit de greu încercată ca 
urmare a loviturii de stat ce a dus la răsturnarea re
gimului constituțional al Unității Populare. Sint cu

noscute diferitele forme concrete de manifestare a a- 
cestei solidarități — de la luările de poziție și decla
rațiile oficiale ale partidului și guvernului român. Ia 
demersurile internaționale pe linie de stat in apărarea 
vieții secretarului general al P. C. din Chile, Luis 
Corvalan, și de la vibrantele mitinguri din fabrici și 
uzine, din instituțiile publice, pină la alte forme de 
ajutor concret, practic, acordat pe diverse căi de Româ
nia patrioților și democraților chilieni.

In acest cadru se înscriu și acțiunile în vederea spri
jinirii refugiaților politici chilieni — dintre care un 
număr important au fost primiți, cu caldă ospitalitate, 
in țara noastră. După cum este cunoscut. înaltul Co
misar al Națiunilor Unite pentru refugiați a adresat 
zilele trecute tovarășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care exprima „cea mai vie și sinceră recu
noștință44 pentru această hotărire.

In același sens, sint elocvente aprecierile exprimate 
de refugiații politici chilieni stabiliți in capitala țării 
noastre.

...A'e aflăm într-unul din moder-' 
nele cartiere ale Bucureștiului, in 
holul unuia din blocurile date recent 
in folosință pentru familiile de chi
lieni primifi de țara noastră. Grupuri 
de bărbați șl femei, tineri și mai 
virstnici, discută cu însuflețire. Unii 
dintre ei abia au sosit după amare 
peregrinări, reintilnind aici cunoscuți, 
tovarăși de luptă ; alții se află de 
mai multe luni la București, găsind 
aici, așa cum aveau să fie declare, 
„căldura unui cămin44 și „tăria pe 
care ți-o dă încrederea in solidarita
tea umană44.

,,P.C.R. s-a dovedit unul din 
partidele cele mai apropiate 
fată de cauza comuniștilor 

chilieni1'
„Ar fi greu de exprimat in cuvin

te emoția și bucuria pe care am

simțit-o in momentul in care am 
primit o casă, un cămin. în lunile 
petrecute in lagărele înconjurate dc 
sirmă ghimpată nu credeam că voi 
mai avea parte vreodată de așa ceva 
— ne spune DANIEL VERGARA 
jr., lider al organizației Tinere
tul Comunist din Chile, fiul fostului 
secretar de stat, ministru de interne 
in guvernul Allende. După calvarul 
arestării, detenției, al lipsei de sigu
ranță pentru ziua de miine. ne aflăm 
intr-o țară atit de ospitalieră, intre 
prieteni și tovarăși. Aș vrea să ex
prim gratitudinea mea profundă 
față de sprijinul și solidaritatea ma
nifestate de poporul dv., de Partidul 
Comunist Român. Cum aș putea uita 
vreodată că România m-a ajutat să 
ies din situația de detenție, mi-a 
oferit posibilitatea să-mi continuu 
studiile — am primit chiar o bursă 
pentru a putea să-mi dau doctora

tul — m-a ajutat să-mi revăd 
mama ?

Aș vrea să subliniez rolul deose
bit pe care il are prezența Ambasa
dei României la Santiago de Chile. 
Fără ajutorul acordat pe aceasță 
cale, pentru multi dintre noi n-ar 
fi fost posibil să ne aflăm aici, -in 
libertate. Sprijinul frățesc, interna
ționalist. pe care il primim din* par
tea poporului român, a partidului 
său comunist, ne îmbărbătează, ne 
dă încredere in viitor. Faptul că în 
momentele cele mai grele simțim 
alături tovarăși de nădejde — iar 
Partidul Comunist Român a dovedit 
că este unul din cele mai apropiate 
partide față de cauza comuniștilor 
chilieni — constituie pentru noi un 
mare suport moral44.
(Continuare in pag. a V-a)

ÎN CÎT TIMP ÎNCHEIAȚI RECOLTAREA?

BRĂILA

în IO zile
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în 12 zile
in pag. a lll-a
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SĂ 1NTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI
perfectionInd^ctÎvÎtÂteTorgÂnÎzÂjÎÎlor^e'pÂrt!^
Perfecționarea stilului de muncă nl organizaților de partid. întări

rea confinuâ a rolului lor dc conducător politic presupun pnrlicipa- 
rea efectua o fiecărui comunist Io realizarea sarcinilor politice ți eco
nomice. Clici rolul conducător al organizațiilor de partid se materiâli- 

ecțiunca militantă a tuturor membrilor dc partid, prin strâ- 
lizafulor partidului de a-și îndeplini atribuțiile la un nivel 
perior. In acest codru capătă o deosebită importanță repar- 
Icioasft a forțelor organizației, in oșa fel incit acestea să 

poată fi folosite tot mai eficient pentru realizare:. . .......   ... .
Însemnările de mai jos se rețetă In crpericnfn in acest domeniu 

a organizației de partid de la Întreprinderea de prelucrare a mațelor 
plastice din Buzău.

•ctivâloi

Din îdeea fundamentală, potrivit 
căreia organizația dr partid poartă 
responsabilitatea politică pentru în
deplinirea riguroasă a obiectivelor 
economice, din insăjl calitatea de 
membru de partid, care înseamnă 
apartenența la detașamentul de a- 
vangardă. rezultă clar și cerința 
fundamentală ca fiecare comunist 
aă constituie un exemplu In muncă, 

j în asigurarea or
dinii și disciplinei, 
faptele fiind cele 
care dau greuta
te cuvintulul său. 
Tocmai de aceea 
una din preocupă
rile permanente 
ale comitetului de 
partid este acera 
de a amplasa cit 
mai judicios for
țele organizației. 
In accist scop am 
urmărit și urmă
rim. pe de o par
te. ca la flecare 
lor de muncă sâ 
existe un nucleu 
de comuniști care 
să acționeze ca 
dinamizatori și 
mobilizatori pen
tru înfăptuirea 
sarcinilor de plan 
și a angajamen
telor asumate in 
cialistă și. pe de .. r
tovarășii cu cea mai înaltă pregăti
re profesională și politică sâ fie 
prczențl la locurile-chele. Selec- 
tind. bunăoară, un număr de buni 
specialiști, membri de partid, din 
diferite sectoare ale întreprinderii, 
desfâșurînd apoi o muncă politico- 
educativă concretă și la obiect, am 
reușit să formăm un colectiv pu
ternic, prin ale cărui eforturi noul 
atelier de P.V.C. — punct-cheie 
pentru producția întregii fabrici — 
a fost pus in funcțiune cu aproape 
o jumătate de an mai devreme de- 
cit fusese prevăzut Totodată, ex
periența ne-a demonstrat că repar
tizarea comuniștilor cu munci de 
răspundere în organizațiile de bază 
din sectoarele in care se situează 
centrul de greutate al activității 
este de mare valoare pentru cu
noașterea operativă a realităților, 
scurtarea drumului deciziilor și a 
aplicării lor.

Pentru a ..pune în dispozitiv" 
toate forțele de care dispunem au 
avut și continuă să aibă loc perio
dic. in cadrul celor trei comitete de 
partid pe secții și al multora dintre 
organizațiile de bază, evaluări ale 
modului cum sint folosiți membrii 
de partid si cum trebuie repartizați 
atunci cind in fala colectivului se 
pun sarcini noi. Cu asemenea pri
lejuri ne creăm răgazul să gindim 
mâi pe indelete asupra acestor lu
cruri. ne apare clar cum lucrăm 
cu oamenii, ciți primesc sarcini și 
ce sarcini anume, cum și le înde
plinesc. Atragem mereu 
ția asupra însemnătății 
procedeu la instruirile 
dice și In discuțiile cu membrii 
birourilor, combătind formalismul, 
superficialitatea in încredințarea 
sarcinilor de partid și subliniind 
îdeea că esențial este să știi să 
alegi sarcina potriviți pentru omul 

<____________ —______________

potrivlt șt omul cuvenit pentru fle
care sarcina determinată.

Evident, îndatoririle in domeniul 
renartlzftrii judicioase a forțelor, a- 
«omenea multor altora, trebuie pri
vite nu numai in lumina activității 
curente, ci $1 ca preocupări de 
perspectivă, in strinsă legătură ou 
acțiunea de întărire a organizației 
cu noi membri de partid. Periodic,

propriile sarcini profesionale sau 
soluționarea unor probleme de na
tură tchntro-ndmlnirirailvă pe care 
In mod firesc, in deplină concor
danță cu sfera lor de competență, 
trebuie să le rezolve maiștrii, șefii 
de secție, așa cum' s-a petrecut 
în organizațiile de bază nr. 2. fi 
și 17. Sa mai întimplâ ca unele 
sarcini, d- și judicios gindlte. să ră
nii nă pe hirtie —- cum r fost cazul, 
bunăoară, cu programul educativ 
întocmit la începutul anului de or
ganizația de bază nr. 16 din secția 
transporturi — ori ca la ropnr- 
tiția sarcinilor unii membri de 
partid să fie scupați din vedere pe
rioade Îndelungate. Aspectele aces
tea — de care ne propunem să ne 
ocupăm in mult mai mare măsură 
in viitor — au fost dezbătute In 
cadrul biroului comitetului de

organizației
întrecerea so- 
altă parte, ca

atcn- 
acestui 
perio-

Drin comisia organizatorică, comi
tetul de partid întreprinde studii 
privind posibilitățile de primire a 
unor noi membri în organizație, 
analizind totodată cererile făcute 
de tovarășii care s-au legat de 
întreprindere și care dau dovada u- 
nor calități politico-morale ce ii fac 
demni să între in rindurile deta
șamentului de avangardă al clasei 
muncitoare. în opt luni au fost pri
miți astfel mai mult de 50 de noi 
membri de partid. Aceasta înles
nește împrospătarea și pregătirea 
din timp a rezervelor organizației.

Sarcinile de partid sint expresia 
concretă a participării comuniști
lor la viața politică si socială a 
tării. De aceea, urmărim stabilirea 
de sarcini concrete pentru toți 
membrii de partid, realizarea lor 
constituind totodată lecții prac
tice de educație partinică. Dis
tribuirea sarcinilor se face. în
deobște. in cadrul adunărilor ge
nerale ale organizațiilor de bază, 
iar uneori, cind este vorba de oa
meni cu o competență mai largă, 
In cadrul comitetului de partid pe 
întreprindere. Unii primesc sarcini 
de mai lungă durată. Avem, de pil
dă, aproape 300 de agitatori, 25 de 
propagandiști la “învățămintul de 
partid din întreprindere, cițiva zeci 
de membri de partid fac parte din 
colectivele celor 9 gazete de perete 
și al stației de radioficare ; un ma
re număr de membri de partid au 
în grijă formarea unor tineri, unii 
fiind comandanți ai brigăzilor de 
producție și educație : altor comu
niști li se încredințează sarcini o- 
peratlve — toate in funcție de o- 
biectivele imediate și de perspectivă 
ale organizațiilor de partid.

Nu putem trece însă peste faptul 
că mai există încă practica — pe 
care nu am combătut-o in sufici
entă măsură — de a încredința u- 
nor oameni, drept sarcini de partid.

partid. intărindu-se îndrumarea și 
controlul organizațiilor de bază.

S-a încetățenit la noi și practica 
de a solicita membrilor de partid, 
inclusiv cadrelor de conducere, să 
prezinte, in adunările generale de 
partid, informări asupra modulul 
cum iși îndeplinesc sarcinile poli
tice. Ne străduim ca aceste infor
mări să nu constituie o formalitate, 
ca, in toate organizațiile, comuniștii 
să discute pe marginea lor, să a- 
jute cu aprecieri și sfaturi, incit 
ele să devină una din principalele 
metode de educare. Insistăm in 
mod deosebit asupra acestui aspect, 
intrucît unele birouri ale organiza
țiilor de bază nu au înțeles destul 
de bine că timpul afectat pentru a 
gindi serios asupra repartizării sar
cinilor politice și a îndeplinirii lor 
se fructifică din plin în realizarea 
sarcinilor de producție, în antrena
rea întregului colectiv in jurul co
muniștilor, în crearea unui climat 
de muncă responsabilă.

Un capitol aparte al preocupări
lor comitetului de partid il consti
tuie stabilirea tovarășilor din acti
vul de partid care fac parte din 
comisiile pe probleme — economi
că, de propagandă și organizatori- 

■ că — valoroase instrumente poli
tice de caire dispunem. Una dirt 
principalele concluzii pe care o des
prindem in legătură cu activitatea 
de pină acum a acestor organisme 
este aceea că trebuie sâ-i ajutăm 
mai mult pe membrii comisiilor să 
înțeleagă că nu sînt nici inspectori, 
nici dispeceri economici — înclinația 
tehnicistă fiind încă destul de pro
nunțată — ci activiști politici, che
mați să ajute comitetul de partid, 
conducerea întreprinderii să acțio
neze, fiecare potrivit specificului 
sarcinilor sale și cu metode proprii 
adecvate, pentru asigurarea bunu
lui mers al producției.

Comitetul nostru do partid acordă 
o atenție deosebită și selecționării 
tovarășilor care urmează să fie a- 
leși in diferite organisme obștești 
— comitetul sindical pc întreprin
dere și comitetele pe secții, comi
tetul și birourile organizațiilor 
U.T.C.. comisia de femei etc. — 
propunind in acest scop un număr 
de membri de partid, după preala
bila consultare a birourilor organi
zațiilor de bază, 
sint discutate in 
de bază din care 
coi desemnați șl susținute apoi In 
cadrul adunărilor colectivului, al 
organizațiilor de masă, alegerea lor 
roalizîndu-se ca rezultat al votu
lui participanților.

Modul cum activează comuniștii 
din organismele

Propunerile 
organizațiile 

fac parte

colective dc con
ducere joacă, de 
asemenea, un rol 
important pentru 
folosirea judici
oasă, eficientă a 
forțelor organiza
ției. După cum sc 
știe. secretarul 
comitetului de 
partid, președin
tele sindicatului 
și secretarul co
mitetului U.T.C. 
fnc parte de drept 
din comitetul oa
menilor muncii. 
In spiritul demo
crației muncito
rești si potrivit 
practicilor încetă
țenite In țara 
noastră, ceilalți 

reprezen- 
colecti- 

Intreorin- 
ciți sint la 
in cadrul 

ale oamc- 
sectoarele in- 
unor propuneri

adunărilor generale 
nilor muncii din 
treprinderii. pe baza ....... _ ____
susținute de organizația de partid. 
Așa cum a arătat insă experiența, 
unii dintre acești tovarăși nu se 
consultau cu colegii lor de muncă, 
nu luau cuvintul cu lunile in șe
dințe sau nu informau pe cei ce 
i-au ales, și ai căror reprezentanți 
erau, asupra hotăririlor luate in a- 
c-?st organism de care depinde in 
cel mai inalt grad bunul mers al 
producției. în 1974. trei dintre to
varășii amintiți nu au mai pri
mit votul de încredere al adu
nării generale a oamenilor mun
cii. Acest fapt a fost pentru noi 
plin de învățăminte in ceea ce pri
vește exigența cu care trebuie să 
procedăm la formularea unor ase
menea propuneri.

Consemnînd ceea ce s-a făcut 
bun. ne apar mai clar lipsurile, ve
rigile slabe in domeniul folosi
rii forțelor organizației. De aceea, 
vom persevera in eforturile pentru 
repartizarea cit mai judicioasă a 
forțelor de care dispunem, pentru 
stabilirea sarcinilor in raport cu 
capacitățile fiecărui membru de 
partid, cil' aptitudinile și experiența 
sa politică, astfel ca îndeplinirea 
acestora să ducă la punerea în va
loare a energiilor și talentelor, la 
ridicarea spiritului de răspundere, 
ordine și disciplină — ca o chezășie 
a perfecționării necontenite a în
tregii munci de partid, a creșterii 
rolului de conducător politic al or
ganizației noastre.

Inq. Mihail TURCIN 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea de prelucrare 
a maselor plastice Buzâu

IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL TĂRII

Repere ole unei orhitecturl moderne in municipiul Boia Mare Foto : E. Dichiseanu
• li . . . i

Industrializarea, dezvol
tarea irigațiilor, procesul 
de urbanizare și ridicarea 
standardului de viață con
duc — printre altele — la 
creșteri importante ale ne
cesarului de apă : in 1950 
acesta a fost de aproxi
mativ 2.5 miliarde m.c. ; 
in 1960 de circa 5 miliar
de ; in 1970 de 16 miliar
de ; in 1974 depășește 30 
miliarde : iar pentru anul 
1930 se preevalueazâ la 50 
miliarde.

Cum cea mai mare parte 
a acestor cantități este 
prelevată din cursurile de 
apă, se impune ca — in 
paralel cu gospodărirea ju
dicioasă a apei, cu promo
varea în industrie a tehno
logiilor moderne (care con
sumă apă mai puțină) și 
cu folosirea sistematică a 
recirculărilor de apă — să 
manifestăm o atenție deo
sebită pentru protejarea 
nurilor împotriva poluării.

încă din anul 1963 s-au 
adoptat diferite acte nor
mative menite să apere a- 
pele de nocivități. Cu 
deosebire insă in ultima 
vreme (cam de IV3—2 ani) 
procesul de poluare a 
cursurilor de apă a fost 
tot mai mult Încetinit Este 
rezultatul aplicării legii 
privind gospodărirea ape
lor. din 1972, a noii legi a 
apelor — Legea 8 —
a legii pentru protecția 
mediului înconjurător 5J 
a altor hotăriri care 
obligă pe consumatori șă 
respecte obligații ferme in 
ce privește calitatea ape
lor restituite după folosire. 
Aceste acte normative exi
gente constituie un stimu
lent serios pentru benefi

ciarii de ape în intensifi
carea eforturilor pentru 
realizarea stațiilor de epu
rare, fără de care — con
form legii — nu mai este 
permis să intre in funcțiune 
nici un obiectiv nou. De 
asemenea, se iau măsuri 
pentru recuperarea unor 
restanțe mai vechi în acest 
domeniu.

An de an, statul nostru

epurare de la Combinatul 
chimic Făgăraș, Combina
tul de Îngrășăminte chimice 
din Tg. Mureș, întreprin
derea metalurgică Copșa 
Mică. întreprinderea de 
alumină Tulcea, Fabrica de 
celuloză și hirtie Zărnești 
și altele.

...Urmind cursul Oltului, 
ne oprim mai intîi la Com
binatul chimic Făgăraș.

..Pentru platforma chimică 
de aici s-a construit o sta
ție de epurare in valoare 
de 25 milioane lei (ne in
formează ing. Ion Mucenica, 
directorul Oficiului de gos
podărire a apelor-\Hlcea), 
dar care de la început n-a 
putut face față, fiind sub
dimensionată. Acum se rea
lizează o extindere, in va
loare de circa 50 milioane

[dosarul poluării

Exemple se mai pot da. 
Ce arată ele ? In primul 
rind, o preocupare încă 
scăzută o factorilor intere
sați — proîectanți, execu
tant!, beneficiari — pentru 
realizarea în termen și la 
nivel calitativ optim a 
acestor instalații. Apoi 
trebuie spus că nici toate 
utilajele nu sînt la înălțime. 
Nu totdeauna caracteristici-

O0lf SE APUCĂ LEGEA APELOR
in cite va unități economice de pe cursul Oltului

alocă sume din ce în ce 
mai mari pentru construi
rea stațiilor de epurare. 
Anul trecut, de pildă, s-au 
alocat aproape 700 milioane 
Ici ; pe întreg cincinalul : 
peste 3 miliarde lei. 
O Investigație mai amă
nunțită a aspectelor privind 
protecția calității apelor 
arată însă că, deși se alocă 
fonduri crescinde, procen
tul de realizare a planului 
de investiții În acest do
meniu scade, de la 92 la 
sută In 1971, la 80 la sută 
in 1973, pentru ca și in 
acest an o serie de lucrări 
importante (cu investiții de 
multe milioane) să înre
gistreze mari rămlneri in 
urmă. Este cazul stațiilor de

„La noi s-au alocat pină 
acum peste 60 milioane lei
— ne spune ing. J. Verbuța
— alte zeci de milioane 
urmează să fie investite. 
S-au făcut o serie de insta
lații de preepurare de înaltă 
eficiență la diferite secții. 
Dar stația finală de epu
rare n-a putut fi dată in 
exploatare, deoarece nu 
s-au prevăzut rosturile de 
dilatare la bazine, iar pla
carea anticorozivă, aplicată 
defectuos, a început să se 
desprindă de pereți încă 
înainte de a fi atacată de 
substanțele nocive din 
apele reziduale14. Deci, de
fecte de proiectare, defecte 
de execuție...

Coborim la Rm. Vilcea.

lei, care va satisface și ne
cesitățile noilor capacități 
de ’ producție. Este insă 
cu citeva luni intirziată. A 
rămas nerezolvată proble
ma deversării clorurilor de 
la fabricarea sodei. O parte 
din batalele de reținere, cu 
rol de rezervoare tampon, 
nu s-au realizat și âu fost 
situații cind apele sărate au 
fost deversate in Olt. Dacă 
se fac astfel de deversări, 
atunci cind debitul este 
prea mic,, apele rîulul de
vin improprii pentru iriga
ții și deranjează chiar pro
ducția combinatului de la 
Turnu-Măgurele aflat la 
confluența Oltului cu Du
nărea".

[din poșta redacției î
•FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• Curojul și îndemînarea mereu '■ da,orte 1 De cu- 
rind, la plecarea din Galați a bacurilor „Tazlău" spre Grindu șl 
„Giurgiu" spre comuna 23 August, învățătorul pensionar Gheorghe 
Gro.su a căzut, din neatenție, in apă, intre cele două nave. La sem
nalul „om la apă I", cele două echipaje, dind dovadă de multă inde- 
minare, au manevrat navele in așa fel incit au dat posibilitate șefului 
de echipaj de pc bacul „Giurgiu", Mihai Ghcorghiță, să sară in apă 
in ajutorul naufragiatului și să-i salveze de la înec. (Ștefan Ignat, 
comandant instructor flotă).

® FOrmQliiâți inutile. curlnd, abonamentele de
transport cu autobuzele I.T.A. Craiova (autobaza Orșova) se puteau 
obține pc baza unei simple adeverințe de la locul de muncă. începind 
cu luna iunie se eliberează pe baza unei adrese-cerere din partea în
treprinderii unde lucrează ccl care solicită abonamentul și a unui tabel. 
O „inovație" ce sporește consumul de birlie și generează birocrație. 
(Gheorghe Ungurean», inginer la C.P.L. Drobeta Turnu-Severin).

® Propunem Direcliei județene a poștelor și telecomunica
țiilor Vllcea să ia măsuri pentru ca, în Incinta poștei din municipiul 
Rm. Vilcea, serviciul „telcgrame-recomandate" să funcționeze și in 
zilele de duminică și sărbători legale. Sutele de turiști din țară și 
străinătate, care trec prin localitate spre stațiunile de pe Valea Oltu
lui. ar avea posibilitatea să expedieze telegrame și recomandate și în 
aceste zile. (Gheorghe Ispâșoiu, tehnician Rm. Vilcea).

• Prin munca patriotică ■ t'nerilor a fost amenajat ți 
dat recent in folosință în pădurea Bălănoala, la numai cițiva kilometri 
de municipiul Giurgiu, un frumos sat de vacanță al tineretului școlar. 
Dotat corespunzător, acesta are o capacitate de 150 locuri pentru fie
care serie. (Traian Barbălată, activist cultural, municipiul Giurgiu).

® StrOdQ Horia- Cloșca și Crișan din Calafat are canalizare,
dar aceasta aparține, din anul 1971, fabricii de conserve din locali
tate. Dacă rețeaua de canalizare respectivă ar trece In administrarea 
întreprinderii orășenești de gospodărie comunală, de avantajele ei ar 
putea beneficia toate gospodăriile locuitorilor din zonă. Așteptăm ca 
sugestia noastră să fie analizată cu atenție de către consiliul popular 
orășenesc. (Un grup de cetățeni, orașul Calafat).

• Sălile de așteptare din sta,ia CFn- BacSu pf 
timpul nopții, un aspect necivilizat : murdăria și dezordinea sint la 
ele acasă, iar călătorii care așteaptă trenurile de legătură spre Piatra 
Neamț sau alte direcții sint nevoiți să stea în picioare pentru că 
locurile sint ocupate de diferite persoane venite să se odihnească în 
gară. Semnalez această situație in speranța că se vor lua măsuri 
pentru ca sălile respectiva să-și recapete destinația. (Nicolae Ionescu, 
Piatra Neamț).

0 ZI - CUMPĂRĂTOR DE GARDURI...
(Urmare din pag. I)

Urmez explicațiile date și urc pe 
strada Dorobanților. Pe dreapta și pe 
stingă — grilaje care mai de care 
mai baroce. La numărul 5, citeva 
sute de kilograme de fier Înfruntă 
nemurirea contorsionate Intr-o lu
crătură cu adevărat model. Din pă
cate. efectul estetic e anulat de pa
nouri înalte din scindură veche ce 
căptușesc lucrarea pe dinăuntru, 
oprind orice privire indiscretă. Pre
cauție ineficace, deoarece, dacă nu 
se vede ce se petrece in curte, în 
schimb... se aude. Se lucrează pe 
rupte. Și nu unul, ci mai mulți oa
meni.

Intru. Sint „llnăr medic repartizat 
•și căsătorit la Cluj". Rezist verifică
rii și’cercetez modelele expuse peste 
tot — lucrări gata făcute, camioane 
întregi de fier „pătrat" de 10 șl 
14 mm.

— Pe ce stradă stați în Cluj ?
Fabric la iuțeală o adresă :
— Pe „Episcopul Țintea".
— Aa, știu, am mai lucrat p« 

acolo.
Prezint schița, accept lățirea porții 

cu 20 de centimetri („Poate cu vre
mea vă cumpărați o mașină mai 
mare"), dar cer mereu alte modele...

— Nu vreți romburi ?
— Ba da, grozav aș dori.
Ne-nvoim și cu prețul: 2 500 — 

poarta, 200 — metrul pătrat de gard.
Nu m-am depărtat bine de atelier 

că traversează după mine o femeie :
— Vreți să vă faceți gard ?
•— Aș vrea.
— Vă spun eu un meșter care ne-a 

făcut și nouă poarta. Veniți să v-o 
arăt

Admir lucrarea și accept să merg 
la atelierul de pe strada Al. Murc- 
șan nr. 39, la Âdam Gliermant. De 
acolo, mă grăbesc spre partea opusă 
a orașului, unde am auzit că s-ar 
afla atelierul lui loan Boncuț. E 
destul să-i pronunț numele pentru 
ca trei persoane din autobuz să sară 
și să-mi explice cum se ajunge la 
el. Nu știam cit e de simplu. Pe ar
tera principală dinspre Cimpia Tur- 
zii, un gard interminabil din fier re
cent vopsit în bleu-ciel șl o firmă 
galbenă tot atît de nouă atrag de la 
distanță ochiul Înspre un atelier de 
„Porțl metalice" in plină prosperi
tate. Mă îndrept direct înspre ga-

le motoarelor electrice co
respund pompelor pe care le 
acționează. Unele tipuri de 
pompe ■— dozatoare, cu 
melc, pentru nămoluri ș.a. 
— lipsesc sau încă nu se 
produc în cantitățile nece
sare. Și în acest sector se 
cere din partea producăto
rilor — unitățile Ministe
rului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele — un 
efort de adaptare la dife
rite cerințe, de continuă 
modernizare și îmbunătă
țire a parametrilor.

Dincolo de aceste aspecte 
care privesc realizarea, se 
ridică și problema bunei 
exploatări. Unele stații de 
epurare a apei — bine 
conduse și exploatate —

exercită o influență po
zitivă asupra cursurilor de 
apă. Nu peste tot insă per
sonalul care le servește este 
școlarizat șl controlat in 
mod corespunzător.

Situația realizării investi
țiilor puse la dispoziție 
pentru construirea stațiilor 
de epurare șl ferirea ape
lor de poluare — situație, 
după cum am văzut, in 
multe părți nemulțumitoare 
— ridică și problema pre
ocupării forurilor de resort 
in acest domeniu. Ministe
rul Industriei Chimice, Mi
nisterul Industriei Ușoare, 
Ministerul ..........
Industriale, 
tralele și 
rile din 
uncie consilii 
și unități agrozootehnice nu 
întotdeauna, și nu peste tot, 
manifestă preocuparea cu
venită pentru construirea, 
dotarea și exploatarea sta
țiilor de epurare. Or, Le
gea 8 prevede limpede : „In 
scopul asigurării protecției 
calității apelor in produc
ția planificată de bunuri 
materiale procesul epurării 
apelojr uzate se integrează 
în procesul de producție : 
indicii de calitate ai apelor 
epurate s!nt indicatori de 
plan". Cum legea e lege, 
ne așteptăm in continuare 
la respectarea Întocmai a 
literei și spiritului ei, cu 
alte cuvinte, la accelerarea 
ritmului de construcție a 
stațiilor de epurare, la fo
losirea acestora cu maximă 
eficiență pentru frînarea 
categorică a procesului de 
poluare a apelor.

Construcțiilor 
cit și cep- 

intreprinde- 
subordinea lor, 

populare

AI. PLA1EȘU

rajul in care lucrează un meșter In 
virstă :

— Bună ziua, tovarășe Boncuț.
— D-apoi că nu mi-s eu Boncuțu. 

Don’ Boncuțu nu lucră. E în casă, 
doarme.

Ne pare rău să deranjăm somnul 
unui mic proprietar de atelier, pen
tru care muncește un altul, dar o 
facem in numele aprobării refuzate 
sectorului cooperatist, dornici să ve
dem cum arată și altfel de acte, care 
nu interzic, ci permit confecții me
talice. Ne convingem că și I. B.. ca 
și ceilalți doi meșteri vizitați, îm
preună cu încă patru de pe raza o- 
rașului, au autorizații, reînnoite sau 
chiar eliberate in anul curent, care, 
le permit să spînzure , deasupra in-j 
trării firme pe care scrie clar „con
fecții metalice de porți și garduri".

în drum spre consiliul popular ne 
atrage atenția o firmă coșcovită bă
tută pe calcanul unui imobil înveci
nat. E a cooperativei „Deservirea" și 
anunță un atelier multilateral care 
s-ar ocupa și cu ceea ce ne intere
sează. în dreapta intrării — un loc 
viran cu cîțiva drugi din fier-beton, 
păziți de un ins.

— Dumneavoastră faceți garduri 
din fier ?

— Fac.
Mă tocmesc un sfert de oră ca să 

aflu la urmă că respectivul, Ilie 
Anca, lucrează la cooperativă, dar 
se oferea să-mi facă un gard cit mal 
„țîfrăș" (cu trei de,.K“ unul 
intr-altul) nu acolo, ci la atelierul 
personal, din str. Barbu Lăutaru. 
Renunț la „K“-uri, fie și de 60 de 
centimetri, pentru că mi-a intrat în 
cap să-mi realizez lucrarea la coo
perativă, dacă nu Ia „Potaissa", cel 
puțin la „Deservirea". Dau de ade
văratul atelier, ascuns in spatele 
imobilului cu calcanul. Șeful sec
ției, Copindean, mă liniștește raplds

— N-avem material !
încărcațl de astfel de impresii, re

constituim măsurile de economisire 
a metalului la circa financiară. Cind 
au sosit la consiliu indicațiile de 
care pomeneam la început, s-a dat 
pe loc dispoziție de sistare a activi
tăților vizate: deținătorii de atelieie 
au fost anunțați să lichideze pină 
la data de 4 iulie 1973 confecțiile ne- 
economicoase. Termenul a fost apoi 
prelungit, nu se știe de ce, pină la 
31 decembrie. între timp au fost e- 
mise „precizări": porțile vor putea 
fi confecționate din profile ușoare cu 
tablă in partea inferioară și plasă 
in partea superioară, pentru garduri 
răminînd total interzisă întrebuința
rea profilelor trase. Cițiva meseriași 
și-au canalizat aptitudinile in alte 
direcții. Restul, vreo zece inși, au 
perseverat, care cu autorizații, car» 
fără. In loc să intervină ferm pen
tru respectarea legalității și a hotă
ririlor luate, fostul șef al circum
scripției financiare referea comitetu
lui executiv al consiliului popular, 
la data de 21 ianuarie 1974 :

„Ținînd seama de utilitatea (?) a- 
cestor lucrări pentru înfrumusețarea 
municipiului, de necesitatea sporirii 
sau măcar menținerii unor venituri 
la buget și de faptul câ meseriașii 
in cauză întrebuințează fier nepro
filat, țeavă și deșeuri din fier, ru
găm comitetul executiv să decidă..."

Comitetul executiv a decis să fie 
vizate autorizațiile, cu mențiunea 
să se conformeze „precizărilor" pri
vind materialele. Pe hirtie — per
fect. Dar noi am fi in stare să ofe
rim un premiu celui ce descoperă 
un singur metru pătrat de îngrădi
tură confecționat din deșeuri, plasa 
ori fier neprofilat.

După ce ne-am lămurit cum e cu 
intransigența și cu consecvența in 
respectarea indicațiilor date și de 
ce nu s-a aprobat unei cooperative 
cel puțin ce s-a aprobat unor per
soane fizice, am vrut să pricepem 
mai bine și această bizară optică gos
podărească după care o poziție din 
veniturile unui buget local poate fi 
întreținută, chiar in pofida unor In
terese economice de o importanță și 
o sferă mult mai largi. Credem că 
am găsit „cheia" intr-o decizie a 
Tribunalului județean Cluj cșre-1 
privește pe primul vizitat — Victor 
Neică. Se spune în hotărirea jude
cătorească : suma de 75 420 lei, reți
nută de instanța de fond ca veni
turi nedeclarate, nu numai că nu 
este exagerată, dar ar fi trebuit chiar 
majorată cu încă 80 000 de lei, re- 
prezentînd...

Se Înțelege că e vorba de un do
sar trecut pe la comisia care se o- 
cupă cu scăpările organelor de im
punere și cu restabilirea fie fi tar
divă a echității.

[FAPTUL; 
IDIVERS!
I După 29 
| de secole
ISăpind pe un deal, Miron Va- ■ 

nile. din satul Șopteriu-Finațe I 
(Bistrița-Nâsăud), a dat peste | 
un schelet de om. Speriat, l-a

Ireingropat. In același loc și șl-n I 
văzut mal departe de trenba. I 
Povestlndu-i întimplarca unul ■

I tractorist, acesta a avut inspira- a 
ta idee să anunțe imediat Mu- I 
zeul de istorie din Bistrița. A | 
fost primul pas spre una dintre

Icelc mal interesante descoperiri I 
arheologice din cite s-au făcut I 
pină acum in această parte a I

I țării. în dealul cu pricina a fost | 
găsit un mormlnt datind de la I 
sfirșitul epocii bronzului, incon- | 
jurat de vase de ceramica cu 
forme și toarte ciudate. Nu mal I 
puțin ciudat este și faptul că I 
scheletul, aflat la foarte mică • 
adlncimc. se prezintă perfect I 
conservat, in... ciuda celor 2 900 I 
dc ani I

| Plăcuțele 
de la ghișee

„Trenuri cu locuri rezervate : 
212 : 220 : 312 : 442"... Așa arată 
o plăcuță indicatoare (și așa sint 
toate) la unul din ghișeele din . 
cadrul agenției de bilete C.F.R. I 
Brașov. Este, de fapt, o „inova- I 
ție" a șefului de agenție, care • 
pretinde sus și tare că nu-i ne
voie să se indice și direcțiile 
in care circulă trenurile respec
tive, „deoarece — spune el —• 
călătorii au obligația să cunoască 
nu numai încotro merg, ci și 
numerele de trenuri si direcții
le in care circulă". Efectul : că
lătorii sint nevoiți să colinde de 
la un ghișeu la altul, iar casie- 

. rele, in loc să vindă bilete, tre- 
I buie să răspundă, volens-nolens, 
I la întrebările (și enervările) so- 
■ licitanților. Unul din ei — pen- 
Itru că tot pierduse trenul, din 

cauza aceluiași du-te-vino pe 
la ghișee — s-a adresat chiar 
Regionalei C.F.R. Brașov, dar 
șeful agenției, autorul inovației, 
nu renunță la ea, „că nu vreau 
să «rida» subalternii de mine". 
Nici noi, dar să renunțe totuși ! 

Nu vă jucați 
cu rachetele '

I Pădurarul Gheorghe Uță din
I comuna Șușani-Vilcea i-a în

credințat lui Ilie Ciucă, din a- 
cceași comună, citeva rachete 
cu care să semnalizeze direcția 

, : țioionuim ihuiilițar, spre locul 
unde arma să . împrăștie niște 
îngrășăminte chimice. După ce 
și-a terminat treaba Ilie Ciucă 
x-a dus spre casă. în sat, la o 
răspintie, intilnindu-l pe A. Ni- I 
colae, in virstă de 14 ani, și I 
vrind să-i arate rachetele cu I 
care făcuse o ispravă grozavă, ■ 
din cauza unei mînuiri greșite, I 
una din ele a explodat. Rănit, | 

I copilul a fost dus urgent la spi- .
tal, dar cu toate intervențiile I 
făcute, la unul din ochi nu i s-a I 
mai putut reda vederea.

în roda] 
la... bal

Vasile Dugacicu, șofer la- în- ■ 
treprinderea județeană de con- I 
strucții-montaj Arad, se afla in | 
rodaj cu autobasculanta 31—Ar 
—773. Și cum tot era pe dru
muri, s-a gindit să dea o fugă 
și pină acasă, la Fintînele. A 
parcat autobasculanta la domi
ciliu și, cum in sat era mare 
bal mare, s-a dus și el să se 
distreze. Și s-a tot „distrat" cu 
băutura, pină l-a apucat dimi
neața. Fără să se mai odih
nească, s-a urcat la. volan, ba 

Ia mai luat cu el încă trei per
soane in cabină și... drumul spre 
Arad. La o intersecție, neacor- 
dind prioritate, s-a izbit de un . 
alt autovehicul și s-a răsturnat. I 
Ca prin minune, nici unul din I 
cei patru din cabină n-a suferit 1 
leziuni grave. în schimb, aflat 
In cercetare, șoferul va suferi 
rigorile legii.

I Poștașul și-a 
| schimbat 
adresa

De la o vreme, cițiva eetd~ • 
țeni din Suceava, care locuiesc 
în raza de activitate a factorului 
poștal Gheorghe Mateiciuc, au 
început să aibă îndoieli in pri
vința modului in care acesta 
evita răspunsurile privitoare la 
unele mandate, cu anumite sume 
de bani, pe care nu le primiseră I 
la timpul potrivit. îndoielile I 
lor au devenit certitudini. Poș- | 
tașul, tn loc să predea banii 
destinatarilor, semna mandatele 
și iși însușea sumele respective. 
Azi așa, miine așa, pină cind 
a ajuns la falsul cu numărul ghi
nionist 13. Exact cind încerca 
să falsifice și mandatul 13, a

Ifost prins și mutat... la o altă ■ 
adresă.

I Un tragic 
accident

j Raduly Moise, din comuna I 
1 Boroșneu Mare (Covasna), con- 1 

ducea pe un drum județean au
toturismul Dacia—1 300. înainte 
de a intra in satul Pachia, la 
o cotitură a drumului, deși ne- 
periculoasă, din cauza vitezei 
excesive R. M. a pierdut con
trolul volanului. Autoturismul 
a părăsit partea carosabilă a I 
șoselei și s-a izbit violent de I 
un copac de pe marginea dru- | 
mului. Deznodămint tragic : .
atit conducătorul auto, cit și cei- I 
lalți doi pasageri din mașină I 
și-au pierdut vi^ța. 1

RubricO redactata de I
Petre POPA
91 corespondenții „Scintell" I

Gro.su
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IN Cil TIMPINCHEIATI RECOLTAREA?
BRĂILA In IO zile PRAHOVA In 12 zile

trebuie executat un 
mare volum de lucrări. Le consem
năm ■ 87 000 ha e.-ie suprafața Lo
ri* lă cc trebuie revoltată, dintre care 
70 300 ha smt cultivate cu griu : 
57 20Q ha vor fi însâmințate cu cul
tul i' duble, dintre care 12 000 ha eu 
oorumb pentru boabe, amplasat nu
mai pe terenuri irigate. Pentru rea
lizarea acestor lucrări, pe lingă 
tractoare, unitățile agricole dispun 
de 960 de combine CI și C3, 500 de 
combine „Gloria" și 530 prese de ba
lotat paie, utilaje care nu fost pre- 
gă reparate și verificate. Se c.*- 
i.meazâ că in cel mult 10 zile bune 
de lucru se va încheia campania de

Anul acesta Insă, recoltarea ce
realelor pâioase se desfășoară in 
condiții deosebite. în alți ani, la a- 
crastâ dată se recolta griu, iar acum 
ab a a inceput secerișul orzului. La 
gnu. consideră specialiștii direcției 
agricole județene, se va intra in la
nuri după data de 10 iulie. Aceasta 

crea greutăți la semănatul cul
turilor duble in epoca optimă. Este 
și motivul pentru care, la indicația 
comitetului județean de partid, di
recția agricolă a hot&nt transferarea 
unui mare număr dc prese de balo
tat paie in unitățile agricole ce au 
terenuri irigate, cum sint cooperati
vele agricole Gropeni. T. Vladimi- 
i .'cu. Scorțani-Vechi. Unirea, 
ianu. Gemenele, Movila Miresii. 
ziru și altele. în acest fel 
vor a*;;gura eliberarea terenului 
insămințarca culturilor duble 
di at după recoltat

Problema ce se pune insă 
este ca. pinâ se va trece cu 
forțele la griu. să se încheie 
tarea orzului. Această lucrare 
ceput in ziua de 4 iulie, intr-un 
mare număr de cooperative agricole 
— Plopu, Rimnicelu, Grivița Roșie- 
însurățci. Zăvoaia. Mircea Vodă, 
Batogu. Perișoru și multe altele. In 
raidul-anchetă efectuat in ' citeva 
unități agricole din județ am urmă
rit modul cum se acționează pentru 
folosirea cu randament maxim a 
combinelor *i a celorlalte mijloace 
mecanice.

Primul popas l-am făcut pe tere
nurile cooperativei agricole Cazasu. 
Organizarea exemplară a muncii 
este imaginea ce ni s-a impus aici 
de la inceput. Trei combine ..Glo- 

dădeau roată unei parcele de 
In urma lor, presele 

transportau, 
la capătul 

se pregătea 
pentru 

duble.

se

se
Și 

ime-
acum 
toate 

recol- 
a in-

creierul comitetului comunal de 
partid Cazasu. „Si la celelalte coo
perativ»' agricole — T. Vladlmirvscu 
și Scorțaru-Vechi — ne spune aces
ta — munca la recoltat este temei
nic organizată. în maximum două 
zile vom termina dc revoltat orzul 
d- pe cele 260 ha cultivate și le vom 
insăminla cu culturi succesive. 
Vreau să Arăt că. la indicația comi
tetului județean de partid, consiliile 
de conducere ale celor trei coopera
tive agricole au stabilit să ins&min- 
țeze culturi duble pe o suprafață mai 
mare cu circa 800 ha decit s-a sta
bilit prin plan, pentru a ajuta cu 
furaje unitățile agricole din zonele 
afectat? de deficitul de umiditate".

Nu peste tot se acționează energic 
pentru folosirea din plin a timpului 
bun d? lucru. La cooperativa agri
colă Plopu. in jurul orei 12. la mar
ginea unui lan de orz am intilnit 
11 combine, 5 prese dc balotat. 4 
tractoare, cu discuri și mai multe re
morci. Nu lucra nici unul dintre a- 
ccste utilaje. Motivul ? ..Am așteptat 
să se usuce lanul de rouă" — sus
ținea Nicolae Munteanu. inginerul 
sef al cooperativei. Dar lanul era de 
mult uscat, iar spicele se sfărimau 
la o atingere ușoară.

Stringerea orzului constituie doar 
o secvență din filmul bătăliei recol- 
tc: ne care mecanizatorii, coopera
torii. specialiștii din unitățile agri
cole din județul Brăila au pregâtit-o 
in cele mai mici amănunte. Pentru 
succesul acestei campanii de recol
tare se cere ca. pe lingă buna orga- 
nizare. in toate unitățile agricole să 
se folosească fiecare clipă bună de 
lucru, iar mijloacele mecanice să 
fie utilizate la intreaga capacitate.

Aurel PAPADIUC 
Mircea BUNEA 
corespondentul „Scînteii’

holdc- 
cu rc-

Sute de combin? dind ocol 
lor. autocamioane, tractoare ._ 
moroi. căruțe străbâtind drumul din
tre arii și magazii, mii de țărani 
cooperatori la încărcatul sacilor sau 
adunatul paielor, pretutindeni spe
cialiștii. cu sfatul și exemplul lor in 
muncă. Aceasta este imaginea de 
ansamblu ce 'caracterizează munca 
plină de dăruire a lucrătorilor de pe 
ogoarele județului Prahova in bătă
lia pentru stringerea recoltei. Si 
trebuie spus că. și in acest județ, 
e«te nevoie să se efectueze. In cam
pania agricolă de vară, un mare 
volum de lucrări. De la Mihai Nico- 
lau. director adjunct al direcției 
agricole județene, aflăm că pentru 
stringerea recoltei de pe cele 44 000 
ha au fost pregâtitp și puse in stare 
d? funcțiune 437 combine, sute de 
tractoare, prese de balotat paie, 
mijloace de transport ei alte utilaje 
Agricole. Potrivii planului operativ, 
întreaga recoltă poate fi strinsă în 
12 zile bune de lucru. Se scontează 
și pe sosirea a 20 combine „Gloria" 
din nordul țării.

Primele rezultate la recoltat con
stituie o dovadă că in județul Pra
hova a fost luat un start bun in a- 
ceastă campanie. La cooperativa a- 
gricolă din Albești combinele au in
trai în lan în urmă cu 5 zile. Acum 
se muncește din plin. Două combi
ne „Gloria" pătrundeau, cu fiecare 
rotire, in inima lanului de orz. lă- 
sind in urmă valuri de paie aurii și 
miros dc miriște proaspătă. Cam tot 
la a doua rotire se opreau, descăr- 
cind boabele în cele două remorci 
ce. intr-un continuu du-te-vino intre 
arie și baza de la Ionotești, asigură 
continuitatea fluxului de muncă. 
Combinerii Ion Răducanu și Pavel 
Preda sint la al șaptelea seceriș pe

aceste meleaguri. Anul trecut au 
fost premiali dc cite opt ori pentru 
depășirea normei zilnice de lucru pe 
combină. „Acum, abia sîntem la in
ceput — ne spunea Pavel Preda, dar 
după ce vom Intra la griu, pină nu 
recoltăm 10 hectare pe zi, 
cu combina din lan".

Nu departe dc Albești, 
dintre lanurile cu orz ale 
lorilor din Tomșani, șapte .........
recoltau ultimele 40 ha cu orz. Pe 
lingă fiecare combină, o căruță 
transporta sacii intr-un singur Ioc, 
de unde, după ce erau cintăriți, 
erau incărcați în remorci si luau 
drumul bazei de recepție.

în jurul orei prinzului ne oprim 
la un capăt de miriște al fermei Lo- 
loia.«ca, aparținind intreprinderii a- 
gricole de stat Albești. Cel doi me
canizatori, Ion Mihai și Ștefan Păun, 
schimbaseră „cirma combinei" cu 
șeful fermei și mecanicul de între
ținere. Făceau o binemeritată pauză 
de masă după mai. multe ore de lu
cru în brazdă. O oră de refacere a 
energiei, timp în care combinele,, 
conduse de ing. Victor Tofan și de 
mecanicul Ion Coarfă, vor recolta 
In jurul a două hectare. O ima
gine a hărniciei ne oferă și meca
nizatorii și cooperatorii din Fulga 
de Sus și Grădiștea de Cimp.

Desigur, campania de recoltat din 
județul Prahova este abia la Înce
put. Pină joi seara, recolta de orz 
a fost strinsă pe circa 2 000 ha. De 
simbătă va începe și recoltatul celor 
4 000 ha cu griu timpuriu. Se poate 
aprecia Insă că actuala campanie a 
debutat promițător, că sint create 
condiții pentru stringerea fără pier
deri a întregii recolte.

nu ieșim
In unul 

coopera- 
combine

Iosif POP

ria“
20 ha cu orz. 
stringeau paiele și 
in același timp, baloții 
lanului. Concomitent, 
patul germinativ pentru insămin- 
țarea culturilor duble. Aici l-am 
intilnit pe tov. Ionel Radu, se-

LA C.P.L. SEBE$

NOILE CAPACITĂȚI LA
PARAMETRII PROIECTAT!

Combinatul de prelucrare a i 
lemnului din Sebeș, unitate in- ‘ 
dustrială modernă, construită in l 
ultimii ani, a obținut in pri- 
mul semestru al anului rezul- ț 
tate bune in îndeplinirea planu- . 
lui de producție și a angaja- 1 
mentelor. S-a realizat, supli- i 
mentar, o producție globală in 
valoare de 3.4 milioane lei. In \ 
această perioadă au fost produ- i 
se și livrate peste prevederi ’ 
650 metri cubi cherestea de l 
fag. 787 tone plăci fibrolemnoa- . 
se. 175 metri cubi elemente 1 
prefabricate pentru mobilă. 193 i 
metri cubi lăzi de ambalaj și ' 
altele. \

— Concomitent cu îndeplini- < 
rea și depășirea sarcinilor de i 
plan, o preocupare centrala a i 
colectivului combinatului nostru ' 
a fost atingerea parametrilor ț 
proiectați la unele capacități de i 
producție — ne-a spus ingine- ‘ 
rul loan Panait, directorul com- l 
binatului. în cursul semestrului J 
intii, fabrica de parchete a a- 1 
tins capacitatea nominalizată l 
prin proiect la toți indicatorii. ' 
Acest rezultat creează posibili- ț 
tatea să putem atinge nive- i 
luri de producție superioare, o ' 
mai bună utilizare a masei lem- l 
noase. De asemenea, în lunile ’ 
mai si iunie, o altă capacitate de \ 
producție, fabrica de cherestea, i 
a inceput să producă la para- ' 
metrii proiectați. I

Prin aceste rezultate, colccti- . 
vul Combinatului de prelucrare ) 
a lemnului Sebeș se înscrie i 
cu hotărire In ampla întrecere ’ 
pentru îndeplinirea cincinalului ț 
Înainte de termen. i

Ștefan DINICA J
corespondentul „Scînteii" 1
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LA COMBINATUL I
DIN ALEȘD ?

PLĂCI DIN AZBOCIMENT j 
PESTE PLAN [

Combinatul de lianți și azbo- « 
ciment din Aleșd (Bihor), obiec- ț 
tiv realizat și intrat in funcțiu- Z 
ne in actualul cincinal, printre 1 
cele mai mari de acest gen din L 
țară, s-a înscris In acest an in ’ 
ritmul unei dezvoltări ascen- \ 
dente. Deși fabrica de plăci din i 
azbociment — a treia din câ- ’ 
drul combinatului — a fost dală 
in funcțiune cu aproape două . 
luni mai tirziu decit termenul ț 
stabilit in proiect, colectivul i 
de muncă de aici a reușit să ’ 
recupereze răminerea in urmă i 
51 să înregistreze, in primul se- i 
mestru din acest an, substan- 1 
țiale depășiri de plan, concreti- i 
zate in 1.4 milioane mp plăci ’ 
din azbociment. Acest fapt s-a ț 
datorat, in primul rind. efortu- i 
rilor depuse de muncitori și 1 
specialiști. ț

Succesul lnreeistrat în pri- . 
mul semestru din acest an, \ 
hărnicia unui tinâr colectiv Je i 
muncă oferă garanția dobindi- ’ 
rii unor rezultate și mai bune l 
in perioada care urmează. Ace.-- , 
tea se vor adăuga celor obținute ț 
d? colectivele fabricilor de ci- i 
mer.t și de var din cadrul ace- ’ 
luiași combinat. ț

Dumitru GĂȚA i
corespondentul „Scînteii" ’

CONTRASTEIn cimpia Bdrâganulul — o om- 
plâ mobilizare de forțe meca
nice și umane la stringerea 
recoltei de cereale pâioase. La 
I.A.S. Lehliu, județul Ialomița, 
de exemplu, unde sint de re
coltat 3 000 ha de orz și griu, 
se muncește din plin. Simbâtâ 
— așa cum ne-a asigurat ing. 
Ștefan Zalnea. directorul unitâ- 
ții — se încheie recoltarea or
zului de pe întreaga suprafața 

de 900 ha

Moș Gorila in probe tehnologice

RESTANȚELE DE PLAN DE LA ÎNTREPRINDEREA „CEAHLĂUL" - PIATRA NEAMȚ

O mie și una de scuze nu pot estompa 
singura explicație:

ÎNCĂLCAREA ORDINI! SI DISCIPLINEI
La ora actuală, colectivul între

prinderii mecanice „Ceahlăul" din 
Piatra Neamț se confruntă cu un șir 
de probleme tehnico-organizatorice 
dificile, impuse de dezvoltarea noii 
platforme a unității și de asimilarea 
unor produse cu un grad sporit de 
tehnicitate. Multe dintre ele n-au 
fost rezolvate la timp și in bune 
condiții. Ca urmare, de la începutul 
anului și pină in prezent intreprin- 
derea nu și-a îndeplinit planul la 
producția marfă decît intr-o singură 
lunâ. „Dar și atunci a fost o realizare 
cam trasă de păr" — după cum ne 
mărturisea tovarășul Serafim Mitroi. 
inginerul-șef al unității. Nu trebuie 
uitat insă că „această floare rară", 
cum obișnuiesc metalurgișiii de aici 
să numească realizarea amintită, s-a 
făcut cu prețul unor cheltuieli su
plimentare nejustificate care gre
vează serios asupra eficientei econo
mice. Pină acum, de pildă, s-au plă
tit peste 500 ore suplimentare, capi
tol la care conducerea întreprinderi 
pretinde că s-au făcut totuși econo
mii, pentru că pe întregul an au 
fost planificate circa 20 000 • ore su
plimentare ! Pare de neînțeles sensul 
acestei automulțumiri, cu atit mai 
mult cu cit, in timp ce se apelează 
la ore suplimentare pentru recupe
rarea restanțelor, alte sute și mii de 
ore din programul efectiv de lucru 
se irosesc fără rost. Iată și citeva 
argumente.

O zi obișnuită de lucru. încă de 
la ora 5,45 ne postăm la locul unde 
se face prezența la lucru a primului 
schimb. O primă constatare: pe ma
rea majoritate a metalurgiștilor de 
aici ora 6 i-a găsit lingă liniile de

turnare, in fața mașinilor, agrega
telor și instalațiilor, hotăriți să-și 
sporească aportul la bunul mers al 
producției. La secția turnătorie, unde 
exigența comuniștilor față de cazu
rile de indisciplină constituie un a- 
tribut permanent al muncii de par
tid, prezența muncitorilor și cadre
lor tehnice la programul zilei era 
de sută la sută. Orice abatere oaie 
vizează ordinea și disciplina, oricit 
de neînsemnată ar părea ea, se dis
cută imediat in colectivul formației 
de lucru respective, fără a se mai 
aștepta cine știe ce cadru organizat, 
ne spune tovarășul Vasile Darie, se
cretarul organizației de partid. Co
muniștii nu se mulțumesc numai cu 
aceste discuții ; de cite ori este cazul, 
ei urmăresc să asigure crearea unei 
puternice opinii de masă împotriva 
a tot ce ar stinjeni procesul de pro
ducție.

De ce nu se procedează așa și la 
celelalte locuri de muncă ? în di
mineața aceleiași zile s-au înregistrat 
zeci de cazuri de intirziere de la 
programul de lucru, incepind de la 
25 minute pină la 2 ore și jumă
tate ! Fiecare intirziat a inceput să 
se justifice in felul său. găsind o. mie 
și una de scuze, deși dintr-o testare 
sumară a rezultat că toți, dar ab-/ 
solut toți, nu aveau nici un motiv 
serios care să-i justifice încăl
carea programului de lucru. De 
această necesitate era convins, de 
pildă, inginerul Alexandru Imbria. 
de la serviciul mecanic-șef, care, 
deși intirziase de la program vreo 
25 de minute, în loc să-și revadă cu 
răspundere propria sa faptă, reproșa 
personalului de ordine că „cine a

mai instituit și controlul legitimațiilor 
la poartă!". Era de așteptat ca, așa cum 
se procedează la secția turnătorie și 
la celelalte locuri de muncă,, faptele 
celor, intirziați să fie intimpinate cu 
dezaprobare. Dar nici organizațiile, 
de partid, nici conducerile secțiilor, 
nici șefii de echipă nu s-au sesizat 
de acest fenomen care, de fapt, se 
repetă de la o zi la alta.

Intirzierile de la serviciu consti
tuie numai un aspect al neajunsu
rilor care persistă in activitatea unor 
compartimente de la întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul". Pentru că abia 
după ora de începere a programu
lui, cînd se credea c,ă totul a intrat 
in normal, au inceput să apară alie 
și alte neajunsuri. Vreo 30 de mun
citori au stat mai bine de o oră ia 
un chioșc alimentar pentru a-și pro
cura țigări. Alții, pur și simplu ple
caseră in oraș la o plimbare ! Pe 
coridoarele birourilor era un du-te- 
vino de muncitori chemați din pro
ducție pentru vize pe diferite acte 
sau pentru unele lămuriri, in loc ca 
cei de la serviciile funcționale să se 
deplaseze la locurile de muncă. La 
secția transporturi, abia după o oră 
și 15 minute de la începerea progra
mului a pornit prima mașină pentru 
aprovizionarea locurilor de muncă cu 
diverse materiale. Mecanicul Nicolae 
Cosma și-a pierdut ore in șir pe la 
serviciul transporturi pentru a i se 
onora un bon de materiale etc.

Și culmea, toate aceste acte de in
disciplină se petreceau sub privirea 
oblăduitoare a unor factori de con
ducere din întreprindere car? cred 
că afișind o lozincă „Folosiți la ma
ximum cele 430 de minute" s-au a-

chitat de atribuțiile ce le revin pe 
linia Întronării la fiecare loc de 
muncă a ordinii și disciplinei.

In încheierea investigației noastre 
am înfățișat aceste aspecte condu
cerii întreprinderii și tovarășului Pe
tru Ciubotaru. secretarul comitetului 
de partid. Tovarășii cunoșteau că, 
intr-adevăr, zilnic se petrec aseme
nea fenomene, dar au încercat să 
scoată drept țap ispășitor pentru 
aceste nereguli centrala industrială 
care le face greutăți prin necore- 
larea, nici pină acum, a indicatori
lor de plan. Este un lucru adevă
rat. Dar nu vedem ce legătură are 
cu lipsa atitor muncitori și cadre 
tehnice de la program, cu timpul 
care se pierde fără rost pentru apro
vizionarea locurilor de muncă sau 
pentru procurarea de alimente. Un 
lucru trebuie să fie clar pentru or
ganizația de partid și pentru con
ducerea întreprinderii „Ceahlăul"* 
planul de producție nu va putea fi 
realizat atîta timp cit in unitate nu 
va fi instaurată o disciplină 
fermă. Nu este admisibil ca aba
terile grave de la disciplina socia
listă a muncii să fie trecute cu vede
rea, ca sub privirile tolerante ale 
factorilor de conducere risipa de 
timp să ia proporții. Credem că în 
cel mai scurt timp comuniștii vor 
dovedi că sint In măsură să creeze 
un climat de disciplină riguroasă, că 
printr-o muncă organizatorică susți
nută restanțele vor fi recuperate.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"

încâ in anul tre
cut. la întreprinderea 
„Tehnofrig" din Cluj 
a fost finalizată o li
nie tehnologică com
plexă pentru congela
tul fructelor și legu
melor cu o capacitate 
de 40 de tone pe zi. 
Utilajul, solicitat de 
industria alimentară, 
trebuia omologat in
tr-un timp cit mai 
scurt. Această sarcină 
a fost incredințată 
Centralei de legume- 
fructe din Ministerul

Agriculturii, Indus
triei Alimentare și 
Apelor. S-a stabilit ca 
pentru omologare în
treprinderea de legu
me și fructe din Satu- 
Mare să construiască o 
încăpere unde să fie 
montată linia tehnolo
gică respectivă. Au 
urmat apoi atite-a 
„probleme", „situații", 
încurcături, incit și in 
prezent, după cum ne 
spunea tov. ing. Ale
xandru Cucu. directo
rul intreprinderii „Teh-

nofrig", investiția este 
incă in fază de ince
put. Or, se știe că se
zonul fructelor și le
gumelor a intrat deja 
In perioada de virf. 
Dacă respectiva Înce
pere nu va fi termina
tă intr-un timp scurt, 
utilajul cu pricina nu 
va putea fi omologat 
decit in vara viitoare. 
Doar dacă nu se in
tenționează să se 
recurgă la un conge
lator natural — res
pectiv, la gerul iernii.

Cum s-a micșorat globul
pămîntesc la Breznița

Cooperativa agricolă 
din Breznița de Motru, 
județul Mehedinți, a- 
vea prevăzut in plan 
să însămințeze cu po
rumb o suprafață de 
647 ha. La data respec
tivă, conducerea uni
tății, factorii de răs
pundere din comună 
au raportat : întreaga 
suprafață a fost insă- 
mințată. Acum, cind 
se urmărește stadiul 
efectuării lucrărilor de 
întreținere a culturi
lor, cei ;din, Breznița 
de Motru spun că sint 
la zi cu prașila meca
nică și manuală. Pe 
547 hectare cultivate cu 
porumb — zic dinșii

— buruienile au fost 
înlăturate, cultura este 
viguroasă. Foarte bine, 
dar... cum rămine, to
tuși, cu cele două ci
fre raportate ? Care 
este cea «reală ? în 
plan s-au prevăzut 
647 hectare, dar s-au 
realizat, de fapt, nu
mai 547. Se „moti
vează", chipurile, că.. 
nu mai există te
ren, că pe par
cursul anilor supra
fața de tefen arabil 
e'-ăr fi dîtnlnuat -'ață;'*' 
pe nevăzute. Dar nu
mai la cițlva metri de 
consiliul popular și 
cooperativa agricolă se

zăresc zeci de hectare 
de teren nefolosit. 
Cindva, de pe aceste 
terenuri s-au obținut 
producții. Acum, mă
răcinii și arbuștii au 
crescut in voie, o 
parte din terenuri s-au 
degradat. Și sint 
aproape 200 hectare 
care, de ani de zile... 
așteaptă mina omului 
gospodar. Așa stind 
lucrurile, de ce pling 
cei din Breznița de 
Motru cele 100 hectare 
•Wreft ’ dispărute ? ‘î’oa- * 
te că nu s-a micșorat, 
pămîntul, ci a dispă
rut ceva spirit gospo
dăresc ?

„S-a încheiat, e gata, 
dar nu s-a terminat...11

în limbajul unor 
constructori se folo
sește uneori expresia 
„terminări". Este vor
ba de obiectivele ră
mase neterminate de 
la un an la altul, așa 
cum este cazul unor 
construcții zootehnice 
din județul Ialomița. 
Ne referim, Intre al
tele. la complexul 
pentru creșterea și in- 
grășarea porcilor din 
comuna Gheorghe 
Doja, unde lucrările 
trebuiau terminate 
încă din anul 1972. 
Deși halele acestei 
mari unități zooteh
nice au fost populate, 
o parte din lucrările

strict necesare desfă
șurării normale a pro
cesului de producție 
nu sint gata nici acum, 
în planul de investiții 
pe anul in curs au 
fost prevăzute lucrări 
in valoare de 2 500 000 
lei. Pină acum s-au 
realizat 52 la sută din 
planul anual la total 
investiții și 44 la sută 
la construcții montaj. 
Există multe neajun
suri datorate funcțio
nării defectuoase a 
stației de epurare a 
apelor reziduale, iar 
o serie de finisaje 
care condiționează 
funcționarea normală

a complexului sint 
tergiversate de la o 
lună la alta. în unele 
zile, pe șantier mun
cesc doar cițiva oa
meni. Cind vor fi în
cheiate lucrările? Este 
o intrebare care se 
adresează, in mod re
petat. de mai mulți 
ani conducerii Trustu
lui de construcții in
dustriale București — 
executantul lucrărilor. 
O adresăm și noi, pe 
această cale, în spe
ranța. că răspunsul va 
fi dat prin fapte, prin
tr-o execuție de cali
tate și fără nici o ter
giversare.

(Urmare din pag. I)
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și diversificarea producției
Colectivul întreprin

derii de produse chi
mice „Azur" din Ti
mișoara a încheiat 
primul semestru din 
acest an cu un bilanț 
deosebit de rodnic. în
semnatele sporuri de 
producție obținute per
mit chimiștilor timișo
reni să-și mărească a- 
vansul luat in anii an
teriori in îndeplinirea 
mai devreme a cinci
nalului. Colectivul în
treprinderii a elabo
rat un program com
plex de reorganizare 
a fluxurilor tehnologi
ce și de utilizare mai 
rațională a capacități
lor și suprafețelor de 
producție pentru va

lorificarea mai bună a 
rezervelor interne pro
ductive de la fiecare 
loc de muncă. Astfel, 
un grup de specialiști 
a elaborat o docu
mentație originală, pe 
baza căreia s-a reali
zat. prin autoutilare, 
o nouă instalație de 
înaltă tehnicitate. E- 
liminarea locurilor în
guste din alte sectoa
re de fabricație a con
stituit, de asemenea, 
o preocupare perma
nentă a colectivului 
de muncitori și spe
cialiști de la „Azur". 
Studiile privind îm
bunătățirea fluxuri
lor tehnologice la in

stalația de sinteză a 
rășinilor, de exemplu, 
s-au concretizat in 
măsuri practice de 
mare eficiență econo
mică. Ca urmare, pro
ducția de rășini sinte
tice a sporit cu circa 
2 000 tone pe an. A 
fo^t completată cu noi 
utilaje de complexita
te tehnică ridicată, 
create de intreorinde- 
re. și linia de fabrica
ție a cloruri! cuproa- 
se. produs solicitat 
acum nu numai in 
țară, ci și la export.

Cezar IOANA 
corespondentul 
..Scînteii"
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concrete de traducere în viață a 
acestor atribuții.

în actualul stadiu de dezvoltare, 
economia noastră națională solicită 
— ca o necesitate obiectivă — me
tode de conducere riguros științi
fice, ordine desăvirșită și disciplină 
strictă,, soluționarea neinlirziatâ a 
oricăror probleme practice ale pro
ducției — cu atit mai mult cu cit 
modul cum sint rezolvate proble
mele unei întreprinderi se repercu
tează nemijlocit asupra întregului 
grup de unități dintr-o centrală și, 
implicit, asupra întregului angrenaj 
al industriei și economiei naționale. 
Tocmai in acest sens, ca un fir roșu 
străbate cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ideea că ordinea, 
disciplina și răspunderea — sau, in
tr-o formulare sintetică, respectul 
legii — trebuie să guverneze, pe toa
te planurile, activitatea centralelor 
și întreprinderilor. Respectul strict al 
prevederilor legale impune ca din 
activitatea centralelor să fie lichi
date orice manifestări de subiecti
vism și arbitrar, de toleranță față 
de abateri de la obligațiile asumate 
prin contractele de cooperare ; 
centralele au atribuții și sarcini ri
guros precizate prin lege, a căror 
strictă respectare este condiția 
fundamentală a creșterii rolului lor 
In dezvoltarea economiei.

Una din necesitățile prioritare 
care au stat la însăși baza creării 
centralelor o constituie apropierea 
conducerii de producție. Consfă
tuirea a relevat in acest sens că, 
cu toate îmbunătățirile înregistra
te, încă nu s-a realizat pretutin
deni acea apropiere intimă, nemij
locită intre centrale și unitățile 
subordonate. Mai persistă fenome
ne de „conducere de la distanță", 

, sint departe de a fi lichidate prac
ticile birocratice de dirijare a acti
vității Întreprinderilor prin circu
lare, prin hirtii — practici alimen
tate și de existența unui aparat 
administrativ incă greoi și umflat. 
Calea principală a Îmbunătățirii 
activității centralelor este legătura 
strinsă cu unitățile productive, cu

noașterea exactă a realităților aces
tora — este calea contactului di
rect, viu și nemijlocit, a interven
ției prompte, s-ar putea spune in
stantanee, și a ajutorului concret 
pentru soluționarea diferitelor pro
bleme ale întreprinderilor.

Are o mare însemnătate princi
pială și practică faptul că in ca
drul lucrărilor consfătuirii s-au 
adus importante precizări în ce pri
vește funcțiile și atribuțiile centra
lelor intr-un șir de domenii, ca, de 
pildă, in sfera planificării. A fost 
supusă unei critici îndreptățite

ternice puse de consfătuire asupra 
sarcinilor asimilării in termene cit 
mai scurte a noilor produse și 
tehnologii, introducerii mai rapide 
in producție a rezultatelor cerce
tării științifice, fructificării poten
țialului de gindire tehnico-ingine- 
rească, a capacității creatoare a 
inventatorilor și inovatorilor noș
tri. Este o mare avuție națională 
această capacitate de creație, care 
— așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — poate solu
ționa problemele cele mai com
plicate din punct de vedere știin

Perfecționarea activității 
centralelor industriale

concepția eronată că problemele 
planificării ar privi numai organe
le și instituțiile specializate. Cen
tralelor industriale le revine un rol 
deosebit de important in îmbună
tățirea planificării ; ca organisme 
de conducere legate strins de uni
tățile productive, centralele sint 
direct interesate, au posibilitatea 
și, totodată, obligația de a aduce o 
contribuție mult sporită la Întocmi
rea planului, in sensul unei stricte 
precizări a sarcinilor de plan, 
concretizării pe produse fizice și 
sortimente, al stabilirii unor pro
grame de producție pe ramuri și 
subramuri, asigurării bazei teh- 
nico-materiale.

Urmărind îndeplinirea riguroasă 
a sarcinilor de plan, centralele 
au, totodată, îndatorirea dc a privi 
și spre ziua de miine a economici, 
in sensul de a fi centri motori ai 
progresului tehnic, factori prin
cipali ai promovării tehnicii și 
tehnologiilor noi. în această optică 
se cuvin a fi înțelese accentele pu

țific șl tehnic. Tocmai de aceea, 
activitatea centralelor, degrevin- 
du-se de preocupările mărunte, 
birocratice, trebuie să asigure un 
teren larg și fertil pentru ca a- 
ceastă avuție să rodească din 
plin, să se afirme tot mai mult 
ca un propulsor al industriei ro
mânești pe orbita progresului con
temporan. Aceasta nu este o 
chestiune de mindrie națională, ci 
o necesitate economică imperioasă, 
intr-o lume in care competitivita
tea reprezintă o lege a dezvol
tării.

Desigur, problemele perfecționării 
activității centralelor, subiectele 
cărora ele trebuie să le acorde a- 
tenție sint multiple — de la îm
bunătățirea calității producției la 
diminuarea cheltuielilor materiale 
și creșterea productivității muncii, 
de la infăptuirea integrală a planu
lui de investiții la sarcinile de ex
port și de la creșterea eficienței 
in cooperarea economică internațio
nală- la pregătirea forței de mun

că — problemă încluzînd redistri
buirea specialiștilor, in așa fel incit 
marea lor majoritate să lucreze in 
producție, iar toate unitățile să fie 
asigurate cu cadrele necesare. în 
acest ansamblu de sarcini, esențial 
pentru buna îndeplinire a tuturor 
este creșterea rolului organizațiilor 
de partid in viața centralelor și în
treprinderilor. Fără a se substitui 
forurilor administrative, acțio- 
nind permanent ca factori politici, 
organizațiile de partid trebuie să-și 
exercite mai sțâruitor și mai siste
matic dreptul de control, să folo
sească mai larg metodele specifice 
de activitate politico-educative, 
să-și ridice tot mai mult rolul de 
conducători politici ai activității •- 
conomice.

In prezent, ceea ce se impune cu 
prioritate este ca toate eforturile 
să fie concentrate in direcția apli
cării neintirziate și neabătute a 
sarcinilor și indicațiilor cuprinse 
in cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Este necesar ca acest 
document, precum și rezoluția con
sfătuirii să fie temeinic studiate în 
adunări de partid și ale tuturor oa
menilor muncii, să se întocmească 
planuri de măsuri concrete cu 
atribuții, răspunderi și terme
ne precise pentru îndeplinirea 
lor. în toate centralele și în
treprinderile să se pornească 
de la ideea majoră că lu
crările consfătuirii trebuie să mar
cheze o treaptă efectivă, un mo
ment important pe drumul per
fecționării întregii activități eco
nomice.

Ne aflăm In preajma celei de a 
XXX-a aniversări a Eliberării pa
triei de sub jugul fascist și ne mal 
despart citeva luni de Congresul 
al XI-lea al partidului. Este ne
îndoielnic că traducerea in viață 
cu hotărire a sarcinilor cristalizate 
cu prilejul consfătuirii va asigura 
sporirea contribuției fiecărei cen
trale și întreprinderi la îndeplini
rea planului pe acest an și a 
cincinalului înainte de termen, la 
intensificarea ritmului de dezvol
tare și creșterea eficienței econo
miei naționale și, pe această bază, 
la ridicarea bunăstării întregului 
popor.
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LITERATURA SATIRICA
Intre recunoașterea teoretica a funcției educative
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PROGRAMUL I

Spectacolele ansamblului 
american de balet

^ARNET 

CULTURAL

Cit de «olid înrădăcinată este. In 
ce măsură face parie din însuși spe
cificul literaturii noastre modalita
tea satirico-umoristică o poate 
arăta fie și o sumară privire peste 
ansamblul creației literare națio
nale.

Inflexiunea Ironică, întoarcerea că
tre un suris mal corosiv și mai „c- 
ficace" decit gestul ccl mal patetic, 
anularea prin zimbel sau prin ris a 
tendințelor și a manifestărilor 
depășesc „firescul”, 
pLnă la a 
însemnătatea 
mai __
literaturii 
că _ 
la rafinat ______ ___________ _
ai vieții medievale autohtone pină 
la intens preocupatul de probleme 
etice Marin Preda, care să nu utili
zeze. intr-o proporție firește diferită 
și cu subînțelese accente personale, 
mijloacele cerute de atitudinea sati- 
rico-umoristică.

Seriozitatea profundă, măsura și 
echilibrul, ..cumpătarea* — atribu
tele cele mai cunoscute ale perso
nalității literaturii noastre — nu pot 
fi considerate la reala lor dimen
siune decit prin raportare la acest 
„fond", Îs această dispoziție organi
că. structurală.

Dincolo Insă de această particula
ritate. a cărei completă descriere și 
analiză ar putea face obiectul unei 
ample cercetări, există in literatura 
română o lungă și bogată tradiție a 
creațiilor de factură direct satirico- 
umoristică. O istorie 

românesc 
prin 
prin _________
încă nebănuite, a unei 

structurale către acest 
1 prin faptul că ar pu-

căpăta 
uneia 

distinctive note.
i noastre ; căci 

nu există scriitor 
disimulații

ce 
caracterizează, 
valoarea 
dintre 

..portretul" 
i aproape 
român, de 

observatori

a „genului 
ar impresiona 
proporțiile in- 
dezvăluirea. la

comic" 
nu numai 
vestigației, 
dimensiuni 
dispoziții ; 
gen, ci șl ____
tea, credem, concura — printr-o su
prapunere pe întinse porțiuni — 
însăși istoria de ansamblu a litera
turii noasire.

Incit este cu atit mal curios și mal 
neașteptat să constatăm că in lite
ratura prezentului modalitatea cea 
mai puțin frecventată este aceea sa- 
tirîco-umoristică. Risul ster.ic, zim- 
betul comprehensiv ori învestit cu o 
funcție dizolvantă atunci cind ținta 
o constituie aspectele negative ale 
vieții, ale comportării unor oa
meni, par să intereseze 
puțin ca reacții deliberat 
prin intermediul creației

unor 
tot mai 
urmărite 
literare. 

Lista cărților de ținută declarat satl- 
rico-umoristică apărute In ultimii 
ani sugerează, e drept, nu o descreș
tere a valorii, ci o sensibilă dimi
nuare a preocupării pentru acest fel 
de literatură : citeva reeditări (Ion 
Băieșu, Teodor Mazilu), două volu
me semnate de Valentin Silvestru, 
remarcabilul „pseudozoologicon” al 
lui Romulus Dianu, în care satira 
se Împletește cu alegoria (Fauna bu
fonă), 
Putina 
adăuga 
firuiri ; 
servim 
redus de apariții, 
umoristică se află sub aspectul va
lorii într-o remarcabilă evoluție as
cendentă. Fără a ne referi la volu
mele lui Ion Băieșu și Teodor Ma- 
xilu. In care sint reluate lucrări mal 
vechi ale acestor consacrați autori 
satirici, socotim că a menționa in 
mod special cele două cărți apărute 
sub semnătura lui Valentin Silvestru 
(Tufă do Veneția și De cc rideau 
gepizii...), precum și romanul de de
but al lui Eugen Seceleanu este o 
necesitate impusă de caracterul ori
ginal și de ținuta acestor scrieri. 
Satira glacială, sub masca de o 
gravitate aproape solemnă ascun- 
zindu-se o ironie incisivă și un sar

două 
titluri 
acestei 

trebuie
că, în

de ' debut, 
mai putea 
scurte in

să ob- 
numărului

volume
s-ar
foarte

totuși 
ciuda 

literatura satirico-

r

casm tăios, ■ Iul Valentin Silvestru, 
iși gă-ocștc expresia aleasă in tex
tele cuprinse in ultimul său vo
lum De 
micul nu
Biv, cum ____
cind so apelează la __________
unor situații și personaje stereotipe, 
cl blcluitor, vizindu-se carențele 
unor mentalități, urmârindu-se cauza 
și nu efectele, demonstrindu-se încă 
o dntfi — dacă mai erR nevoie 1 — 
că. departe de a se pierde in facili
tăți. literatura satirică se întemeiază 
pe o gravitate de substanță, 
proza satirică din ultima 
me a lui Valentin Silvestru 
chează punctul cel mai

— _____  său
ce rideau gepizii... Co- 

1 mai este. aici, inofen- 
se Intimplă do regulă 

apelează la introducerea

Dacă 
vre- 

mar- 
inalt

puncte de vedere

atins de autor de-a lungul unei 
susținute preocupări pentru acest 
fel de literatură, concisul roman 
Eternitate locală al lui Eugen Se
celeanu atrage atenția asupra unui 
scriitor care, deși aflat la început 
de carieră, impune prin calitatea 
scrisului său. Personajele romanului 
întruchipează incapacitatea de deli
berare, fiind dinamizate de o fre
nezie mecanică, iar în comportarea 
lor aparent infantilă, expresie a 
lipsei de contact cu viața reală, se 
vădește un fel de dominație a for
melor fără conținut autentic, elanu
rile consumate in gol producind 
contrastul comic.

Deși scrierile amintite au fost In 
genere primite cu elogii meritate de 
critica literară, modalitatea satirică 
face nu mai puțin impresia unui gen 
nedreptățit Fiindcă nu se poate 
vorbi despre „un declin" al acestei 
literaturi, ci mai degrabă despre ca
racterul oarecum secundar, de al 
doilea plan, al prezenței sale. Faptul 
se integrează Intr-o serie mai largă. 
In anul 1973 nu s-a prezentat nici 
o comedie realizată in studiourile 
noastre cinematografice ; pe scenele 
teatrelor, și în special la Teatrul de 
Comedie Capitală, comedia

romftnească originală ajunge greu 
și intr-o proporție nesatlsfăcătoare ; 
in publicațiile noastre, literare și ne
literare, spiritul salirico-umoristic 
Iși face arareori loc, de regulă o 
singură dată pe an. cu ocazia reve
lionului. Există In momentul de față 
o strălucită echipă de nctori, excep
țional dotați pentru comedie, capa
bili să pună, reuniți, in inferioritate 
multe alte formații teatrale din Eu
ropa : nu e oare o datorie să nu-și 
irosească talentul doar in sumare a- 
parițil la Televiziune ? Este oare de 
presupus că s-a produs intre timp 
o atit de profundă mutație incit di
mensiunea satlrico-umoristică a spi
ritului nostru creator s-a atrofiat ? 
Aceasta, in ciuda unei evidente, sus
ținute și teoretizate necesități, de 
ordin atit artistic, cit și social, a 
creațiilor de factură satirică : fiindcă 
prin caracterul său combativ, prin 
atitudinea militantă pe care o im
plică și pe care o reclamă, prin 
puterea de a exercita o adevărată 
terapeutică socială, literatura sati
rică — pentru a ne restrînge la li
teratură — poate avea un rol de ne
tăgăduit in cadrul procesului general 
de transformare șl activizare a con
științelor. Considerat uneori neave
nit, spiritul satiric este prea adesea 
dirijat către obiective minore, con
fortabile, intrate in șablon, ceea ce 
duce la o mortificare a rezultatelor. 
Marile virtuți ale satirei, ca mijloc 
de eficientă acțiune in planul con
științei, sint ignorate intr-o măsură 
ce nedumerește, deși sub raza pă
trunzătoare și tăioasă a ironiei și a 
vervei satirice nu s-au aflat, in 
toate timpurile, decît aspectele ne
gative ale existenței. Moralist prin 
excelență, spirit lucid, neiertător cu 
prejudecățile, scriitorul’ satiric este 
prin însăși condiția sa un adversar 
al închistării și al rutinei, al forme
lor depășite de viața reală și al 
mentalităților retrograde, învechite, 
inadecvate. Dar nu de ordin artistic 
este chestiunea pe care o punem 
semnalind estomparea rolului și a 
prezenței literaturii satirice : fiindcă 
nu avem decît a-i reda o Încredere 
și o atenție pe care, de altfel, nimeni 
nu le contestă teoretic.

P.00 De la Alfa la Omeca. Enci
clopedie pentru elevi.

P.30 Film serial : „17 clipe ale
unei prlmAveri".

io.M Ducureștlul necunoscut : Mu
zeul de antichități.

11.OS Teleclnemateca.
16,00 Telex.
16,05 „Regata Snagov* la caiac- 

canoe.
17,00 Campionatul mondial de 

fotbal : Polonia — Brazilia 
(pentru locurile 3-4).

16.50 Uniunea Comuniștilor din 
iugoslavia — date importante 
— film documentar, produc
ție a studiourilor din Zagreb.

19,20 1001 de seri. Povești din efi- 
llmară.

10,30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Ctntecul sfipt&mlnii. Hai no
roc, București !

20,05 Teleenclclopedla.
20.50 Film serial : UN AUGUST IN 

FLĂCĂRI. Producție a stu
dioului de filme al Televi
ziunii române. Episodul III — 
„Poligonul morțil".

21,40 Telejurnal • Săptfimtna ipor- 
tivâ.

22,00 Tntllnlrca de la ora 10... Ma
gazin muzlcal-distractiv.

DEVA. (Corespondentul „Scinteii", 
Sabin Ionescu). — Colectivul Cen
trului de cercetări pentru securitate 
minieră din Petroșani a sărbătorit 
împlinirea a 25 de ani de rodnică 
activitate pe tărimul cercetării fun
damentale și aplicative, care vizează 
in esență rezolvarea problematicii 
majore a siguranței muncii in sub
teran, in pas cu ampla dezvoltare și 
modernizare a industriei noastre ex
tractive. Evenimentul a fost marcat, 
Drintre altele, de o sesiune jubiliară 
de comunicări științifice, organizată 
in zilele de 4 și 5 iulie a.c. La aceas
tă sesiune au participat numeroși 
cercetători, specialiști, cadre tehnice 
și de conducere de la Centrul de 
cercetări și Institutul de mine din 
localitate, de la I.C.P.M.M.N. Baia 
Mare. Combinatul chimic Făgăraș și 
din alte instituții de profil din țară.

In încheierea 
participantii au 
C C. al P.C.R., 
Ccaușcscu.

lucrărilor sesiunii, 
trimis o telegramă 
tovarășului N'icolae

prezintă

Producție a studiourilor maghiare 1973

ROMÂNIA - FILM"

Mircea IORGULESCU

Regia : Marton Keletl. Muzica : Farkas Ferenc. Cu t Husztl Pâter, Nagy Gâbor, Benko 
P6ter, Szemes Mari.

ASEDIU CU SURPRIZE

J

Spectacolele oferite 
zilele acestea de an
samblul de balet con
dus de Alvin Ailey, cu 
prilejul sărbătoririi 
Zilei naționale a Sta
telor Unite ale Ameri- 
cii, constituie un eve
niment artistic. Trupa 
lui Alvin Ailey este 
celebră, cei 16 ani de 
existență a ansamblu
lui mareînd succese pe 
toate meridianele glo
bului, Blîrnind oriunde 
a fost aplauzele entu
ziaste ale publicului.

Nu este ușor să cu
prinzi in citeva fraze 
activitatea, fizionomia 
artistică a formației. 
Și aceasta, pentru bu
nul motiv că ansam
blul demonstrează 
multiple disponibili
tăți ; dar se impune 
Imediat constatarea că, 
dincolo de aspectul, 
lor artistic, spectaco
lele acestei trupe au 
încă o semnificație 
majoră : aceea de a 
face cunoscute, trans
figurate artistic, crim- 
pcie din viața negrilor 
americani. „Negrul a- 
merican — spune Al
vin Ailey, mărturi- 
sindu-și crezul său 
artistic — uneori trist, 
alteori radios, întot
deauna plin de spe

ranță — a creat o 
moștenire de muzică și 
dans care a emoționat, 
a iluminat și a in
fluențat cele mai în
depărtate colțuri ale 
muzicii lumii. Eu și 
echipa mea de dans 
sărbătorim în progra
mele noastre această 
mișcătoare frumusețe. 
Noi vă aducem exube
ranța jazului, exta
zul cîntecelor sale spi
rituale și vraja întu
necată a bluesului".

Imaginile oferite de 
Alvin Ailey te cuce
resc Imediat prin sin
ceritatea. forța și pa
siunea cu care sărbă
toresc „mișcătoarea 
frumusețe" a unei 
extraordinare „moște
niri de muzică și 
dans". Ca în această 
„Suită de bluesuri", 
bucată coregrafică atit 
de colorată și de ex
presivă. Sau ca în a- 
cest răscolitor monolog 
coregrafic. „Strigăt", 
compus in onoarea 
mamei sale. Sau ca in 
„Cintece de dragoste", 
cu tulburătoarele sale 
confesiuni metamorfo
zate in gesturi ce nu 
se pot uita. Operă co
regrafică magistrală, 
„Revelații", marchea
ză în creația lui Alvin

Ailey un punct de 
maximă importanță ; 
realizat in premieră la 
New York, in 1960, 
„Revelații" rămîne și 
astăzi centrul de re
zistență al spectacole
lor : o operă străbă
tută de un elah con
taminant, sUJprlnzlnd 
fluxul sentimental al 
vieții diurne, cu diver
sitatea clipelor sale de 
bucurie sau nostalgie, 
tandrețe, reculegere 
sau speranță.

Dansatorii, admira
bili, au o pregătire 
tehnică complexă, de 
la cea „clasică", pină 
la diferitele stiluri 
„moderne". Creațiile 
unor dansatori ca Ju
dith Jamison. Sara 
Yarborough sau Dud
ley Williams sint me
morabile.

Răsplătite de publi
cul românesc cu înde
lungi aplauze, specta
colele oferite de an
samblul Alvin Alley 
atit la București, cit 
și vineri seara la Ti
mișoara, sint o grăi
toare mărturie a vi
talității dansului, a 
frumuseții și poeziei 
mesajului coregrafic.

Tea PREDA

„HEI —RUP!“
(Urmare din pag. I)
chemări ale partidului, 
tineretul țării, mobili
zat de către U.T.C., 
este decis ca, în acest 
an jubiliar, să-și dea 
întreaga măsură a c- 
nerglei sale, să Îmbo
gățească prin noi fap
te dc muncă palmare
sul realizărilor sale. 
Pretutindeni au fost 
deschise noi șantiere 
naționale șl locale ale 
muncii patriotice, s-a 
intensificat activitatea 
de atragere a tinerilor 
în acțiuni utile, de in
teres național și local.

S-ar cuveni, in pri
mul rind, un popas la 
unul dintre cele mai 
tinere șantiere națio
nale — actul de naș
tere i-a fost parafat in 
această primăvară — și 
anume, la sistemul din 
perimetrul Giurgiu- 
Răsmirești. Este unul 
dintre obiectivele de a 
căror realizare răspun
de Uniunea Tineretu
lui Comunist. Scurt a- 
pel'.la statistică: supra
fața sistemului amin
tit — 36 000 ha. Lu
crează aici, in medie, 
peste 1 000 de briga
dieri — muncitori, ță
rani, elevi și studenți 
— prin rotație. Tineri 
calificați — de la mun
citori la ingineri — sau 
tineri care vin să-și 
însușească o mese
rie. Șantierul tinere
tului se afirmă, astfel, 
ca o școală n muncii 
și educației prin mun
că, ca o școală a or
ganizării și conducerii, 
a patriotismului și spi
ritului revoluționar. 
Șantierul învață deo
potrivă pe tineri cu or
dinea și disciolina, că
lește și stimulează gus
tul muncii, ajută la 
formarea deprinderilor

practice pentru toată 
viața. Cu atit mai ne
cesara apare, in aceas
tă ordine de idei, or
ganizarea de către 
U.T.C. a unor bogate 
acțiuni politico-educa
tive in rindul acestor 
colective de tineri, un 
program de formare co
munistă, armonios îm
pletit cu valorile mo
rale pe care le culti
vă participarea direc
tă a tinerilor la muncă.

Alături de numeroa
sele șantiere naționa
le, agenda muncii pa
triotice din acest an 
cuprinde și cele 52 de 
șantiere județene ale 
tineretului. Ele sint or
ganizate la obiective 
industriale, agricole, 
social-culturale și edi- 
iitar-gospodărești. Pes
te 23 000 de tineri, 
dornici să-și pună sem
nătura la temelia noi
lor obiective ce se 
înalță in satul sau in 
orașul lor, iși vor a- 
duce contribuția la în
făptuirea unor lucrări 
in valoare de peste 732 
milioane de lei. Se es
timează că mai bine 
de un milion de tineri, 
organizați in brigăzi de 
muncă, vor « lucra de-a 
lungul întregului an 
(în zilele de repaus și 
in afara programului 
de muncă și învățătu
ră) pe cele 2 000 de 
șantiere locale și tabe
re de muncă patrioti
că. O gamă de lucrări 
largă: construcții in
dustriale și civile, te- 
rasamente de căi fera
te și drumuri, cămine 
pentru nefamiliști — 
peste 450 cu circa 
100 000 de locuri' — și 
internate școlare, ate- 
liere-școală, așezămin
te culturale, grădinițe, 
creșe, îngrijirea pajiș
tilor...

Chiar și din această 
succintă trecere in re
vistă se observă că bcT 
neficiarii multor lu
crări sint chiar tinerii 
participanți la realiza
rea lor. Buna organi
zare a activității pe 
toate șantierele muncii 
patriotice ale tineretu
lui, efortul plin de în
suflețire, pătruns de 
spiritul responsabilită
ții, reprezintă chezășia 
că angajamentul de o- 
noare asumat de orga
nizația U.T.C., de a în
deplini in acest an, cu 
o lună mai devreme, 
lucrările la obiectivele 
muncii patriotice, va fi 
realizat întocmai. La 
capătul unei asemenea 
etape de muncă, tine
rii vor avea astfel sa
tisfacția participării la 
edificarea unor obiec
tive de majoră impor
tanță.

„Valoarea unui om 
se prețuiește in ce lasă 
după dinsul ca un a- 
daos la viața neamu
lui său“ — spunea un 
mare ginditor român, 
tn cele aproape trei de
cenii de construcție so
cialistă, sub conduce
rea partidului, tinere
tul țării și-a pus cu 
cinste și demnitate 
semnătura generației, 
alături de semnătura 
apăsată a întregului 
popor, pe tot ceea 
ce s-a construit, s-a 
înfăptuit în Româ
nia de azi. Mobilizarea 
energiilor tinerești la 
îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului, 
la importantele obiec
tive realizate prin 
muncă patriotică, con
stituie, în același timp, 
cel mal bun mijloc de 
educație comunistă a 
tinerei generații, de 
formare a ei in spirit 
revoluționar.

FESTIVALUL MUZICII 
DE CAMERĂ

Azi se încheie la Brașov Fes
tivalul muzicii de Cameră, ma
nifestare devenită tradițională. 
Ca și in anii precedenți. ediția 
din acest an s-a bucurai de 
participarea unor formații , și 
interpret! de prestigiu din țară 
șl de peste hotare, cum sint 
ansamblul dc instrumente vechi 
al Radiotelevlzlunli române, co
rul „Madrigal", orchestra de ca
meră a Filarmonicii „Gheorghe 
Dima" din Brașov, ansamblul 
Instrumental „Pierre Merle Por
tales" din Franța, cvartetul 
„Tâtrai" din Budapesta, orches
tra de cameră a Filarmonicii 
din Cluj, ansamblul „Musica 
viva" din Iași și altele.

In cadrul festivalului s-a des
fășurat și cea de-a 3-a ediție a 
concursului de interpretare pen
tru cvartetele studențești. O 
notă inedită au imprimat-o ac
tualei ediții a festivalului „Zile
le muzicii de cameră româ
nești", prin care s-a urmărit 
evidențierea contribuției compo
zitorilor români la îmbogățirea 
tezaurului muzicii universale. 
Concertele au avut loc atit in 
sălile de concert ale municipiu
lui, cit și in aer liber, la caste
lul Bran, bastionul țesătorilor, 
'cetatea Prejmer. (Nicolae Mo- 
canu).

TARA LEGENDELOR
Este denumirea teatrului ama

tor pentru copii, înființat recent 
la Suceava. Tinărul și entuzias
tul colectiv dramatic a debutat 
in fața publicului sucevean joi, 
4 iulie, prezentind în premieră 
„Punguța cu doi bani", drama
tizare după Ion Creangă, de 
loan Gheliuc, in regia artistică 
a lui Adrian Badiu. Scenografia 
este semnată de Petre Petrariu, 
de la Teatrul pentru copii și ti
neret din Iași. (G. Parascan).

ZILELE CÂRTII 
SOCIAL-POLITICE

La librăria „Eminescu", din 
Oradea, s-au desfășurat „Zilele 
cărții social-politice", care au 
debutat cu deschiderea unei ex
poziții de' carte. Pe parcursul 
acestor zile, in diferite localități 
din județul Bihor, au avut loc 
importante acțiuni de populari
zare a cărții social-politice. Re
dactori ai Editurii politice s-au 
întilnit cu elevi ai școlii 
ihterjudețene de partid ; s-au 
lărfsat noi titluri de cărți social- 
politioe; s-au- purtat dialoguri 
ale autorilor cu cititorii despre 
„30 de ani de literatură — sub 
semnul umanismului socialist". 
(D. Gâțâ).

RETROSPECTIVA 
SAVA HENTIA

Sălile de expoziție ale Muzeu
lui de artă din Cluj găzduiesc 
retrospectiva Sava Henția (1848— 
1904). Sint expuse peste 80 de 
lucrări in ulei, acuarelă și de 
grafică din colecții de stat și 
particulare din întreaga țară. 
Expoziția suscită un larg inte
res in rindul publicului local, 
iubitor al artei plastice. (Al. 
Mureșan).
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în foarte multe locuri, Anzii se opun și astăzi escaladării 
piscur.lor lor. Două forje ale naturii — soarele ți ghețarii — 
obligate la conviețuire in zona tropicelor, iși dispută, cu efecte 
pustiitoare, intiietatea. Zăpada căzută in timpul zilei e răvășită 
de viaturi care urcă de la baza muntelui și se învolbură apoi cu 
furie, spre văi, respinse de meterezele Anzilor. In răsucirile lor 
sălbatice, vifornițele modelează zăpada proaspătă, Ieșind in urmă 
forme stranii. încremenite apoi de frigul nopții. Dar stihiile na
turii nu au putut îngenunchea cerbicia OMULUI.

în Cordillera Blanca domină încă 
Împărățiile ghețarilor originari, care 
abia in secolul nostru au început 
să se topească. Cu efecte catastro
fice. Sub torentele de ghețari au 
fost îngropate vechi monumente 
pretncașe, care au lăsat mărturii 
ale unor înalte civilizații. La 20 oc
tombrie 1950, o avalanșă de gheață 
și noroi s-a prăvălit in valea riu- 
lui Santa Maria, nimicind totul in 
cale. 500 de oameni au pierit, stri
viți de munte. N-a rămas nimic 
din complexul hidroenergetic de pe 
Santa Maria. Puterea distrugătoare 
a avalanșei a fost atit de mare, 
incit unul din pilonii construcției, 
cu o greutate de 1 500 tone, a fost 
frint ca un băț de chibrit și aruncat 
la zeci de kilometri distanță. Dar 
omul Anzilor. purtind in singe 
dirzenia înaintașilor săi. nu s-a dat 
bătut. Construit cu metode ingeni
oase, noul complex hidroenergetic 
de pe Santa Maria a lăsat ampren
ta voinței și inteligenței umane pe 
vaste întinderi ale Anzilor. Nu se 
găsesc in lume stilpi de inaltă ten
siune infîpți la înălțimi mai mari 
decit cele de aici, jalonind traseul 
cablurilor care vin de la Huancaya 
incârcați cu energia smulsă apelor 
fluviului Santa Maria și aduse la 
uzina siderurgică din Chimbote, 
prin forțarea crestelor andine pină 
la înălțimi de peste 4 700 de metri. 
Inginerii francezi care au partici
pat la lucrările de aici si care 
deseori au fost doboriți de „so
roche" (răul Înălțimilor) priveau 
stupefiați la agilii indieni care lu
crau imperturbabili sub apăsarea 
atmosferei înălțimilor, spre care 
oxigenul urca cu pași de plumb.

Nu știau inginerii aceia că fiii 
Anzilor, incașii, cuceriseră redute 
inexpugnabile ale munților cu peste 
o mie de ani In urmă. Fiecare pas 
spre locurile unde inăltaseră ceta
tea lor mitică Machu-Picchu a 
constituit o pagină eroică în epo
peea omului pentru supunerea na
turii. Au clădit faimoasa lor capi-

tală, Cuzco, la 3 400 metri deasu
pra nivelului mării. Iar despre for
tăreața principală a capitalei, 
Sacsahuaman. reputatul istoric 
GEORG SQUIER scrie : „Ca pira
midele Egiptului, ca pietrele mega-

întemeiat pe un podiș la 2 640 me
tri, la poalele vulcanului Cotopaxi, 
care mormăie Înfundat, in somnu-i 
milenar, sub plapuma albă a zăpe
zilor eterne. Cu zgirie-norii săi din 
sticlă ?i beton pe pante de munte, 
inundate de vegetație, Bogota, ca
pitala Columbiei, se urcă la peste 
2 600 metri. Capitala Boliviei, La 
Paz, este situată la cea mal mare 
altitudine — aproape 4 000 de me
tri. Un șir de așezări boliviene — 
Ascutan, Canatarica, Colcha, trec, 
fiecare, de 3 900 de metri, ca și 
Caylloma — 4 377 m, Poto — 4 200 
m, Moracha — 4 580 m, Corro de

geniului uman a aprins focul în 
cuptoarele oțelului la una din cele 
mai mari uzine siderurgice din A- 
merica de Sud — Paz del Rio. In 
Anzii chilieni, dincolo de limita la 
care se pot cățăra pădurile, un lo
cotenent din armata spaniolă găsi
se niște bulgări cu sclipiri roșcate, 
pe care le luase drept aur. Dar era 
cupru. In locul descoperit de „El 
Teniente" și botezat chiar cu de
numirea gradului său se află azi 
cea mai mare mină subterană de 
cupru din lume. In Bolivia, con
chistadorii strinseseră atita argint 
(un adevărat munte — „Cerro
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litice de la Stonehenge sau Coli- 
seul, fortăreața din Cuzco a putut 
sfida timpul și rămîne o mărturie 
eternă a puterii omului".

Spaniolii au distrus vechi civili
zații indigene cu o furie pustiitoare 
de care n-au fost in stare Anzii. 
Dar. totodată, cu trufia descălecă
torului, au sfidat și ei munții. Ca
pitalele țărilor latino-americane, 
care s-au fondat In regiunea vesti
că a „lumii noi”. Eint așezări con
struite temerar, de regulă pe pla
touri înalte, sub veghea unor 
piscuri ce apar ca niște fortărețe 
naturale inexpugnabile. în morta
rul acestor așezări sint urme de 
singe spaniol și indian : urme ale 
unor încleștări dure (cum au fost 
războaiele dintre conchistadori și 
indienii araucani) care, însă, pină 
la urmă, s-au domolit, iar apele cu 
direcții contrare s-au Întilnit în a- 
ceeași matcă — matca formării ti
nerelor națiuni latino-americane.

Centrul-politic și administrativ al 
Ecuadorului, orașul Quito, a fost

Pasco — 4 250 m... Sint tot atitea 
localități care reflectă, ca niște 
neînfricate stindarde de piatră, În
fipte pe înălțimi, puterea de crea
ție a omului. Ștafeta creației pe 
Altiplano a fost preluată in epoca 
noastră de cei cărora contempora
neitatea le-a dat mijloacele de a 
mișca munții din loc. La Cerro de 
Pasco (înălțime — peste 4 200 de 
metri) incă din anul 1600 funcțio
na o mină de argint, iar metalul 
prețios era transportat in convoaie 
ce trebuiau să treacă pe buza 
abisurilor pîndite de bandiți...

La începutul secolului nostru 
s-au descoperit aici uriașe zăcă
minte de cupru. In imediata ve
cinătate a norilor se inaugurează 
un mare complex mineralier ; 58
de poduri și 68 de tunele i-au per
mis să escaladeze Anzii pină la 
4 780 metri și să ajungă, pe această 
cale, in vale la Oroya, valea aflin- 
du-se și ea la 3 700 de metri dea
supra nivelului mării. In universul 
masivelor columbiene, „scinteia"

Rico"), Incit unul din seniorii vre
mii și-a pavat drumul de acces la 
reședința sa cu plăci groase din 
argint. Mai tirziu, cind valoarea 
comorilor din Anzi a fost evaluată 
și in raport cu necesitățile indus
triei moderne, argintul a cedat lo
cul zincului. O adevărată mare de 
minereu de zinc, cu o înaltă con
centrație, a fost depistată in Anzi. 
Dar unde ? La Potosi, unde oxi
genul este mult rarefiat (4 000 de 
metri) și la Mii luni, la 4 600 de 
metri...

In galeriile cu dogoare de foc 
arșița subterană sfirîie in atingere 
cu apa infiltrată din pinza gheța
rilor și sudoarea se transformă in 
rromoroacă. Greu tribut de singe 
a dat proletariatul din Anzi pentru 
pirtiile deschise spre acele avuții 
pe care le solicita progresul. Și 
care, chiar la descoperirea lor, au 
fost înstrăinate. Pe întregul terito
riu al minei „El Teniente" șl-a în
fipt steagul conchistei monopolul 
nord-american Kennecott. In Boli-

via, Ia Potosi, foile de drum ale 
transporturilor de concentrate de 
zinc erau semnate de proprietarii 
firmei, cu sediul la Liverpool. Căci 
zincul bolivian se topea la Li
verpool, la uzinele lui William Har
vey, și la Long Horn, în Texas. 
Cuprul peruan, desprins cu eforturi 
titanice din încleștarea muntelui, 
a fost acaparat de „Cerro de Pasco 
Corooration", care, fără nici un fel 
de jenă, a împrumutat numele lo
calității din Anzi.

Luptele purtate in Anzi la sfirși- 
tul secolului trecut pentru elibera
rea de sub dominația spaniolă au 
fost reluate în marile bătălii pen
tru „cea de a doua independență", 
cea economică. In 1954 a căzut re
duta posesiunii străine de la Potosi. 
In primele rinduri ale eliberatori
lor erau eroicii piineri din Altipla- 
no. In 1971. prin lupta eroică 
nestinsă a poporului, a urmat na
ționalizarea cuprului chilian. Și tot 
în 1971, la 1 ianuarie, steagul lui 
„Cerro de Pasco Corporation" a 
fost coborit de pe pavilionul Anzi
lor. Tot in această perioadă, Co
lumbia a preluat cheile de la por
țile minelor sale de metale pre
țioase, la care în trecut nu avea 
acces.

Cu ritmuri și potențiale diferite, 
pretutindeni a fost pusă în mișcare 
acea concentrare de forțe naționale 
cu care se desfășoară pe vastele 
spații ale continentului latino-ame- 
rican bătălii dirze pentru deplina 
luare în stăpînire a marilor bogă
ții din străfundurile Anzilor și fo
losirea lor in interesul propriu, 
pentru diversificarea și moderni
zarea producției, pentru dezvoltare 
și progres in ramurile-cheie ale 
economiilor naționale. Suflă pu
ternic vlnturile prin văile Anzilor, 
dar cel mai puternic este 
schimbărilor înnoitoare, 
nici o piedică, nici o forță 
va putea opri Împlinirea.

Și astfel, pe traseele care duc de 
la vechile cetăți ale incașilor la 
Cerro de Pasco descoperi azi. să
pate adine în piatra dură, urmele 
pașilor care urcă mereu, înfăptuind 
dorința locuitorilor mindri ai aces
tor înălțimi sălbatice de a trăi liber 
și demn.

suflul 
cărora 
nu le

Eugen POP

NOUTĂTI DIN
SPAȚIUL SIDERAL
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A EXPLOZIILOR DIN SISTEMUL GALACTIC 3C 236

O echipă de astro
nomi, condusă de pro
fesorul Van der Laan, 
de ia Universitatea din 
Leyda, a descoperit, 
după îndelungi obser
vații în spațiul side
ral, cel mai mare corp 
ceresc cunoscut pină 
astăzi.

Noutatea, care a 
produs surprindere în 
lumea științei, a fost 
adusă la cunoștință in 
cadrul unei conferințe 
de presă care a avut 
loc recent la Observa
torul de la Wester- 
bork. In această loca
litate olandeză, în- 
cepind din anul 1970, 
un radiotelescop de 
sinteză explorează fără 
încetare cerul pentru 
a detecta surse de c- 
misiuni radio pro
venind din depărtările 
cele rnai adinei ale 
universului. Radiote- 
lescopul, care aparține 
fundației „Emisiunile 
radio ale soarelui și 
căii lactee", înființată 
de Societatea neerlan- 
deză de cercetări știin
țifice pure, este unic 
in lume și permite e- 
fectuarea unor obser
vații ce râmin in afara 
posibilităților oricărui 
alt centru similar de 
pe glob. El este de 
fapt un uriaș agregat, 
alcătuit dintr-un nu
măr de douăsprezece 
oglinzi parabolice dis
puse intr-un singur 
rind pe o lungime de 
aproape un kilometru 
și jumătate. Conectați 
la un sistem corn-

plex de relee electro
nice, acești doisprezece 
„ochi" ațintiți spre 
aștri nevăzuți „văd", 
împreună, ca o singu
ră oglindă gigantică. 
Instrumentul permite 
astronomilor 
la iveală 
care, 
rămine in ____  _ .
scure ale cunoașterii 
științifice.
rea celui .... . _
corp ceresc din cite 
se cunosc pină astăzi, 
și despre care, in ca
drul conferinței de 
presă amintite, au re
latat astronomii de la 
Wcsterbork, se dato
rează nemijlocit toc
mai incomparabilei ca
pacități a acestui te
lescop.

Corpul ceresc în 
cauză a fost reperat 
la distanța enorma, 
chiar și pentru astro
nomi. de două mi
liarde de ani-lumină 
(un an-lumină efchi- 
valează cu 9 461 mi
liarde de kilometri). 
Acest corp este con
stituit dintr-*un „sis
tem galactic", compus 
el însuși din nenumă
rate stele, și din doi 
nori gazoși in formă 
de con cu vîrful înfipt 
in sistemul galactic. 
El se deplasează cu o 
viteză de 108 milioane 
de kilometri pe oră, 
in sens contrariu pla
netei noastre. Are un 
diametru de 20 mi
lioane ani-lumină.

Respectivul sistem 
galactic ca atare era

să dea 
fenomene 

altminteri, ar 
zonele ob-
Descoperi- 
mai mare

de mult cunoscut as
tronomilor ; el figura 
în hărțile cerești, avind 
un număr de cod 
propriu : 3c 236. Ele
mentul inedit al des
coperirii constă in pu
nerea in evidență a 
celor doi nori gazeși, 
a căror prezență pro
bează că, intr-un trecut 
foarte îndepărtat, in 
sistemul galactic situat 
in această zonă a Cos
mosului au avut loc 
enorme explozii, care 
au produs detașarea 
celor două mase ga
zoase și, ca urmare, 
dilatarea corpului ce
resc. încă de multă 
vreme specialiștii vor
besc de o „criză ener
getică" a universu
lui. Acum, după des
coperirea de la Wester- 
bork, ei se întreabă 
cu nedumerire de unde 
a putut veni inimagi
nabila cantitate de e- 
nergie care, potrivit 
observațiilor, a fost 
necesară pentru a pro
voca seria de explozii 
din 3c 236 ?

Oricare ar fi răs
punsul, cert este că o 
nouă descoperire s-a 
adăugat tezaurului cu
noașterii științifice 
privind infinitatea u- 
niversului și a forme
lor de mișcare a ma
teriei în univers.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI
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ȘEDINȚA GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Tovarășa Elena Ceausescu Simpozioane

In Ziua de 5 Iulie 1974 a avut loc 
ședința guvernului Republicii Socia
liste România.

Guvernul a examinat Îndeplinirea 
olanului de producție, investiții $i 
export gj aprovizionarea populației 
pe primul semestru din acest an. Pe 
baza sarcinilor si Indicațiilor trasate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, la Consfă
tuirea cu activul de partid și de stat 
din centralele Industriale si Între
prinderi. guvernul a stabilit măsu
rile ce trebuie Întreprinse de mi
nistere, centrale și întreprinderi 
pentru realizarea tn bune condiții a 
sarcinilor pe cel dc-Rl doilea semes
tru, pe Întregul an 1974 și pregătirea 
temeinică a planului pe 1975. Au 
fost analizate rcrultatrle economlco- 
financiare ne primul semestru si s-a 
atras atenția ministerelor asupra ne
cesității de a acționa cu mai multă 
răspundere și exigentă pentru reali- 
i «rea integrală a indicatorilor eco- 
nomico-financiari, sporirea rentabili
tății. reducerea substantial* a chel
tuielilor de producție, a consumului 
de materii prime, materiale, com
bustibililor si energiei, in conformi
tate cu prevederile planului, pentru 
Îmbunătățirea organizării producției 
si a muncii. Întărirea ordinii și dis
ciplinei economice in fiecare cen
trală si întreprindere.

In scopul punerii în funcțiune a

tuturor capacităților de producție 
planificate s-a hotărit ca organiza
țiile de construcții cu participarea 
întreprinderilor beneficiare șh inten
sifice execuția lucrărilor de con
strucție și montai pe șantiere. S-n 
stabilit ca In fiecare centrală și în
treprindere sâ ae ia măsuri concrete 
pentru Încărcarea deplină » capaci
tăților dc producție. îmbunătățirea 
colaborării si cooperării interuzinale 
si realizarea unei aprovizionări teh- 
nieo-materiale ritmice in vederea 
îndeplinirii angajamentelor asumate 
in intlmpinarea celei de-a XXX-a a- 
niversări a eliberării patriei și Con
gresului al XI-lea al partidului.

Totodată, guvernul a examinat 
mersul îndeplinirii programului de 
asigurare a necesarului de munci
tori calificați și a trasat sarcină mi
nisterelor, centralelor și unităților 
componente sft 
multă hotărîre _ _________
pregătirii forței de muncă, pornind 
de la necesitățile fiecărei centrale și 
întreprinderi pe structura de meserii.

Guvernul a analizat activitatea 
desfășurată de Ministerul Economiei 
Forestiere și Materialelor de Con
strucții pentru indeplinirea sarcinilor 
din hotărîrile de partid șl de stat 
in perioada 1971—1974 si a aprobat 
măsuri pentru îmbunătățirea activi
tății de realizare a planului $i de 
creștere a eficienței economice.

în continuare, guvernul a rezolvat 
unele probleme curente.

acționeze cu mai 
pentru asigurarea

--

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, Li 
Min Su. a oferit, vineri, o recepție 
cu prilejul plecării sale definitive 
din țara noastră.

Au participat Ion Pâțan, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Dumitru Turcuș, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
o?lonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale. Andrei 
Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membri ai conducerii unor instituții 
centrale, oameni de știință și cul
tură. generali și ofițeri ai forțelor 
noastre armate. Au luat, de aseme
nea, parte șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, membri 
ai corpului diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Venezuela, ambasadorul a-

Institutului american al chimistilnr
La invitația tovarășei academician 

dr. ing. Elena Ccnușcscu, director 
general al Institutului central 
cercetări chimice — ICECHIM. 
vizitează țara dr. Ernest Gilmont. 
președintele Institutului american al 
chimiștilor. împreună cu solia, J. 
Gilmont. .și dr. Margaret Coffey, di
rector executiv al Institutului.

In cursul zilei de vineri, oasnetii 
«-au întilnit cu tovarășa Elena 
Ceausescu, la sediul Institutului cen- 
trnl de cercetări chimice din Bucu
rești.

La Început, dr. Ernest Gilmont a 
arătat că ii revine plăcuta însărcina
re de a lamina tovarășei Elena 
Ceaușescu textul unei scrisori din 
partea președintelui Academiei Na
ționale de Științe din Washington, 
Philip Handler, în care iși exprimă 
satisfacția față de dezvoltarea con
tactelor și a cooperării științifice și 
tehnologice dintre România și S.U.A., 
precum și dorința ca ele să cunoască 
o și mai largă extindere In viitor.

In timpul întrevederii s-a subli-

Cronica
cestei țâri la București. Juan Uslhr 
Pietri, a oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, membri 
ai conducerii unor ministere și in
stituții centrale, personalități ale 
vieții cultural-știintifice.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră ' ' '
diplomatic.

fi membri ai corpului

★
Vineri s-a semnat 

Planul de colaborare 
științelor medicale și _____ ...
blice pe anii 1974—1975 intre Ministe
rul Sănătății al Republicii Socialiste 
România și Ministerul Sănătății Pu
blice ol Republicii Cuba. Documen
tul prevede, printre altele, schimburi 
de specialiști in scopul perfecționării, 
colaborarea directă intre institutele 
de cercetări medicale, intre edituri 
medicale, precum și schimburi de in
formații și materiale documentare.

Planul a fost semnat din partea

Ia 
in 
sănătății pu-

București 
domeniul

de 
ne

niat câ întărirea legăturilor de co
laborare dintre chimiștii români șl 

a 
Oi

americani reprezintă o expresie 
bunelor relații dintre națiunile 
popoarele noastre. Intr-o ambianță 
cordială, s-au abordat, apoi, aspecte 
ale colaborării și cooperării dintre 
chimiștii români și americani, conti- 
nuindu-se. astfel, schimbul de vederi 
care a avut loc cu prilejul vizitei 
tovarășei Elena Ceaușescu in S.U.A., 
in decembrie anul trecut. După cum 
se știe, tovarășei Elena Ceaușescu 1 
s-a conferit atunci, în cadrul unei 
solemnități desfășurate la Academia 
Națională de Științe din Washington, 
pentru contribuția adusă la progresul 
cercetărilor chimice, diploma de 
membru de onoare al Institutului a- 
merlcan al chimiștilor. In semn de 
prețuire a științei românești, a slu
jitorilor săi.

Au fost vizitate, de asemenea, une
le laboratoare ale 1CECHIM, specia
liștii americani intretinindu-se cu 
cercetătorii acestui Institut In proble
me științifice de interes comun.

Sub egida Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" șl Institutului central 
pentru conducere și informatică, la 
București a avut loc in zilele de 
4 și 5 iulie, simpozionul cu tema 
„Concepția sistematică in conducere 
șl organizare".

Cei peste 200 de participant!, con
ducători. dc întreprinderi, cadre di
dactico șl specialiști din instituie 
do tnvftțămint superior și de cerce
tare. contre de calcul, unități econo
mice din Capitală șl din țara, au 
dezbătut in ședință plenară și pe 
sorții problpmo legate de metodolo
gia de proiectare a sistemelor in
formatice pentru conducerea activi
tăților economice, sociale și de ad
ministrație la nivelul unităților, al 
ramurilor cit șl la nivelul economiei 
naționale.

Tn încheierea lucrărilor a fost a- 
dresată o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ru
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

★
Vineri a avut loc la Academia Re

publicii Socialiste România simpo
zionul cu tema „Perspectivele chimi
zării agriculturii și problemele po
luării mediului". Obiectul dezbateri
lor l-au constituit problemele legale 
de posibilitățile și modalitățile de 
folosire a Îngrășămintelor chimice și 
eficiența lor asupra producției agri
cole, tendințele manifestate in reali
zarea de noi tipuri de astfel de în
grășăminte. Au fost abordate, de a- 
semenea, problemele combaterii fe
nomenelor de poluare a mediului sur
venite ca urmare a utilizării îngră
șămintelor. pesticldelor și a altor 
substanțe chimice.

Excelenței Sale
Dr. HASTINGS KAMUZU BANDA

Președintele pe uia/d al Republicii Malawi
Cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Republicii 

Malawi, am deosebita plăcere ca. in numele poporului și guvernului 
român, precum și al meu personal, să vă transmit, Excelență, sincere 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar 
poporului din Malawi urările noastre de progres șl prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre, în numele meu și al familiilor 
afectate de catastrofala alunecare de teren, pentru nobilul dumneavoastră 
mesaj din 2 iulie a. c. și vă reînnoiesc sentimentele mele de considerație 
și apreciere.

română de dr. Alexandru Calomfi- 
rescu. prim-adjunct al ministrului 
sănătății, iar din partea cubaneză de 
dr. Josă Otero Molina, prim-adjunct 
al ministrului sănătății publice. La 
semnare au fost de față Theodor 
Burghelc, ministrul sănătății, precum 
și Jesus Mendizâbal, însărcinat cu 
afaceri a. i. al Cubei în țara noastră.

*
La invitația Comitetului organiza

toric al veteranilor din războiul 
antifascist, o delegație a foștilor 
combatanți antifasciști cehoslovaci, 
condusă de generalul locotenent doc
tor docent Jaroslav Mașek. locțiitor 
al președintelui Uniunii cehoslovace 
a luptătorilor antifasciști, a efectuat, 
intre 30 iunie și 5 italie, o vizită in 
tara noastră.

Oaspeții au vizitat obiective social- 
culturale din București, din județele 
Constanta, Prahova și Brașov și s-au 
întilnit cu cetățeni români, 
luptători antifasciști, veterani 
războiul antihitlerist.

Vineri dimineață, delegația a pă
răsit Capitala.

Vineri a sosit in Capitală o delegație 
a Uniunii Generale a femeilor pa- 
lestinene. formată din May Sayegh. 
vicepreședinta Uniunii, și Najla Saed 
Eldeen. membră a Comitetului Exe
cutiv al Uniunii, care va face o vi
zită de prietenie in țara noastră la 
invitația Consiliului Național al Fe
meilor. La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost intîmpinată de 
Maria Groza si Ana Fronius Barba
ra, membre ale Biroului C.N.F.

★
Marți la amiază a sosit în Capita

lă o delegație a Asociației Naționale 
a Micilor Agricultori — A.N.A.P. din 
Cuba, condusă de Pedro Manuel 
Roche, secretar cu problemele de 
producție, membru al Biroului Națio
nal al A.N.A.P., care 
U.N.C.A.P. face o vizită de 
tare in România.

la invitația 
documpn-;
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CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL Lotul universitar de fotbal
Azi Brazilia-Polonia

MUNCHEN 5 (Agerpres). — După 
o pauză de două zile, cel de-al 10-lea 
campionat mondial de fotbal se reia 
astăzi cind, pe stadionul olimpic din 
Miinchen, se va consuma penultimul 
act al competiției : partida pentru 
locurile 3 și 4. Intilnirea de astăzi, 
care va începe la ora 17 (ora Bucu- 
reștiului). va 
braziliene, de trei ... ___„____
mondială, echipa Poloniei, revelația 
actualei ediții a campionatului.

Arbitrul Aurelio Angonese (Italia) 
va conduce următoarele formații 
probabile : Polonia : Tomaszewski, 
Szymanowslci, Gorgon. Zmud, Mu- 
sial — Kasperczak. Deyna. Masz- 
czyk — Lato, Szarmach. Gadocha. 
Brazilia : Leao, Nelinho, Piazza, Ma
rio Marinho, Francisco Marinho — 
Paolo Cesar I, Carpeggiani, Rivelino 
— Valdomiro, Jairzinho, Dirceu.

opune selecționatei 
ori campioană

talinski (Iugoslavia). Kroll (Olanda) 
— Overath (R. F. Germania). Nees- 
kens (Olanda), Van Hanegem (O- 
landa) — Miiller (R. F. Germania), 
Cruyff (Olanda). Gadocha (Polonia).

Printre rezervele acestei formații 
figurează portarul Tomaszewski (Po
lonia). fundașii Breitner (R. F. Ger
mania), Zmuda (Polonia), mijloca
șii Grahn (Suedia), Deyna (Polo
nia). atacanții Edstrom (Suedia) și 
Lato (Polonia).

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost in ge

neral frumoasa, cu cerul variabil. Vin- 
tul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Joseni și 28 de grade 
la Caracal.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 iulie a.c. în țară : Vreme in ge
neral frumoasa, mai ales in sud-estul 
țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări 
mal accentuate în nord-vestul țării, in 
a doua parte a Intervalului, unde lo
cal va ploua. Tn rest, ploi Izolate. Vint 
slab ptnft la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 9 șl lfi 
grade, iar cele maxime între 21 șl 31 
de grade, local mai ridicate în sud- 
est. In București : Vreme călduroasă, 
mai ales in primele zile. Cerul va fi 
variabil, favorabil ploii spre sfîrșitul 
intervalului. Vlnt slab, pină la potri
vit. Temperatura tn creștere tn prime
le zile, apoi in scădere ușoarâ.

MISAEL PASTRANA BORRERO
Președintele Republicii Columbia

(Agerpres)

Potrivit opiniei specialiștilor pre- 
zenți la campionatul mondial de 
fotbal, cea mai bună echipă după 
disputarea meciurilor de pină acum 
ar A 'drmătoarea : Maier (R. F. Ger
mania) — Suurbier (Olanda), Bec
kenbauer (R, F. Germania). Ka-

Posturile noastre de televi
ziune vor transmite, în direct 
de la Munchen, ultimele două 
meciuri ale campionatului 
mondial de fotbal. Simbâtă se 
va transmite partida Brazi
lia — Polonia (pentru locuri
le 3-4), iar duminică finala 
dintre selecționatele R.F. Ger
mania și Olandei.

Transmisiile se vor face cu 
începere de la ora 17,00, pe 
programul 1.

Ieri a fost definitivat lotul celor 18 
fotbaliști-studenți care duminică vor 
pleca spre Franța, pentru a ne re
prezenta in Campionatul internațio
nal universitar, ediția a IV-a — ce 
se va desfășura intre 9 și 21 iulie. 
Vor face deplasarea : Jivan, Ștefan 
— Niculeșcu, Cazan, Păltinișan. Tă- 
năsescu, Porațchi — Mehedințu, 
Mulțescu, Chihaia. Boldni, Lata — 
Marica, Leșeanu, Crișan, Ion Constan
tin, Dașcu și Petrescu. Antrenor 
principal : Constantin Cernăianu, an
trenor secund : Ion Ionescu, de la 
Politehnica Timișoara.

Selecționata universitară a tării 
noastre (care în cele trei ediții pre
cedente a ocupat, in ordine, locurile 
3, 4 și 1) face jâarte din grupa de 
la Brest, împreună cu reprezentan
tele Franței, Turciei și Libanului. 
Celelalte grupe au următoarea com
ponență : la Grenoble — Iugoslavia, 
Belgia, Marea Britanie, Bulgaria ; la 
Limoges — Spania, R.F.G., Indonezia 
și Uruguay ; la Montpellier — Ce
hoslovacia, Olanda, Luxemburg, 
Franța B.

r
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

ATLETISM
Festivalul atletic feminin desfășu

rat aseară la Frankfurt pe Main a 
prilejuit afirmarea sportivelor ro
mânce, învingătoare in mai multe 
probe. Natalia Andrei, ciștigătoare 
in proba de 1 500 m, a stabilit tot
odată un nou record național. cu 
timpul de 4T0"5/10. Au mai obținut 
victorii Mariana Suman — 2’01"9/10 
la 800 m : Argentina Menis — 64,94 
m la aruncarea discului : Valeria 
Bufanu Ștefânescu — 6,34 m la să
ritura in lungime.

TENIS :

calități din Porto Rico cu disputarea 
partidelor din etapa a doua a grupe
lor preliminare.

în meciul derbi al grupei A, dispu
tat la San Juan, reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de 79—60 
(39—25) formația Braziliei. Intilnirea 
dintre selecționatele S.U.A. și Spa
niei s-a desfășurat la Caguas și a 
fost ciștigată cu scorul de 114—71 
(54—35) de baschetbaliștii americani.

Tn ziua a doua a turneului inter
național de baschet pentru juniori 
de la Baja (Ungaria), selecționata 
secunda a Ungariei a învins la li
mită: 47—43 (25—19) echipa Româ
niei.

în zilele de 12. 13 ți 14 iulie, pe 
terenurile clubului „Progresul" din 
Capitală, se va desfșura medul in
ternational amical de tenis dintre 
selecționatele României și Ungariei. 
Intilnirea constituie un ultim prilej 
de verificare al tenismanilor români 
in vederea meciului cu formația 
Franței, din cadrul ..Cupei Davis", 
programat la București intre 19 și 
21 iulie.

CAIAC-CANOE :

BASCHET :
Campionatul mondial masculin de 

baschet a continuat în mai multe lo

„Regata Snagov" la caiac-canoe a 
început ieri, pe un timp splendid, cu 
participarea a numeroși sportivi de 
frunte din 9 țări : Australia, Bulga
ria, Canada, Cehoslovacia, Cuba, 
R.D. Germană, Iugoslavia, U.R.S.S., 
România. Ieri s-au desfășurat serii 
și recalificări, astăzi în cursul di
mineții au loc semifinalele în pro
bele de 1 000 m și 500 m. iar după- 
amiază se desfășoară finalele probe
lor de 1 000 m-

LA 7 IULIE 1974

Tragere excepțională „Pronoexpres"
Cu prilejul concursului Inter

national de călărie-obstacole 
„Cupa prieteniei", care va avea 
loc in zilele de 12—14 iulie 1974, 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport informează participants 
că organizează, în ziua de 7 iu
lie, o nouă tragere excepțională 
„Pronoexpres". care se va des
fășura după noua formulă teh
nică aplicată la 17 februarie. 
Se vor efectua 6 extrageri, după 
cum urmează : extragerea 1 de 
9 numere din 45 : extragerea a 
Il-a de 9 numere din 45 ; extra
gerea a IlI-a de 9 numere din 
45 ; extragerea a IV- a de 8 nu
mere din 45 ; extragerea a V-a 
de 8 numere din 45 ; extragerea 
a Vl-a de 3 numere din 45. Par-

ticiparea se face cu bilete de 6 
și 15 lei, varianta de 15 lei avind 
dreptul de participare la toate 
cele 6 extrageri. In total, vor fi 
extrase 51 de numere ciștigft- 
toare. La tragerea excepțională 
„Pronoexpres" din 7 iulie 
vor atribui numeroase și 
portante premii in bani, in 
toturlsme „Dacla-1300" 
„Moskvicl 408 412", precum 
excursii in Franța (Paris — Va
lea Loarei) cu avionul, cu o 
durată de circa 10 zile, excursii 
de cite două locuri In Ceho
slovacia, R. D. Germană și 
R. P. Ungară (cu trenul) cu o 
durată de circa 15 zile, excursii 
de două locuri sau un loc în 
R. P. Bulgaria (cu trenul), cu 
o durată de circa 3 z.ile.

se 
im- 
au-

<5Î

Institutul român pentru 
culturale cu străinătatea a 
vineri, o seară culturală ______
celei de-a XH-a aniversări a Zilei 
independentei Republicii Algeriene 
Democratice și Populare. Cu acest 
prilej. Constantin Ionescu, consilier 
in Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționa
le, a vorbit despre cursul ascendent 
al relațiilor de colaborare multilate
rală dintre România și Algeria, rele- 
vind importanța deosebită a vizite
lor întreprinse in această tară de 

’ tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 1972 
și 1973, contribuția de seatpă a aces
tora la adincîrea prieteniei româno- 
algeriene. la cauza păcii si înțele
gerii în lume. La manifestare au 
participat loan Botar, secretar gene
ral al I.R.R.C.S., Stanciu Sloian, 
secretar general al Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe si Con
siliul Culturii si Educației Socialiste, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

LOTO

relațiile 
organizat, 

dedicată

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 5 IULIE 1974 :

Extragerea I: 66 14 28 56 88 81 
38 47.

Extragerea a Il-a : 16 73 87 67 
75 63 62 49.

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI :
925 826 lei din care : 195 207 lei RE
PORT.

53

44

Pe o pajiște de la poalele mun
ților Smuk și Mima se adunaseră 
zeci de mii de oameni din locali
tățile din împrejurimi, precum și 
delegați din toate colturile Slove
niei. pentru a marca, in cadrul 
unei sărbători populare, „Ziua 
luptătorului" și împlinirea a 30 de 
ani de la eliberarea de sub jugul 
fascist a marii zone „Boia Krajna" 
— leagăn al puterii populare. Co
ruri ale veteranilor și tineretului, 
alternând cu recitatori din rindul 
participantilor la festivitate, au 
evocat in chip sugestiv uriașa în
cleștare de forte care avea să se 
soldeze cu deplina eliberare a tă
rii. eforturile pentru făurirea pe 
aceste meleaguri, greu 
de-a lungul istoriei, a unei 
noi, socialiste.

Grupul de ziariști români 
la festivitatea din Liubliana 
ce traversase, de-a lungul a peste 
o sută de kilometri, incintătoarea 
zonă Dolenjska. Deși figurează 
•printre regiunile care și-au men
ținut încă un caracter preponde
rent agrar și. ca atare, se află In 
atenția principalelor programe de 
industrializare, regiunea oferă la 
fiecare pas semne ale unor ample 
transformări pe linia modernizării 
vieții. Mașinile agricole adecvate 
condițiilor locale, ingrășămintele 
chimice folosite in proporții spori 
te de la an la an nu numai că au 
dus la o simțitoare ridicare a ran
damentului pămintului, dar au și 
îngăduit multor mii de oameni să 
se angajeze in întreprinderile in
dustriale nou construite. Am intîl- 
nit una din aceste întreprinderi in 
localitatea Maribor. care ne-a în- 
timpinat cu „cimpuri de automo
bile" produse aici și care iși aș
teaptă rindul să fie expediate be
neficiarilor din tară sau din străi
nătate.

Mindria pentru drumul parcurs 
în edificarea vieții noi este o ca
racteristică generală a populație! 
de pe aceste meleaguri. Nu numai 
veteranii primilor ani ai bătăliei 
pentru industrializare, dar șl li
ceenii cunosc metamorfoza micu
lui atelier de unelte pentru agri
cultură din satul Gorenie. Urcind, 
lună de lună. noi trepte in 
dezvoltarea sa. lărgindu-și baza 
materială și. odată cu aceasta, no
menclatorul de produse, atelierul 
a devenit un mare complex indus
trial. Este vorba de complexul de 
Întreprinderi ..Gorenie". specializat 
In ceea ce aici 6e numește „teh-

nica albă" și care produce un larg 
sortiment de aparate și instalații 
pentru necesități ale unor ramuri 
ale industriei, ca și pentru uz cas
nic. Am purtat aici discuții vu 
muncitorii și specialiștii, cu mem
bri ai Uniunii Comuniștilor și am 
putut constata preocuparea susți
nută a colectivului pentru perfec
ționarea continuă a activității în
treprinderii.

Din convorbirile avute cu con
ducători de întreprinderi, specia-

făurirea . 
încercate 

vieți

sosise 
după

Mărturii ale solidarității internaționaliste
(Urmare din pag. I) fiecăruia posibilitatea de a lucra 

de a învăța".
$i

„Avem posibilitatea 
de a lucra și a învăța

Intervine în discuție și WA
SHINGTON BAEZ, fost guvernator 
al departamentului Baker, din Pro
vincia de sud : „Știu că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a primit o tele
gramă de mulțumiri din partea Na
țiunilor Unite pentru sprijinul abor
dat la rezolvarea problemelor puse 
de refugiații. chilieni- Ca membru al 
Partidului .-Ciimunist din Chile aș 
dori să relev că acest sprijin este 
de o imensă însemnătate pentru noi 
și să exprim, la rindul meu. recu
noștința fierbinte pentru solidaritatea 
intemaționalistă a Partidului Comu
nist Român. Primirea ce ni s-a făcut 
în țara dumneavoastră, gesturile de 
simpatie ale românilor ne-au emo
ționat profund. De multe ori nu am 
găsit, poate, cuvintele cele mai po
trivite pentru a da expresie senti
mentelor noastre de recunoștință. Și 
de multe ori lacrimile au fost răs
punsul inimilor noastre la dovezile 
de generozitate și sinceră prietenie".

„Venind în țara dv., atit de 
ospitalieră — adaugă CARLOS 
TOLEDO, funcționar de bancă, 
membru al Partidului Socialist 
din Chile — am putut să ne 
convingem cit de puternică este 
solidaritatea muncitorilor, a în
tregului popor român cu cauza noas
tră. Partidul Comunist Român dove
dește în fapte internaționalismul po
liticii sale, prin ajutorul său mate
rial, prin efortul său de a ne asigura

,,O solidaritate 
care ne îmbărbătează

lizare tehnică, iar PATRICIO HUER
TA, student iși exprimă bucuria câ 
va putea să-și continue aici studiile 
universitare. ..Vom căuta, la riadul 
nostru — ne declară Quijon — să 
muncim în așa fel. incit să putem 
răspunde generozității dovedite de 
clasa muncitoare, de întregul popor 
român. Dorim ca prin intermediul 
„Scinteii" să adresăm mulțumiri 
pentru sprijinul neprețuit ce ni se 
acordă".

Se poate spune că, fără excepții, 
toți interlocutorii chilieni au tinut 
să-și exprime satisfacția că, datori
tă ajutorului multilateral acordat, au 
putut să se încadreze în viața nor
mală intr-un timp foarte scurt: „Ne 
simțim in România liberi și demni.. 
nu ca niște dezmoșteniți'*’— această/ .........................  „----- --------
Idee a revenit “ca un laitmotiv' în’ he vorbește despre cursurile intensi- 
convorbire. Refugiații politici au a- 
preciat mult faptul că s-a urmărit 
ca. odată cu preocupările lor speci
fice, să li se asigure posibilitatea de 
a munci potrivit pregătirii lor pro
fesionale.

„De simbătă voi lucra la o între
prindere din ramura- industriei frigo
rifice — ne spunea, cu multă bucurie, 
LUIS SAN MARTIN, fost secretar 
general al Consiliului Centralei Unice 
a Muncitorilor din provincia Cautin. 
Soția sa. prezentă la această discu
ție, ne declară că abia așteaptă să 
meargă la noul loc de muncă, o mare 
unitate a industriei textile.

„Sint tatăl a trei copii — arată 
W. Baez — si sint nespus de fe
ricit că ei vor avea posibilitatea să 
învețe aici, la școala din cartierul 
nostru. Vii mulțumiri partidului și 
statului român."

JORGE VARĂSj. din cadrul fostu
lui colectiv ai ziarului„Puro Chile".'

ve de limba română, menite să-i aju
te pe el și pe .tovarășii săi să se 
integreze cit mai rapid in muncă. 
„Am fost deosebit de impresionați 
de faptul că profesorii noștri au 
renunțat la vacantă pentru a ne aju
ta să .învățăm limba română. Este 
și aceasta o dovadă elocventă a 
solidarității poporului român, a gri
jii și prieteniei pe care ni le arată. 
Este o solidaritate care îmbărbă
tează".

MIGUEL ARIAS QUIJON’, 
bru al 
Radical 
turisește 
va incepe

Organizației 
Revoluționar, 
câ peste 

cursuri

. —, mem-
Tlneretului 
ne măr- 

putin timp 
de specia-

„Ar fi greu de exprimat tn cuvin
te sentimentele pe care le trăim in 
feța alitor dovezi de simpatie și 
solidaritate11 — declara Luis San 
Martin. Aceste sentimente le desci
frăm pe fețele interlocutorilor noștri, 
in însuflețirea cu care ne vorbesc 
despre ajutorul primit, despre căldu
ra prieteniei cu care au fost inconju
rați in România, „patria adoptivă" — 
cum afirma unul din aceștia.

Dumitru ȚINU 
Ioana EARBU

Miloșevlei, director comercial, a 
arătat că perfecționarea și lărgirea 
acestei cooperări rămine o preocu- 
parc constantă a factorilor de răs
pundere din întreprindere. In coo
perare cu țara noastră au fost 
construite și se construiesc loturi 
importante de locomotive Diesel 
electrice pentru necesitățile reci
proce. In ziua vizitei tocmai pără
sea secția .de montare locomotiva 
cu numărul 37 și întreg colectivul 
era preocupat să realizeze intr-un

buna cooperare existentă Intre 
constructorii de automobile, ca și 
între unele întreprinderi economi
ce și din alte ramuri ale econo
miei larilor noastre, ne-a declarat 
câ dezvoltarea acestei cooperări in 
formele ei cele mai avansate se 
impune, după părerea sa, cu nece
sitate.

Există convingerea unanimă că 
noi perspective, deosebit de favo
rabile dezvoltării in continuare a 
relațiilor Iugoslavia și

BELGRAD: Calde sentimente pentru România,
aprecieri elogioase pentru relațiile

frățești româno-iugoslave
liștl, activiști de partid rezultă că 
in etapa actuală o trăsătură carac
teristică a economiei iugoslave o 
constituie tocmai preocuparea 
pentru sporirea ritmului ei de dez
voltare. paralel cu perfecționarea 
structurilor tehnologice și înlătu
rarea neajunsurilor constatate in 
armonizarea diferitelor ramuri de 
producție. Se întreprind astfel mă
suri pentru asigurarea unei repro
ducții lărgite mai ample, in con
cordanță cu posibilitățile și cerin
țele social-economice. Totodată, 
in mai multe republici, anul acesta 
este considerat „anul productivită
ții". In secțiile întreprinderii 
„Rade Konciar" din Zagreb am in- 
tilnit frecvent îndemnuri vizuale 
pentru a se asigura, concomitent 
cu o inaltă productivitate, o înaltă 
calitate a produselor.

„Rade Konciar" este una din în
treprinderile iugoslave care Între
ține largi acțiuni de cooperare cu 
întreprinderile din România. Rade

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

timp cît mai scurt alte 15—20 de 
asemenea perfecționate mașini de 
tracțiune. Cunoscind dinamismul 
economiei noastre naționale, largul 
diapazon de mașini și echipamen
te realizate In România, conducăto
rii întreprinderii și-au manifestat 
dorința de a amplifica cooperarea 
cu industria românească pe o bază 
de lungă durată.

De altfel.’toți interlocutorii iugo
slavi, fie ei din Belgrad, Titograd, 
Zagreb, Liubliana sau Sarajevo, 
adică din orice colt al tării, și-au 
exprimat dorința de a se dezvolta 
continuu bunele relații existente 
intre țările noastre. Milan Șamet, 
secretarul Comitetului pentru re
lații economice cu străinătatea din 
R. S. Slovenia, referindu-se la

România pe cele mai diverse pla
nuri, vor fi deschise prin apropia
tele ccîî’.—J,-‘— *-----
Nicolae 
Tito.
România 
declarat 
Sameț — 
excelente, 
apropiata 
lui Tito 
sale cu președintele Nicolae 
Ceaușescu vor avea efecte dintre 
cele mai bune și asupra raportu
rilor noastre economice. Fără în
doială că agenda convorbirilor va 
cuprinde și alte probleme majore. 
Iar acest dialog, intre factori a> 
păcii și progresului cum sint Româ
nia și Iugoslavia, nu poate avea 
decit rezultate rodnice".

Despre tradiționalele relații de 
prietenie româno-iugoslave și per
spectiva dezvoltării lor ca urmare 
a noii intilniri la nivelul cel mai 
Înalt ne vorbise cu o zi Înainte

convorbiri dintre tovarășii 
• Ceaușescu și Iosip Broz 
„Relațiile politice dintre 

și Iugoslavia — ne-a 
la Liubliana Milan 

sint prin tradiție' bune, 
Am convingerea că 
vizită a președinte- 

In România, convorbirile 
președintele

Bogdan Osolnik. vicepreședinte al 
Consiliului federal al Adunării 
R.S.F.l. „Știm — a declarat el — 
că intilnirile președinților țărilor 
noastre sint evenimente importan
te nu numai pentru colaborarea 
dintre Iugoslavia și România, dar 
și pentru viața internațională. A- 
ceastă opinie o împărtășesc toți 
concetățenii mei. Nu încape îndo
ială câ noua intllnire Tito- 
Ceauseseu va fi foarte importantă. 
Cu toate că relațiile noastre se 
dezvoltă bine, există încă teren 
pentru intensificarea conlucrării 
p(e plan bilateral, dar și pe plan 
balcanic și european. Sint convins 
că convorbirile cu România vor fi 
o contribuție deosebit de impor
tantă la promovarea intereselor 
țărilor noastre, la cauza păcii și 
securității". în același spirit ne-a 
vorbit și prof. dr. Nicola Balog, 
președintele Consiliului juridic fe
deral. ..Există de acum o frumoa
să tradiție in relațiile dintre Iugo
slavia și România : convorbiri 
frecvente la cel mai înalt nivel. 
Noi toți, in Iugoslavia — a spus 
el — așteptăm cu mare interes a- 
propiatele convorbiri dintre tova
rășii Tito’ și Ceaușescu. S-a dove
dit că aceste intilniri conduc nu 
numai la intensificarea colaborării 
economice, dar și la stringerea 
unor cordiale legături pe plan so
cial și politic. Domeniile și amploa
rea colaborării noastre ni se par 
nelimitate. Noua intllnire dintre 
președinții țărilor noastre ne pro
duce o mare satisfacție, pentru câ 
ea va aduce o contribuție din cele 
mai importante la impulsionarea 
acestei colaborări".

Ne-am convins nu o dată, de-a 
lungul întregului itinerar prin 
Iugoslavia vecină, că popoarele iu
goslave, angajate intr-un efort de 
dezvoltare. de perfecționare a 
propriilor lor activități in con
strucția socialistă, urmăresc cu in
teres preocupările noporului ro- . 
mân și încearcă sentimente de sin
ceră bucurie fală de succesele sale. 
Pe acest fundal opinia publică iu
goslavă salută cu căldură apro
piata întilnire la nivel înalt din 
România, văzind in aceasta un 
moment de mare însemnătate in 
cronica relațiilor trăiești româno- 
iugoslave.

Al. CAMPEANU
J
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ORIENTUL APROPIAT
° încheierea sesiunii extraordinare o Consiliului Apă
rării al Ligii Arabe • „R. A. Egipt va intensifica coope
rarea cu diferite state din lume în scopul refacerii eco

nomiei |orli" - declară președintele A. Sadat

CAIRO 5 (Agerpres). — La Cairo 
au luat sfirșit, joi, lucrările sesiunii 
extraordinare a Consiliului Apărării 
al Licit Arabe la care nu participai 
miniștrii afacerilor externe ți ai 
apărării din cele 20 de state membre. 
Reuniunea a fost convocata pentru 
a analiza situația creată in urma 
raidurilor aviației israeliene asupra 
Libanului. Intr-un comunicat dat 
publicității la încheierea lucrărilor se 
arată că au fost elaborate mai multe 
rezoluții.

într-o conferință de presă, secre
tarul general al Ligii Arabe. Mah
mud Riad, a declarat că documen
tele încheiate „afirmă angajamentul 
tuturor statelor arabe de a-și arăta 
solidaritatea cu Libaryil în apărarea 
teritoriului și suveranității sale".

Primul ministru al Libanului. Ta- 
kieddinc Solh. s-a declarat satisfăcut 
de rezultatele reuniunii.

CAIRO 5 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului, Anwar Sadat, a de
clarat In cadrul unei reuniuni la 
care au participat înalte oficialități 
guvernamentale egiptene că țara sa 
va întări cooperarea cu diferite state 
din lume, fie ele socialiste sau occi
dentale, in scopul refacerii economi
ei țării. El a reafirmat, de asemenea, 
dorința Egiptului de a consolida 
cooperarea cu un mare număr de 
țări africane, precizind că toate a- 
ceste probleme vor fi reexaminate 
de guvern tn viitorul apropiat. In 
cadrul reuniunii au fost analizate 
un număr mare de proiecte care vor 
fi executate ca urmare a unor acor
duri bilaterale semnate de Egipt in 
ultima perioadă. Dezvoltarea econo
mică, a spus președintele Sadat, nu 
va fi realizată fără unele reforme 
administrative.

SITUAȚIA DIN ETIOPIA

O COMITETUL MILITAR EXERCITA CONTROLUL ASUPRA ÎNTRE
GII ȚÂRI • CONSULTĂRILE CU GUVERNUL CONTINUĂ • 
MILITARII ÎȘI REAFIRMĂ LOIALITATEA FAȚĂ DE ȘEFUL 

STATULUI

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
Vineri, la Addis Abeba au continuat 
consultările intre guvern și Comite
tul militar, care exercită practic con
trolul asupra capitalei și a întregii 
țări, in vederea soluționării situa
ției din Etiopia pe baza propunerilor 
cuprinse in planul înaintat de for- 
ț< le armate guvernului și aprobate 
d împăratul Haile Selassie — rele
vă comunicatele difuzate, de posta’ 
de radio Addis Abeba. Pe de altă 
parte, comunicatele amintite men
ționează că membrii Comitetului mi
ll tor au conferit cu noul șef al Sta
tului Major al armatei. Aman Ad- 
nam, pe care l-au informat despie

TAILANDA

Decretarea stării 
de urgentă

BANGKOK 5 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Tailandei, Sanya 
Thanimasak, a decretat, vineri, 
la Bangkok starea de urgență. 
Premierul a declarat la posturile de 
radio și televiziune că această hotâ- 
nre a fost luată in scopul- apărării 
securității statului, ar.unțînd, totoda
tă. înființarea unui comitet special 
..însărcinat cu vegherea strictă a 
menținerii stării de urgență". Acest 
organism a fost trecut sub condu
cerea forțelor armate și ale poliției. 
Măsurile adoptate tțe guvern inter
vin după o serie de incidente intre 
grupuri de manifestant! si poliția 
din capitala tailandeză.

Agenția France Presse arată că 
aceste incidente sint.urmarea a șase 
luni de criză politică si socială, mar
cate de demonstrații in care se 
cerea retragerea trupelor americane 
staționate in Tailanda. promulgarea 
unei noi constituții, precum si asi
gurarea egalității in drepturi a tu
turor cetățenilor Tailandei.

r
ROMA

Președintele Boumediene a primit pe ministrul 
minelor, petrolului și geologiei al României

ALGER 5 (Agerpres). — Tovară
șul Bujor Almășan. ministrul mine
lor. petrolului și geologiei, care s-a 
aflat in vizită la Alger, a fost primii 
de Houari Boumediene. președintele 
Consiliului Revoluției și al guvernu
lui Republicii Algeriene Democrati
ce $i Populare.

Cu acest prilej, ministrul român 
a adresat din partea tovarășului 
Nlcolne Ceaușcscu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre- 
s'dintele Republicii Socialiste Româ
nia. cele mai bune urări de sănă
tate și fericire președintelui Houari 
Boumedidne. de progres și bună
stare poporului algerlan.

Evocând cu multă căldură întîlnl- 
rile pe care le-a avut cu secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu. cu prilejul vizitelor sale 
In Algeria. președintele Houari 
Boumedidne i-a transmis, la rindul 
său. un cordial salut de prietenie, 
urări de prosperitate șl noi succese 
poporului român.

în timpul convorbirii au fost ex
primate satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor prietenești de 
cooperare dintre România și Alge
ria. potrivit celor convenite cu pri
lejul intilnirilor dintre șefii celor 
două state, precum și dorința co
mună de a se dezvolta ș! diversifica 
cooperarea in sectoarele minier șl 
petrolier și in alte domenii de acti-
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vitale, in avantajul reciproci al celor 
două popoare.

★
Sosit vineri la Rabat. Bulor Al- 

mășan. ministrul minelor, petrolului 
și geologiei, a purtat convorbiri 
cu Abdelatif Ghissassi, ministrul 
comerțului, industriei, minelor și 
marinei comerciale, cu Mohamed 
Benhima. ministrul cooperării și- 
formării cadrelor, cu alte oficiali
tăți marocane. Cu acest prilej s-au 
identificat noi posibilități pentru 
lărgirea cooperării și in alte sec
toare ale industriilor minieră, pe
trolieră. metalurgiei neferoase și in 
domeniul cercetării geologice.

SOSIREA LA ALGER 
A DELEGAȚIEI U.T.C. 

SI U.A.S.C.R.
ALGER 5 (Agerpres). — Delegația 

Uniunii Tineretului Comunist și 
Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România (U.A.S.C.R.). 
condusă de tovarășul Nicu 
Ceaușcscu, vicepreședinte al Consi
liului U.A.S.C.R., care va participa 
la Conferința tinerelului din lumea 
a treia, a sosit la Alger. Delegația a 
fost salutată de Cissoko Sekou. secre
tar general al Mișcării panafricane a 
tineretului, și Abdelkader Siuani, 
secretar național al Organizației de 
Tineret a Partidului Frontul de Eli
berare Națională din Algeria.
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agențiile de presă

Joncțiunea spațială „Soiuz-14“- 
„Saliut-3“ a fost realizată

• COSMONAUȚII SE AFLA LA BORDUL STAȚIEI ȘTIIN
ȚIFICE ORBITALE • ACTIVITATEA SE DESFAȘOARA IN 
DEPLINA CONFORMITATE CU PROGRAMUL DE ZBOR

MOSCOVA 5 (Ager
pres). — Centrul dc 
coordonare a zborului 
cosmic anunță că. vi
neri la ora 16.00 (ora 
Moscovei), stația știin
țifică orbitală „Saliut- 
3“ a efectuat 170 de 
rotații in jurul Terrei, 
dintre care 10 avindu-i 
Ia bord pe cosmonau- 
ții Pavel Popovici, co
mandantul navei „So- 
iuz-14". și Iurii Artiu- 
hln, inginerul de bord 
al navei, care, după 
realizarea joncțiunii, 
au trecut la bor
dul stației științifi
ce — relatează agenția 
T.A.S.S. După îndepli
nirea primelor opera
țiuni la bordul lui 
„Saliut-3", cosmonau
ts s-au odihnit. în 
timpul stabilirii legă
turii radio cu Centrul 
de coordonare. Pavel 
Popovici a raportat că

activitatea la bordul 
stației se desfășoară 
in deplină conformita
te cu programul de 
zbor.

Agenția T.A.S.S. in
formează că toate sis
temele de bord ale

stației științifice „Sa
liut-3" funcționează 
normal. Iar condițiile 
de viață din cabine 
sint aproape Identice 
cu cele existente pe 
Pămint. Starea cosmo- 
nauțllor este bună.

Cosmonautul sovietic Alexei Eliseev — care a 
zburat de trei ori in Cosmos la bordul unor 
nave de tip „Soluz" și este, totodată, unul dintre 
conducătorii programului de zbor prin care s-a 
realizat, in noaptea de 4 spre 5 iulie, cuplarăa 
navei cosmice „Soiuz-14" cu stația științifică 
orbitală „Saliut-3" — a oferit preset o serie de 
amănunte privind această joncțiune spațială.

Conform planului de lucru — a arătat Eliseev 
— in momentul in care s-a plasat pe orbita 
primară, nava „Soiuz-14" se afla țață de stația 
orbitală „Saliut-3" la o distanță de circa 3 500 de 
kilometri. Apoi, echipajul de pe nava cosmică a 
realizat corectarea orbitei de deplasare a navei 
și ajungerea din urmă a stafiei științifice. Cind 
distanța față de aceasta s-a redus Ia numai un 
kilometru, a fost conectat un complex de apro
piere automată, iar in final, pe ultima sută de 
metri a extrem de precisei curse cosmice, con
ducerea navei a fost înfăptuită nemijlocit de 
echipajul acesteia.
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motivele care stau la baza acțiuni
lor forțelor armate in ultimele zile. 
In cadrul reuniunii, reprezentanții 
Comitetului militar au subliniat că 
forțele armate acționează in vederea 
înlăturării obstacolelor și dificultăți
lor care s-au ivit pe calea înfăptu
irii, cit mai grabnice, a reformelor 
sociale și constituționale promise de 
guvern odată cu instalarea sa in 
urmă cu citeva luni. Totodată, eî 
și-au reafirmat loialitatea față de 
șeful statului și față de păstrarea 
legalității și ordinii in Etiopia.

Intr-un alt comunicat difuzat de 
postul de radio Addis Abeba se a- 
rată că recentele arestări operate de 
forțele armate in rindurile unor 
personalități ale vieții politice, eco
nomice și financiare au fost apro
bate de împăratul Haile Selassie.

Comunicat comun 
iugoslavo-tunisian
BELGRAD 5 (Agerpres). — Comu

nicatul comun iugoslavo-tunisian pri
vind convorbirile pe care primul 
ministru al Tunisiei, Hedi Nouira, 
Le-a avut, la Belgrad,-cu președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, Gemal Biedici, re
levă satisfacția părților pentru sta
diul și perspectivele favorabile ale 
relațiilor reciproce in domeniile co
mercial, economic și cultural, dorin
ța lor de a dezvolta în, continuare 
aceste legături.

Cele două părți au salutat destin
derea realizată pe plan internațional 
și au subliniat necesitatea ca acest 
proces să cuprindă toate regiunile 
lumii și ca toate țările să participe 
la negocierile menite să promoveze 
destinderea. O atenție deosebită a 
fost acordată situației din Orientul 
Apropiat, părțile pronunțindu-se pen
tru o reglementare echitabilă, rela
tează agenția Taniug.

La sediul Națiunilor Uni
te au luat sfirșit lucrările celei de-a 
XVII-a sesiuni ordinare a Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea spațiului 
cosmic in scopuri pașnice, la care 
au participat reprezentanții a 25 de 
state. Comitetul a examinat o serie 
de proiecte majore de cooperare in 
folosirea spațiului extraterestru in 
scopuri pașnice. Printre ele se află 
primul experiment de vaste propor
ții din cadrul programului de cerce
tări globale asupra proceselor atmos
ferice, cu participarea a 35 de țări 
din Europa, America și Africa.

La Bonn a avut loc ?edin'a de 
constituire a Comisiei mixte guver
namentale de cooperare intre R.F.G. 
și Egipt. Au fost examinate o serie 
de proiecte de colaborare pe termen 
lung in domeniul economic, inclusiv 
cele referitoare la participarea R.F.G. 
la reconstrucția zonei Suezului.

Ciu En-lai, premierul Consl- 
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit, vineri, la Pekin, pe senatorul 
american Henry M. Jackson (demo
crat, Washington) — anunță agenția 
China Nouă.

0 delegație ’ Frontului Unit 
Național și a Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambod- 
giei a efectuat o vizită oficia
lă de prietenie in zona eliberată 
a Vietnamului de sud. Conducăto
rul delegației cambodgiene, vi.ee- 
prim-ministrul G.R.U.N.C., Khieu 
Samphan, a fost primit de Nguyen 
Huu Tho, președinte al Prezidiului 
C.C. al Frontului Național de Elibe
rare și președinte al Consiliului Con
sultativ de pe lingă G.R.P. al R.V.S., 
și a avut convorbiri cu reprezentanți 
ai conducerii F.N.L. și ai G.R.P.

Japonia. Demonstrație a pescarilor japonezi în golful Tokio împotriva poluării 
apelor marine cu reziduuri industriale care distrug fauna acvatică
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Vizitîud Institutul
Dc curind, sub îngrijirea directă 

a Institutului ..Gramsci-, a fost pre- 
gătiiâ o nouă ediție critică a lucră
rii lui Antonio Gramsci „Scrisori 
din temniță”. Chiar in aceste zile, 
institutul a găzduit seminarul 
de studii dedicat lui Umberto Bar
bara, cunoscut critic cinematografic 
marxist, de la a cărui încetare din 
viață s-au împlinit zece ani. Casa 
editorială „Editori riuniti" a scos 
de sub tipar documentele colocviu
lui „Știința și organizarea societă
ții”, colocviu organizat nu de mult 
la Torino de către Institutul 
..Gramsci".

Am citat citeva din relatările din 
ultimul timp cu privire la ac- 
tivitatea desfășurată de Institutul 
„Antonio Gramsci” - acest presti
gios centru al vieții ideologice 
b Partidului Comunist Italian. 
Multilaterala sa activitate de 
răapindire a ideilor marxismului, 
dc studiere a realităților social-e- 
conomice ale Italiei, ca și a feno
menelor din lumea conteipporană, 
promovarea unor largi și ofensive 
confruntări intre pozițiile culturii 
marxiste și cele ale culturii bur
gheze și-au găsit o înaltă pre
țuire nu numai în rindul inte
lectualității progresiste, dar și al 
cercurilor nerr/arxiste. „Institutul 
„Gramsci* — scria „LA NAZIONE" 
din Florența, cotidian care nu îm
părtășește. de regulă, vederi de 
stingă — se situează printre cele 
mai eficiente ți mai bine organi
zate institute de cercetare știin
țifică".

— Ce motivează asemenea apre
cieri ? întrebarea o adresăm prof. 
Franco Ferri, membru a) C.C. al 
P.C.I., secretar general al institu
tului. ..In primul rind — arată in
terlocutorul — cred că se are in ve
dere temeinicia științifică ce carac
terizează munca noastră. în al 
doilea rind. este vorba, cred. de 
diversitatea preocupărilor noastre, 
de rezonanța rezultatelor lor in 
cercurile largi de intelectuali pro
gresiști. in opinia publică in ge
neral". *

Creat în urmă cu mai bine de 
20 de ani. institutul și-a stabilit un 
cadru precis de acțiune și și-a de
limitat principalele obiective mai
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ales după Congresul al Vlll-lea. al 
partidului, ciad s-a pus intr-un 
mod acut problema studierii și ana
lizării capitalismului contemporan, 
a particularităților specifice și for
melor concrete pe care acesta 
le îmbracă in Italia. Atunci s-a 
deschis făgașul unei ample munci 
de cercetare și răspindire a ideilor 
marxiste aplicate la cele mai dife
rite domenii de activitate : mișcarea 
muncitorească contemporană, is
torie. economie. filozofie, medi
cină etc.

Această efervescență creatoare 
s-a materializat in organizarea a 
zeci de conferințe, mese rotunde, 
dezbateri. Conferințele științifice, 
la care participă, pe lingă intelec
tuali comuniști (istorici, economiști, 
filozofi, juriști etc.), și oameni de 
cultură de diferite alte concepții fi
lozofice sau orientări politice, oferă 
posibilitatea unui larg dialog și a 
unei confruntări deschise de idei.

La sediul institutului, de pe Via 
del Conservatorio, zeci de tineri 
italieni sau din alte țări vin 
să-și pregătească lucrările de di
plomă sau tezele de doctorat in 
probleme legate de istoria națio
nală. de istoria mișcării muncito
rești, de activitatea P.C. Italian. 
Faptul este explicabil deoarece 
institutul este deținătorul unei bo
gate biblioteci — peste 75 000 de 
volume — legate de aceste teme, 
al arhivei P.C. Italian, de la crearea 
sa și pină după cel de-al doilea 
război mondial, precum și arhive
lor personale ale lui Gramsci și 
Togliatti.

In ultimii ani, institutul s-a pre
ocupat intens de extinderea activi
tății sale ; așa s-au născut secțiile 
de la Bologna, Florența și. mai re
cent. de la Bari ale institutului.

O componentă importantă a ac
tivității desfășurate de institut o 
reprezintă colaborarea cu instituie 
rimilare ale partidelor comuniste 
din țările socialiste și din Europa 
occidentală. în acest cadru se si
tuează și legăturile cu instituțiile 
similare din România. „In aceste 
relații — ne spune secretarul gene
ral al Institutului ..Gramsci" — 
iți găsesc expresie tradiționalele 
legături și afinități culturale dintre

cele două popoare, cit mai ales ra
porturile de prietenie, solidaritate, 
colaborare și stimă dintre P.C./. și 
P.C.R. Și, firește, intensificarea con
tinuă a acestei colaborări nu poate, 
cred, decit să servească întăririi

legăturilor prietenești dintre comu
niștii italieni și români. cauzei , 
noastre comune, triumfului ideilor 
socialismului și păcii in lume".

Radu BOGDAN

LONDRA

Program laburist de extindere 
a controlului statului în economic

întărirea controlului statului în
economie — măsură prevăzută in
manifestul electoral laburist și
consemnată in proiectul de pro
puneri al guvernului Wilson —
este o problemă aflată de mai mult 
timp in atenția opiniei publice și 
a presei din Anglia. Aproape 
nu există număr in care ziarele și 
revistele să nu insereze diferite 
articole consacrate acestei teme. 
Intenția declarată a Partidului la
burist și a guvernului Wilson 
„de a extinde naționalizările și 
controlul public asupra industriei” 
— cum scrie săptăminalul „Labour 
Weekly" — a trezit un puternic 
ecou îndeosebi in masele largi de 
oameni ai muncii. în cadrul ulti
melor conferințe naționale ale ma
rilor sindicate, reprezentind mi
lioane de membri, s-a exprimat de
plina adeziune față de aceste pro
iecte, iar in rezoluțiile adoptate s-a 
cerut trecerea neintirziată la na
ționalizarea unor ramuri impor
tante ale economiei — in primul 
rind a industriei aeronautice, a 
construcțiilor de nave etc. La 
aceste conferințe, o serie de vor
bitori au arătat că „este timpul să 
se pună capăt sistemului existent, 
cind patronii realizează profituri 
de zeci și sule de milioane de lire, 
in timp ce muncitorii primesc sa
larii scăzute". în Camera Comu
nelor. deputatul laburist Gwilym 
Roberts a subliniat că. asemenea 
altor membri ai parlamentului, se 
pronunță pentru „extinderea pro
prietății publice, intrucit aceasta 
este de o importanță vitală pentru 
economia britanică".

Firește, reprezentanții marii fi
nanțe reacționează in mod cu 
totul diferit. Din partea acestora

s-au lansat repetate atacuri lă a- 
dresa guvernului ; pe diferite ca
nale și unde s-au proferat ame
nințări despre — chipurile — „de
zastrul național" și „lichidarea de
mocrației" în Anglia, dacă va fi 
tradus in viață proiectul de ex
tindere a naționalizărilor. „Dispa
riția sau trecerea sub controlul sta
tului a întreprinderilor particu
lare ne va duce la ruină" — scrie... 
„Financial Times".

Aci insă, in cercurile politice de 
stingă, se remarcă faptul că mulți 
capitaliști, in timp ce refuză să 
mai facă investiții, nu se sfiesc să 
ceară subvenții de la stat. în ultimii 
patru ani marile firme particu
lare au primit din banii contri
buabililor nu mai puțin de două 
milioane lire sterline pe zi.

în cadrul încercărilor întreprinse 
în diverse forme de a se bara calea 
proiectelor de naționalizare, se 
înscriu și anumite manevre po
litice, ca. de pildă, ideea de a se 
lansa un „guvern național" con
stituit din reprezentanții partide
lor conservator. liberal și laburist 
menit, chipurile, să facă față „u- 
riașelor dificultăți economice" — 
dar din programul căruia să se ex
cludă orice referire la extinderea 
naționalizărilor.

Dintr-o serie de declarații ale 
primului ministru Wilson, se poate 
desprinde, totuși, intenția „de a 
traduce in viață politica proclamată 
in manifestul electoral laburist". 
Detalii asupra programului guver
nului de „extindere a controlului 
statului in economie" vor fi anun
țate in „Cartea albă" care urmează 
a fi publicată luna aceasta.

Nicolae PLOPEANU

Prima conferință din Ja
ponia în problemele popu- 
lflțici 9*~a *ncheiat dezbaterile, a-
doptind o declarație și alte docu
mente care urmează să fie prezen
tate Conferinței mondiale a popu
lației ce va avea loc în luna august 
la București. în declarație se sub
liniază. printre altele, necesitatea ex
tinderii cercetărilor in problemele 
populației, a îmbunătățirii condițiilor 
de viață. Documentul menționează, 
de asemenea, necesitatea ca Japonia 
să participe activ la Conferința mon
dială a populației de la București, 
la activitățile O.N.U. și ale altor or
ganizații internaționale in proble
mele populației, să promoveze coo
perarea in acest domeniu cu alte 
țări.

Guvernele R.P.D. Coreene 
și Iordaniei au hotărit stabili- 
rea de relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, incepind de la data de 
5 iulie a.c.

Programul noului gu
vern al Luxemburgului. 
Primul ministru al Luxemburgului, 
Gaston Thorn, a prezentat in Parla
ment programul guvernului de coali
ție socialist-liberal. Noul.,guvern ișl 
propune, intre altele, o nouă repar
tizare a sarcinilor fiscale, măsuri 
pentru combaterea inflației, o refor
mă a dreptului civil și penal și an
gajarea unei lupte hotărite împotri
va evaziunii fiscale.

Demisie. Minis,rul vest-ger- 
man al cooperării economice, Erhard 
Eppler. a demisionat, s-a anunțat 
oficial Ia Bonn.

Președintele Kenyei,Jomo 
Kenyatta, a decretat suaheli ca limbă 
oficială a țării în locul celei en
gleze. Hotărirea a fost adoptată, in 
unanimitate, de participanții la Con
gresul partidului „Uniunea Națio
nală Africană din Kenya" (KANU), 
care s-a desfășurat la Nairobi.

Consiliul de dezvoltare 
economică din Brazilia, 
reunit in prezența președintelui Er
nesto Geisel, a hotărit ca organele 
administrației publice să instituie un 
control riguros asupra cheltuielilor 
legate de consumul de benzină și 
alte derivate ale petrolului, in vede
rea evitării scurgerii de devize spre 
exterior.

Desemnarea noului pre
mier al Islandei. Președintele 
Islandei, Kristjarn Eldjam, l-a însăr
cinat pe liderul Partidului Inde
pendenței, Geir Hallgrimsson, cu 
formarea noului guvern, s-a anunțat 
oficial la Reykjavik. Șeful statului 
islandez a luat această hotărire in 
urma consultărilor avute cu liderii 
celor cinci formațiuni politice repre
zentate in Althing (Parlamentul 
țării).

ELVEȚIA:

Poporul algerian ’ sărbă- 
torit, la 5 iulie, împlinirea a 12 ani 
de la proclamarea Republicii Alge
riene Democratice și Populare. In 
capitala tării și in principalele loca
lități au avut loc mitinguri șl adu
nări festive, care au prilejuit tre
cerea in revistă a principalelor în
făptuiri pe drumul progresului și 
prosperității tării.

Zona sudică a orașului 
Gorki, de pe Volga, a fost străbă
tută de o violentă trombă, care s-a 
deplasat pe un front de 100 de metri 
cu o viteză de peste 170 de kilometri 
pe oră. Tromba, care a bintuit timp 
de 12 minute, a provocat moartea 
citorva persoane și rănirea altor ci- 
torva zeci de locuitori ai orașului, 
a avariat o serie de clădiri și a 
doborit stâlpi ai rețelei de înaltă 
tensiune. Au fost luate măsuri ur
gente pentru ajutorarea răniților și 
a citorva sute de familii rămase fără 
adăpost, precum și pentru normali
zarea situației in domeniile alimen
tării cu apă și energie electrică, 
transportului.

Inundații în India. Nume- 
roase regiuni ale Indiei au avut de 
suferit in urma inundațiilor provo
cate de ploile tropicale torențiale 
din ultimele zile. Astfel, în statul 
Assam, din estul țării, mari supra
fețe insămințate'au fost acoperite de 
ape. Inundațiile au afectat in mod 
direct peste 200 000 de locuitori. 
Mari daune au fost provocate de 
averse și; oralului Bombay, de pe 
litoralul vestic al Indiei.

MARGINALII

„Se vinde o gospodărie țărănească..."
Tablou caracteristic 

pentru o gospodărie 
țărănească care se 
destramă : o casă des
tul de încăpătoare cu 
un finar înalt din lemn 
și cu un hambar in 
care insă nu se mai 
găsește aproape nimic 
Totul a fost încărcat 
pentru drum lung. O 
femeie între două 
virste adună intr-un 
cărucior ultimele lu
cruri : citeva lăzi și 
geamantane, un coș 
împletit din nuiele 
Peste citeva clipe lo
cuința va rămine pus
tie. Fotografia, repro
dusă de săptăminalul 
„ILLUSTRE". editat la 
Lausanne, poartă ur
mătoarea legendă: „In 
zece ani. 76 000 de ță
rani elvețieni au tre
buit să-si abandoneze 
pămint ui" Fenomen 
social de amploare, 
căruia publicația cita
tă ii consacră o anche
tă reflectînd frămin- 
tările. îngrijorările și 
incertitudinile munci
torilor agricoli nevoiți

să-și părăsească gos
podăriile.

„N-am crezut nicio
dată că va trebui să 
vindem. Și iată că a 
trebuit totuși să o fa
cem". Vorbind despre 
împrejurările care au 
decis-p să dea anunțul 
de vinzare a casei și 
a pămintului. Marie 
Piccand .din satul Po- 
sat are vocea sugru
mată de emoție. De 
mai mulfi ani. îm
preună cu sora ei, se 
străduia să mențină 
gospodăria pe linia de 
plutire, in pofida di
ficultăților tot mal 
mari. „Era din ce in 
ce mai greu — își a- 
mintește ea. Ne-ar fi 
trebuit un ajutor pen
tru muncile agricole, 
dar n-am fi avut cu ce 
să-l plătim. Pentru a 
ține pasul trebuia ■ să 
cumpăr mereu alte 
mașini agricole. Am 
rezistat trei ani la a- 
cest ritm, dar acum nu 
se mai poate".

Edwige Petit, care 
părăsește. împreună cu 
soțul ei. ferma unde

au trăit și au muncit 
timp de 37 de ani, spu
ne : „Proprietarul ne-a 
propus să cumpărăm 
ferma. Ne-am făcut 
socoteli și am văzut 
că nu avem cu ce. A 
trebuit, deci, să ne re
semnăm să plecăm".

La rindul ei. Lu- 
cienne Lincio poves
tește : „A trebuit să 
ne părăsim gospodăria 
la Brenles anul trecut. 
Știam că proprietarul 
vrea să vindă. dar nu 
aveam cu ce să cum
părăm ! Acum doar 
marii proprietari pot 
rezista".

In ultinjele decenii 
mii de gospodării ță
rănești au dispărut in 
Elveția — informează 
publicația citată. Nu
mai între 1960—1970 
populația agricolă ac
tivă a țării a scăzut cu 
126 000 de oameni, iar 
studiile elaborate de 
Uniunea elvețiană a 
țăranilor alung la con
cluzia că această ten
dință este in creștere.

Corneliu VLAD

Dl PRETUTINDENI
• O NOUA MATERIE 

PRIMA PENTRU INDUS
TRIA HIRTIEI. Speciali, u 
americani afirmă că au desco
perit o plantă care ar putea 
contribui la lichidarea crizei de 
hirtie. Este vorba de kenaf. din 
familia hibiscus. Incepind din 
1957. Departamentul american 
pentru agricultură a selecționat 
3 500 specii de plante cu fibre, 
efectuind experiențe pentru 
producerea pastei de hirtie pe 
050 dintre ele. In final a fost re
ținut kenaful, care s-a dovedit 
cel mal indicat pentru acest 
scop. De pe un hectar cultivat 
cu kenaf se recoltează o canti
tate de masă verde pentru pro
ducerea pastei de hirtie de 
șapte ori mal mare decit de pe 
aceeași suprafață plantată cu 
pini, arborii preferat! de produ
cătorii de hirtie. Alt avantaj : 
kenaful ajunge la maturitate in 
numai patru luni. Singurul in
convenient — un dăunător caro 
atacă rădăcina acestei plante — 
poate fi înlăturat, după cum 
afirmă geneticienii americani. 
Ei au pus la punct o varietate 
de kenaf rezistentă la acest 
parazit.

• CEL MAI LUNG 
TUNEL. Lucrările de con
strucție ale celui mal lung tu
nel din lume — de 18 713 m —, 
care ,va uni Insulele japoneze 
Honsu și Kyushu, începute î' 
august 1970, au luat sfirșit. 1/ 
martie 1975, potrivit prevederi
lor, tunelul va fi deschis circu
lației feroviare. Intrucit el se 
află instalat la o mare adinci- 
me sub apă. fiecare metru pă
trat de perete al tunelului su
portă o presiune de pină la 70 
tone.

• CU APARATUL DE 
FILMAT PRINTRE HIPO
POTAMI. în ultimii ani, 
grupul condus de renumitul 
cercetător al adincurilor albas
tre. Jacques Yves Cousteau, a 
realizat numeroase filme din 
fauna subacvatică. Cel maî greu 
de filmat s-au dovedit hipopo
tamii din lacul Tanganika. 
Pentru a reuși și această per-^ 
formanță, s-a recurs la o stra
tagemă: Philippe, fiul lui Cous
teau. a îmbrăcat un costum de 
cauciuc care imita fidel corpul 
unui hipopotam și, astfel tra
vestit, s-a putut apropia ne
stingherit de turma de mami
fere. Camera de luat vederi a 
fost amplasată in capul „ani
malului". iar obiectivul — in 
deschizătura nasului. In acest 
fel au putut fi filmate „pe viu" 
turmele de hipopotami.

• FOTBAL Șl ARTA. 
Orașul Gelsenkirchen din R. F. 
Germania trece drept o citadelă 
a fotbalului. In aceste zile, cind 
întreaga populație a orașului 
vibrează la atmosfera infier- 
bintată a campionatului mon
dial. nici ecourile artistice ale 
evenimentului nu se puteau 
lăsa așteptate : sălile Colecției 
de artă a orașului găzduiesc 
expoziția „Fotbalul — așa cum 
ii văd artiștii". Sint reprezen- 
tați cei mai cunoscuți artiști 
plastici vest-germani prin ta
blouri degajind o atitudine en
tuziastă, sceptică sau chiar iro
nică — după cum autorul este 
microbist sau mai puțin micro
bist.

• 13 NU ADUCE 
GHINION I Pen,ru “»»• 
numărul 13 aduce ghinion. Mai 
ales dacă in ziua de 13 o pisică 
(neagră) le taie drumul... De
sigur, pură superstiție. O dove
dește elocvent exemplul Iul 
Tăriei Bakradze, medic și com
pozitor din R. S. S. Gruzină 
(U.R.S.S.), ale cărui talente s-au 
consacrat cu deplin succes in 
strinsă legătură cu „fatic\ - 4 
cifră 13. Bakradze s-a născut 
in ziua de 13 octombrie. La 
virsta de 13 ani a compus pri
ma sa melodie. Cea de-a 13-a 
compoziție muzicală a sa a fost 
mult apreciată, decemindu-i-se 
și un premiu. Treisprezece ani 
mai tirziu, exact in ziua de 13 
iunie, și-a susținut cu succes 
teza de doctorat în medicină. 
Bakradze este autorul a mai 
mult de 100 de compoziții mu
zicale și a peste 50 de lucrări 
științifice in domeniul medi
cinii. majoritatea legate de zile 
calendaristice consemnate cu 
cifra 13. Să se mai spună că 13 
aduce ghinion...

• CUM AU PIERIT 
DINOZAURII. Paleontologii 
mongoli au constatat că în fo
silele de dinozauri descoperite 
pe teritoriul țării se află o can
titate de 100 000 ori mai mare 
de uraniu decit in scheletele 
mamiferelor de astăzi. Aceste 
concluzii au dus la ideea că di
nozaurii au murit ca urmare a 
acumulării in scheletul lor a 
unei cantități excesive de ura
niu. Specialiștii afirmă că ar fl 
posibilă descoperirea fosilelor 
de dinozauri chiar cu ajutorul 
detectoarelor de radiații radio
active. După cum se știe, un 
mare număr de dinozauri a fost 
descoperit in podișul Gobi.

• SALT DE ÎNALTĂ 
PRECIZIE. Se 5lie câ un
cu parașuta „de calitate" se a- 
preciază după exactitatea ate
rizării. A ateriza în interiorul 
cercului trasat constituie o 
mindrie pentru orice parașu- 
tist. Spre un asemenea cerc se 
îndrepta și Larry Gold care 
efectua un salt lingă orașul 
Denver, din statul Colorado. 
Dar curenții de aer l-au în
depărtat de țintă și. ducindu-1 
dincolo de cimD, l-au „depus" 
pe o somptuoasă masă de nun
tă așezată intr-un cring înflo
rit. Apariția unui oaspete ne
poftit din cer putea fi conside
rată un semn de bun augur 
pentru miri dacă Larry nu ar 
fi nimerit drept in tortul de 
nuntă. Asemenea precizie mal 
rar ! • .
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