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ARTA
DE A GOSPODĂRI
ÎNTREPRINDEREA

Calduroasâ primire pe litoralul românesc

Fiecărei Întreprinderi socialiste 1 
«e Încredințează de către stat, spre 
administrare, importante fonduri 
financiare necesare desfășurării 
normalo a activității productive, 
realizării bunurilor materialo sta
bilite prin plan — fonduri care, 
așa cum s-a subliniat și la recenta 
Consfătuire cu activul de partid sl 
de stat din centralele industriale 
și Întreprinderi, trebuie folosi
te cu eficientă maximă. Vo
lumul șl structura acestor fon
duri depind, desigur, de sarcinile 
concrete pe care le are flecare u- 
nitate, de gradul de complexitate 
al producției, de durata ciclului do 
fabricație — factori in general da 
natură obiectivă — pe cînd eficien
ța cu care ele sint cheltuite — as
pect esențial asupra căruia ne vom 
opri — depinde in măsură hotări- 
toarc de competența, grija șl răs
punderea conducerii unității, de ca
pacitatea întregului colectiv de a 
asigura o bună gospodărire a aces
tor fonduri.

In lumina Indicațiilor conducerii 
partidului, a legislației economico 
in vigoare, răspunderea pentru 
gestionarea rațională, eficientă a 
fondurilor Încredințate de stat re
vine, in primul rind, conducerilor 
de întreprinderi. A administra a- 
cesle fonduri cu eficacitate înaltă 
este nu numai un atribui esențial 
al actului de conducere, el și o im
portantă sărcină politică, partinică. 
Totodată, dubla calitate a oamenilor 
muncii — de proprietari al mijloa
celor de producție și de producători 
al bunurilor materiale — incumbă 
mari îndatoriri, iar cînd este vorba 
de gospodărirea avutului întreprin
derii în care lucrează, aceste înda
toriri nu pot fi decit maxime. Toc
mai pornind de la necesitatea ac
centuării răspunderilor in gospodă
rirea judicioasă a fondurilor mate
riale și bănești, organizațiile de 
partid sint chemate să utilizeze în
tregul arsenal al mijloacelor muncii 
politice de masă, să acționeze mai 
energic în rindurile oamenilor 
muncii — de la director la munci
tor — pentru Înrădăcinarea unei 
gindirl economice înaintate, a gri
jii, de a cheltui fiecare leu numai 
și numai acolo unde e necesar și 
atunci cînd este oportun, pentru în- 
cetățenirea unui climat de ordine 
desăvîrșită, disciplină și înaltă răs
pundere în angajarea și minuirea 
banului public. Fiecare comunist, 
fiecare om al muncii, contribuind 
prin tot ce le stă în putere la in-

V

trenarea unul Înalt spirit gospodă
resc în Întreprindere — așa cum 
cere, cu Îndreptățită Insistență, 
conducerea partidului, cum s-a ac
centuat cu deplin temei la recenta 
Consfătuire cu activul de partid șl 
de stat din centralele industriale 
și Întreprinderi — Ișl idepli- 
nește nu numai o obligație profe
sională, cl șl o majoră sarcină po
litică. Numai acționlnd astfel, asi- 
gurlnd cheltuirea fondurilor In 
strictă concordanță cu cerințele 
fundamentale puse de partid In do
meniul vieții economice, închizînd 
orice portiță prin care s-ar putea 
să se risipească mijloace materiale 
și financiare ale statului, fiecare 
colectiv de Întreprindere îșl sporește 
contribuția la creșterea venitului 
național, la ridicarea nivelului de 
trai al tuturor oamenilor muncii.

Ce se lntîmplă clnd principiile 
gestionării raționale, științifice a 
patrimoniului întreprinderii sint 
nesocotite, cînd regulile economice 
bine statornicite, prevederile legale 
precise, clare, cu privire la folosirea 
judicioasă a fondurilor financiare 
sint ocolite, escamotate sau chiar 
încălcate ? Să ne oprim, de pildă, 
la citeva cazuri in care „gospodari 
cu mina largă" iși Imobilizează o 
însemnată parte din fonduri prin 
aprovizionarea cu materiale peste 
nc^pile reale, călăuzlndu-se după 
principiul „mai bine să prisosească 
decit să lipsească". întreprinderea 
de tractoare din Brașov avea în 
stoc, la 30 mai a.c., materiale în 
valoare de circa 35 milioane de lei, 
aprovizionate peste necesarul cu
rent al producției. In plus, această 
unitate s-a transformat într-o ml- 
nibază de aprovizionare cu mate
riale a diferitelor unități colabora
toare, imobillzînd, Ln acest scop, 
alte 20 milioane de lei. Cel 
puțin bizară este și măsura luată 
la întreprinderea textilă din Lugoj, 
care s-a aprovizionat cu o serie de 
materiale in valoare de un milion 
de lei, care nici măcar nu au uti
lizare in unitatea respectivă. Din 
păcate, exemple similare mal pot 
fi întilnite șl in alte întreprinderi 
— „Tehnofrig“-Cluj, Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pi
tești.

Evident, în toate aceste cazuri a- 
vem de-a face cu un mod de gîndlre 
economică insuficient de matur, ne
corespunzător exigențelor actuale.
(Continuare in pag. a Il-a)
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W JUe din marea luptă a partidului șlpoporului 
împotriva fascismului, 

pentru cauza eliberării patriei

de pe țărmul Mării Negre ilustrează trăinicia sentimentelor poporului român pentru popoarele Iugoslaviei, 
dorința sa ca relațiile bilaterale de colaborare să se dezvolte necontenit, spre binele construcției socialiste

în ambele țări, al păcii și cooperării în Balcani, în Europa, în lumea întreagă

CONSTITUIREA FRONTULUI 
PATRIOTIC ANTIHITLERIST 
moment esențial în pregătirea 

politică a insurecției de la 23 August 
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Marț! dimineața, tovarășul Nicolae 
Ceauș eseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Iosip Broz Ti to, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka Broz, 
au părăsit Bucureștiul, la bordul unul 
avion prezidențial, pierind spre sta
țiunea maritimă Neptun, unde vor 
continua convorbirile la nivel înalt 
româno-lug061ave.

Cu același avion au plecat tovară- 
fU Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Emil 
Drăgănescu, membm al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vlceprim- 
irunistru, președintele Comitetului da 
Stat al Planificării, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., George 
Maoovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Vasile 
Șandru, ambasadorul României la 
Belgrad.

Au plecat, de asemenea, tovarășii 
Gemal Biedici, președintele Consi
liului Executiv Federal, membru al 
Prezidiului U.C.I., Miloș Minici, vice
președinte al Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe, membru al Prezidiu
lui U.C.I., dr. Aleksandar Girlicikov, 
membru al Prezidiului U.C.I., secre
tar cu probleme internaționale in 
Comitetul Executiv al Prezidiului 
U.C.I., ing. Dușan Skrebici. pre
ședintele Consiliului Executiv al 
Adunării Republicii Socialiste Serbia, 
membru al Comitetului Central al 
Uniunii Comuniștilor din Serbia, Mi- 
lorad Birovliev, membru al Consiliu
lui Executiv Federal, președintele 
Comitetului Federal pentru Planifi
care Socială, Petar Dodik, ambasado
rul Iugoslaviei la București.

La aeroport se aflau tovarășii 
Emil Bodnar aș, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Leonte Rău tu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Cornel Burti
că, Miron Conatantinescu, Mihai Da- 
lea, Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului.

Numeroși bucureșteni au ținut, ca 
șl în prima zi, să Iacă o caldă ma
nifestare de stimă și respect celor 
doi șefi de stat, să-și exprime satis
facția deplină pentru relațiile de 
bună vecinătate și colaborare rodnică 
dintre cele două țări socialiste prie
tene, dintre popoarele român și iu
goslave.

★
Pe aeroportul „Mlhall Kogălnlcea- 

nu", ln Intimpinarea conducătorilor 

de partid și de stat al celor două 
țări vecine și prietene au venit un 
mare număr de cetățeni „Trăiască 
prietenia frățească și colaborarea 
multilaterală dintre poporul român și 
popoarele Iugoslave prietene" — cu
vinte înscrise pe un mare panou în 
limbile română șl «irbo-croată, ex
primă sentimentele cu care popu
lația de pe meleagurile dobrogene 
salută pe oaspeți, satisfacția lor pen
tru această nouă întilnire între con
ducătorii de partid și de stat ai ce
lor două țări.

La sosirea avionului, cel prezențl 
pe aeroport aclamă cu căldură, scan- 
dlnd „Ceaușescu-Tito".

O gardă militară, formată din ma
rinari ln ținută albă de paradă, pre
zintă onorul.

La scara aeronavei, tovarășii 
Nicolae Ceaușeacu și Iosip Broz 
Tito, tovarășele Elena Ceaușescu si 
Iovankă Btoz sint salutați au căl
dură de tovarășii Vasile Vilcu, prian- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, si Pe
tre Nicolae, prim-secretar al Comi
tetului municipal Constanța al 
P.C.R., primarul municipiului.

Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia și Republicii Socialiste 

, România. Cel doi președinți trec in 
revistă garda de onoare.

Președintelui Iosip Broz Tito, ce
lorlalți oaspeți le sint prezentate 
persoanele oficiale locale — civile 
și militare — venite in intimpinare.

Potrivit tradiției de ospitalitate a 
poporului nostru, tovarășilor Iosip 
Eroz Tito șl Nicolae Ceaușescu, to
varășelor Iovanka Broz si Elena 
Ceaușescu li se oferă piine și sare. 
Un grup de pionieri le înmînează 
frumoase buchete de flori.

Cei veniți In întâmpinare aclamă 
călduros pe conducătorii de partid 
șl de stat ai României și Iugoslaviei, 
scandează cu Însuflețire „Ceaușescu- 
Tito", „Români a-Iugoslavi a". Pre
ședintele Nioolae Ceaușescu șl pre
ședintele Tito răspund la aclamațiile 
mulțimii.

La intrarea în municipiul Con
stanța, pe un mare panou esto în
scrisă urarea : „Salutăm cordial pe 
președintele Iosip Broz Tito, prie
ten al poporului român, și li urăm 
un călduros și tradițional bun ve
nit 1“ Aici, numeroși cetățeni ai Con
stanței fac o caldă manifestare de 
simpatie conducătorilor de partid și 
de stat ai celor două țări.

In cea de-a doua zi a vizitei ofi
ciale de prietenie in țara noastră, 
Bolilor poporului iugoslav li s-a ofe
rit posibilitatea să cunoască litora- 

*lul românesc, unde Ln ultimii ani a 

luat o puternică dezvoltare o novă 
Industrie — turismul — să admire 
frumoasele edificii ale complexelor 
turistice, rod al capacității și fante
ziei arhitecților și constructorilor 
români, care au înălțat aici, intr-un 
timp record, stațiuni de odihnă ce 
au dobindit un binemeritat renume 
internațional. An de an, alături de 
oameni ai muncii din țara noastră, 
lși petrec aici vacanța, intr-o ambi
anță deosebit de plăcută, un mare 
număr de turiști de peste hotare.

Coloana oficială se îndreaptă spre 
Mamaia. Aflată in plin sezon estival, 
stațiunea cunoaște in aceste zile o 
mare afluență de turiști din nu
meroase țări, care, aflind de vizita 
înalților oaspeți pe litoral, au ținut 
6ă le facă o caldă primire. Ei întîm- 
pină cu puternice aplauze pe cei doi 
președinți. Mulți turiști, in dorința de 
a avea o amintire a acestei lntilnirl 
cu șefii de Stat ai României si Iu
goslaviei, fac fotografii sau înregis
trează po pelicula aparatelor de 
filmat trecerea coloanei oficiale. Din 
mașina deschisă, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Iosip Broz Tito răspund 
cu prietenie acestei manifestații, ex
presie a înaltei stime și prețuiri de 
care se bucură în lume politica de 
pace, prietenie și colaborare Intre 
popoare promovată cu consecvență 
de România și Iugoslavia.

Sint străbătute in continuare noile 
cartiere ale municipiului Constanța, 
precum și marile artere ale orașului. 
Mii și mii de cetățeni cu stegulețe, 
cu buchete de flori ovaționează pen
tru cei doi președinți, dind glas bucu
riei de a-1 avea ca oaspete pe pre
ședintele Tito, de a se relntîlnl cu 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Asistăm la numeroase manifestări 
entuziaste, care exprimă sentimentele 
frățești pe care le nutrește poporul 
nostru față de popoarele Iugoslaviei 
vecine și prietene.

Coloana oficială se îndreaptă, apoi, 
spre constelația noilor stațiuni ale 
litoralului dintre Eforie și Mangalia : 
Saturn, Venus, Aurora, Jupiter, 
Neptun și Olimp, adevărate orășele 
ale vacanței, concepute într-o mare 
varietate arhitectonică și dispuse ar
monios de-a lungul zonei de sud a 
litoralului românesc.

In ciuda unei ploi, care pe alocuri 
capătă accente torențiale, turiștii 
români și străini au ținut să-l salute 
61 aici pe cei doi șefi de stat, 
fărindu-le o călduroasă primire pe 
întregul traseu străbătut.

După încheierea vizitei pe litoral, 
coloana oficială s-a Îndreptat 6pre 
reședința rezervată înalților oaspeți, 
in stațiunea Neptun.

DINEU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, și tovarășul- 
Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășa Iovanka Broz 
s-au reîntilnit, marți seara, ln ca
drul unui dineu, care, într-o atmo
sferă de caldă cordialitate si priete
nie ce caracterizează de fiecare dată 
Intilnirile româno-iugoslave la nivel 
înalt, a oferit prilejul continuării

CONCERT
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 61 

Iosip Broz Tito, tovarășele Elena 
ceaușescu și Iovanka Broz au asis
tat, inainte da dineu, la un concert 
de gală.

In sală se aflau, de asemenea, per
soanele oficiale române și iugoslave 
invitate la dineu.

Concertul a reunit lucrări repre
zentative din creația muzicală de ca
meră românească și iugoslavă, pre- 

Conducâtoril de partid și de stat al celor douâ țâri prietene eint aclamați cu entuziasm

dialogului intre conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări.

La dineu au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, cu 
soția, Emil Drăgănescu, cu soția, Va
sile Vilcu, Stefan Andrei, George 
Macovescu, cu soția, Vasile Sandru, 
ambasadorul României la Belgrad.

Au luat parte, de asemenea, tova
rășii Gemal Biedici, cu soția, Miloș 
Minici, cu soția, dr. Aleksandar Gir
licikov, Dușan Skrebici, Milorad Bi
rovliev, Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

In timpul dineului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au rostit scurte toasturi.

DE GALĂ
cum și piese aparținînd unor repu- 
tați compozitori. La această mani
festare de înaltă ținută artistică 
și-au dat concursul prestigioase for
mații — corul „Madrigal", dirijat de 
Marin Constantin, artist emerit, și 
orchestra de cameră „București", 
âvînd ca solist și dirijor pe artistul 
poporului Ion Voicu, precum și so
liști ai primei scena lirice a țării 
— Opera Română.

PÎNÂ IERI, ÎN ÎNTREAGA ȚARA

Orzul a fost recoltat de pe 
jumătate din suprafețele

Pină la 9 iulie, or
zul a fost recoltat de 
pe circa jumătate din 
suprafețele cultivate. 
In unele județe, prin
tre care Constanta șl 
Teleorman, stringerea 
orzului s-a terminat

Secerișul griului se

cultivate
desfășoară ln 13 jude
țe, fiind mai avansat 
în județele Constanța, 
Ialomița și Teleorman. 
De asemenea, mazărea 
a fost recoltată do pe 
mai mult de 40 la sută 
din terenurile cultiva
te. In județele Brăila*

Constanta și Teleor
man culesul mazărli 
ș-a terminat

In toate Județele 
continuă, paralel cu 
recoltatul, executarea 
arăturilor șl semăna
tul culturilor duble.

(Agerpres)
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File din marea luptă a partidului slpoporului 
împotriva Fasoismului, 

pentru cauza eliberării patriei
j

CONSTITUIREA FRONTULUI PATRIOTIC ANTIHITLERIST
moment esențial in pregătirea politică a insurecției de la 23 August 1944

în asigurarea premiselor nolitice 
•le insurecției naționale antifascis
te armate din august 1944 un rol 
important a avut constituirea, cu 
31 de ani in urmă, a Frontului Pa
triotic Antihitlerist, organism poli
tic larg reprezentativ, dind expre
sie pc plan organizatoric voinței 
celor mai diverse categorii ale 
populației de a lupta, in strinsă 
unitate, pentru eliberarea țării de 
sub dominația fascistă.

Afllndu-sc în directă filiațiune 
cu vasta activitate desfășurată dc 
Partidul Comunist Român, in pe
rioada premergătoare războiului 
pentru coalizarea tuturor forțelor 
democratice, antifasciste, hofănrea 
P.C.R. din iunie 1943 privind con
stituirea Frontului Patriotic Anti
hitlerist a reliefat, o dată mai mult, 
rolul partidului ca factor dinami
zator al luptei de eliberare a țării, 
de salvare a ființei naționale a 
poporului, prin unirea pc o platfor
mă comună a tuturor grupărilor 
politice Interesate in înlăturarea 
dictaturii antoncsciene sl ieșirea 
României din războiul hitlerist.

dictaturii militaro-fasciste și tlrî- 
rva României in războiul antisovie- 
tic.

Dc la Începutul războiului, lupta 
antifascistă s-a transformat — sub 
impulsul acțiunii P.C.R. — lntr-o 
mișcare de rezistență patriotici, 
antifascistă, care a cunoscut o tot 
mai mare amploare. Continuînd 
eroicele ei tradiții revoluționare, in

țiel. deteriorarea mașinilor și insta
lațiilor. Deveneau tot mai frecvente 
acțiunile de sabotaj care • provocau 
explozii in uzinele de armament, 
deraierea trenurilor ce transportau 
trupe spre front, incendierea unor 
obiective militare. Este semnifica
tiv că, in primăvara anului 1941, pe 
un raport privitor la explozia care 
aruncase in aer depozitul de mine

da că dezvoltarea stării de spirit 
antihitleriste a poporului, creșterea 
Împotrivirii Iul față dc continua
rea războiului antisovietic, desfă
șurarea favorabilă a procesului de 
alianțe,, intre U.R.S.S., Anglia, 
S.U.A. și alte țări, perspectiva a- 
dincirii disensiunilor intre guver
nul anfnnescian și diferitele gru
pări politice burgheze, vor duce la

„Partidul comunist, exponent al intereselor naționale ale întregului popor, s-a ridi
cat de la început cu hotărîre împotriva agresiunii Germaniei fasciste și a războiului împo
triva Uniunii Sovietice, a dat glas frămîntărilor și aspirațiilor uriașei majorități a popu
lației țării, a organizat rezistența antifascistă și lupta maselor pentru răsturnarea regimului 
antonescian, ieșirea din războiul purtat alături de Germania și alăturarea forțelor antihi
tleriste... Un puternic impuls a dat rezistenței antifasciste constituirea în 1943 a Frontului 
Patriotic Antihitlerist care reunea Partidul Comunist, Frontul Plugarilor, Uniunea Patrioților, 
MADOSZ-ul, Partidul Socialist-Jărănesc, organizații locale ale Partidului Social-Democrat".

NICOLAE CEAUȘESCU

A

încă cu mulți ani înaintea răz
boiului, clasa muncitoare, poporul 
român și-au manifestat prin pu
ternice acțiuni de masă voința de 
a se împotrivi fascizării țării. Sta
rea de spirit antihitleristâ a celor 
mai diverse clase și categorii so
ciale avea să se accentueze după 
smulgerea părții de nord a Ardea
lului din trupul țării ca urmare a 
Dictatului de la Viena, instaurarea

fruntea acestei acțiuni s-a situat 
clasa muncitoare, forța socială cea 
mai înaintată și mai combativă a 
societății. In pofida terorii și a 
supravegherii Siguranței și Gesta
poului, muncitorii din numeroase 
întreprinderi ale industriei grele, 
extractive și din transporturi sabo
tau războiul hitlerist prin încetini
rea sistematică a ritmului produc-

antitanc de la Mogoșoaia, Antones
cu a scris drept rezoluție : „Incen
dierile depozitelor militare se în
mulțesc. Nu mai trebuie să aștep
tăm ca să ne convingem că lucrul
acesta este organizat și 

Paralel cu * ‘
muncitoare, 
de sabotaj, 
întregului ț . 
tropitorilor hitleriști 
me din cele mai

dirijat", 
clasei1 împotrivirea

prin greve și acte 
ura 

popor
înverșunată a 
împotriva co- 

i îmbrăca for- 
diverse : dis
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Chemare a Frontului Patriotic Antihitlerist, pu-' 
blicată in ziarul ilegal „România liberă" din 28 
ianuarie 1944.

trugerea unor depozite militare, de 
armament, carburanți; împotrivirea 
țărănimii față de rechiziții ; scri
sorile și memoriile adresate de in
telectuali de prestigiu guvernului 
antonescian prin care se lua pozi
ție împotriva războiului și prezen
tei trupelor germane in țară : re
fuzul a zeci de mii de cetățeni de 
a se prezenta la mobilizare și de 
a lupta pe frontul antisovietic ; 
constituirea, cu sprijinul și pp teri
toriul U.R.S.S., a diviziilor de vo
luntari români care aveau să-și 
aducă contribuția la' războiul îm
potriva Germaniei fasciste ; crea
rea forțelor patriotice de luptă și 
a detașamentelor de partizani.

Pe fundalul accentuării continue 
a stării de spirit antifasciste s-a 
desfășurat întreaga activitate a 
Partidului Comunist Român. Fără 
a aștepta pasiv eliberarea de către 
forțele antihitleriste externe, consi
dered că eliberarea țării nu este 
un dar din afară și nu poate fi de
cit rodul luptei proprii a între
gului popor român, partidul a 
pus pe primul plan mobiliza
rea forțelor interne, s-a afirmat 
din primele zile ale războiului 
ca organizatorul eroicei mișcări de 
rezistență, a elaborat tactica de 
unire a tuturor forțelor patriotice 
și antifasciste. încă in Manifestul 
din 27 iunie 1941 al C.C. al P.C.R. 
a fost emisă ideca făuririi „Fron
tului unic de luptă al poporului ro
mân pentru piine și pace, pentru 
independență și liberate". Strate
gia și tactica de luptă ale partidu
lui in perioada războiului au fost 
definite cu cea mai mare claritate 
in circulara din 8 iulie 1941 și în
deosebi in platforma-program îlin 
6 septembrie 1941, in care se apre-

o polarizare a forțelor, crelndu-se 
condiții favorabile luptei întregului 
popor român pentru eliberarea de 
sub dominația fascistă. Drept obi
ectiv tactic fundamental pentru a- 
iingerca acestui țek partidul pre
coniza făurirea unității dc acțiune 
a clasei muncitoare și a unui front 
unic național al poporului român 
care să includă toate partidele, 
grupările și cercurile politice nehi- 
tleriste.

In anii 1943—1944, Germania 
hitleristă a suferit infringeri zdro
bitoare din partea armatelor sovie
tice și a celorlalte puteri din coa
liția antifascistă. Purtind pe umerii 
săi greul războiului, Uniunea So
vietică a dat cele mai mari jertfe, 
s-a acoperit de glorie nepieritoare 
în lupta pentru zdrobirea mașinii 
de război naziste. Victoriile sale, 
ale celorlalte forte ale Națiunilor 
Unite au dat un nou impuls miș
cării de rezistentă antifascistă din 
întreaga lume, au însuflețit și po
porul român in lupta sa de elibe
rare de sub jugul fascist.

în vara anului 1943 deveheau 
tot mai evidente semnele intrării 
regimului antonescian intr-o criză 
acută, ce cuprinsese toate straturile 
societății. în apesto împrejurări, 
P.C.R. și-a intensificat activitatea 
politică și organizatorică in rindu- 
rile celor mai largi categorii so
ciale, a stabilit contacte cu nume
roase grupări politice in scopul 
înfăptuirii tacticii sale de unire in
tr-un front unic a tuturor forțelor 
vii ale națiunii române, a tuturor 
forțelor democratice, a partidelor, 
grupărilor și cercurilor politice in
teresate, dintr-un motiv sau altul, 
in răsturnarea dictaturii și elibe
rarea țării de sub dominația 
fascistă.

în iunie 1943, relevînd că „a so
sit ceasul al 11-lea, poporul român 
trebuie să-.și ia soarta in miinițe 
sale și să se ridice la luptă ho- 

atărită pentru salvarea sa de la ca
tastrofa națională iminentă", un 
document al conducerii de partid 
sublinia : „conștient de gravitatea 
istorică a momentului, C.C. al 
P.C.R. propune tuturor partidelor 
și organizațiilor patriotice forma

rea unui Comitet National dc lup
tă pentru eliberarea țării... cu sar
cina să mobilizeze toate forțele 
naționale ale țării, fără deosebire 
de partid și religie, în Frontul Pa
triotic Antihitlerist al poporului*'.

In vederea discutării amănunțite 
p platformei Frontului Patriotic 
Antihitlerist nu avut loc nume
roase intilniri și convorbiri intre 
reprezentanții P.C.R. și ai P.S.D., 
Frontului Plugarilor, condus de dr. 
Petru Groza, Partidului Socialist 
Țărănesc (constituit din foști 
membri ai P.N.Ț. cu orientare de 
stingă, in frunte cu Mihail Ralea) 
și Uniunii Patrioților, înființate in 
anul 1942. Zădărnicind atitudinea 
de obstrucție și tărăgănare siste
matică manifestată de Partidul Na
țional Țărănesc și Partidul Național 
Liberal față de propunerile P.C.R., 
organizațiile democratice au În
cheiat, in vara anului 1913. acordul 
privind constituirea Frontului Pa
triotic Antihitlerist, in componen
ța căruia au intrat Partidul Comu
nist Român, Partidul Social Demo
crat (temporar), Frontul Plugarilor, 
Uniunea Patrioților, MADOSZ, 
Partidul Socialist Țărănesc. Apăra
rea Patriotică. Ulterior, Frontului 
Patriotic Antihitlerist i s-a alătu
rat Partidul National Liberal con
dus de Gh. Tătărâscu.

Platforma pe baza căreia s-a 
constituit Frontul Patriotic Antihi
tlerist, obiectivele sale au fost de
finite in chemarea acestuia publi
cată in presa ilegală a partidului : 
„români, Comitetul National vă 
cheamă la luptă pentru ieșirea 
Imediată din războiul nemțesc și 
unirea cu țările democratice : alun
garea nemților din țară ; doborirca 
guvernului trădător al lui Anto
nescu : formarea unui guvern 
cu adevărat national ; restabili
rea drepturilor și libertăților de
mocratice ; eliberarea tuturor pa- 
triotilor întemnițați : pedepsirea 
criminalilor de război hitleriști..."

Crearea Frontului Patriotic Anti
hitlerist a marcat un moment dc 
scamă în procesul dc raliere pe 
pozifii convergente a tuturor forțe
lor antifasciste, obiectiv urmărit 
cu stăruință de partid de la în
ceputul războiului, a înlesnit o 
mai bună coordonare a mișcării de 
rezistență antifascistă, impulsionind 
dezvoltarea ei raDidă.

In același timp, constituirea 
Frontului Patriotic Antihitlerist a 
exercitat o puternică influentă asu
pra procesului dc coalizare a 
tuturor forțelor democratice în jurul 
partidului. Etapele ulterioare ale r- 
cestui proces au fost, după cum se 
știe, realizarea Frontului Unic Mun
citoresc, ca urmare a acordului de 
colaborare încheiat la mijlocul lu
nii aprilie 1944 între P.C.R. și 
P.S.D., apoi crearea Blocului Na
țional Democrat din care făceau 
parte Partidul Comunist Român, 
Partidul Social Democrat, Partidul 
Național Țărănesc și Partidul Na
tional Liberal. în felul acesta, poli
tica de alianțe a P.C.R. a creat 
condițiile necesare ridicării celor 
mai largi pături ale poporului la 
luDtă decisivă pentru interesele vi
tale ale tării, chezășuind victoria 
insurecției naționale antifasciste 
care a marcat, asemenea unei pie
tre de hotar. începutul unei ere 
noi in istoria României.

Dr. Maria Covaci

La oamenii gospodari, 
iarba crește și din... steril
Orice așezare de mineri te întim- 

pină, undeva Ia porțile sale, cu un 
lemn distinctiv — anume, muntele 
de steril rezultat din minereul scos 
la lumină din orizonturile subterane 
|i trecut prin filtrul notației care a i 
reținut metalul cu luciri solare. A- 
cest praf de mare finețe nu este 
insă steril in adevăratul sens al cu- 
vintului, pentru că el mai conține a- 
numite metale, in cantități care nu 
pot fi neglijate. Iată motivul pentru 
care este păstrat, in vederea reintro
ducerii in circuitul de Hotare, după 
ce procesele tehnolgice necesare vor 
3 atins nivelul dorit.

Dar, pentru sănătatea vegetației 
înconjurătoare, praful acesta gri 
este, neîndoielnic, vătămător. Totuși 
cum să păstTezi acest munte de steril 
— ce ocupă o suprafață de 20 ha. cu 
o înălțime de aproape 20 de metri — 
fără ca virtejurile de curenți ascen
sionali să nu-1 răscolească in zilele 
fără ploaie și să nu-1 plimbe pe dea
supra caselor, grădinilor și străzilor, 
poluindu-le ?

— La această Întrebare — ne spu
nea tovarășul dr. lng. Vaier Gabrian, 
directorul general al centralei minie- 
ro-metalurgice din Baia Mare, depu
tat In M.A.N. — noi am găsit o so
luție practică, ingenioasă și avanta
joasă, Înfăptuirea ei constituind an
gajamentul cetățenesc cu care muni
cipiul nostru s-a inscris în marea în
trecere patriotică de înfrumusețare 
și bună gospodărire a localităților. 
Rostul eî major, de prevenire a po
luării aerului și apei, e limpede pen
tru oricine, iar minerii, preparatorii, 
elevii grupului școlar minier, toți oa
menii muncii din unitățile miniere 
ale acestui bazin n-au avut nevoie de 
explicații suplimentare pentru a-și 
aduce contribuția la realizarea unul 
lucru frumos, dar mai ales utiL

Pe trunchiul de piramidă cu baza 
de 20 ha, aflat la intrarea dinspre 
vest b municipiului, vintul apleacă 
acum In valuri largi iarba înaltă și 
sănătoasă, in timp ce pe versantul 
sudic plantația de coacăz, zmeură și 
viță de vie se răsfață in bătaia soa
relui. Cine ar zice că această vege
tație 8 fost așezată pe un «arat 
steril din punct de vedere biologic ! 
Preparatorii de la E. P. Săsar vin 
aid zilnic, așa cum s-au angajat, sâ

întrețină covorul verde și plantația, 
udindu-le ia nevoie.

— După cum vedeți, aici, pe pla
tou. s-a însămințat lupin și iarbă de 
Sudan, observă însoțitorul nostru, in
ginerul Mircea Miclea. Vintul s-a dat 
bătut : nu mai poate mișca nici un 
firicel de praf. Important e că am 
reușit, iar acum procedeul se aplică 
și la Baia Borșa. precum și in alte 
localități, miniere maramureșene.

BAIA MARE : în competiția 

pentru bună gospodărire 

și frumusețe

Datorită specificului muncii lor, 
minerii au învățat să prețuiască așa 
cum se cuvine vegetația de sub gea
mul fiecărui bloc, din parcurile și 
zonele verzi ce inundă orașul de sub 
Dealul Florilor. Printre blocurile 
zvelte din noile cartiere, gospodarii 
băimăreni au amenajat in acest an 
încă 18 ha de spații și zone verzi 
prin care respiră adine urbea lor 
întinerită. 72 000 de arbori și arbuști 
ornamentali, garduri vii in lungime 
totală de peste 42 km. baza de agre
ment de la Pădurea Lăpușul, precum 
și multe altele se adaugă acum bi
lanțului deosebit de frumbs pentru 
care, în întrecerea patriotică muni
cipiul a cucerit anul trecut locul I

pe țară intre orașele cu peste 50 000 
de locuitori.

— Cred că e bine să vă amintesc, 
preciza tovarășul Mihai Feher, vice
președinte al consiliului popular 
municipal, că în strădania lor de a 
se menține printre fruntași, cetățe
nii din Baia Mare și-au depășit de 
pe acum, cu aproape 7 milioane de 
lei. angajamentul asumat in între
cere in cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
celui de-al Xl-lea Congres al parti
dului.

La Baia Mare, oamenii muncii de 
la marile unități industriale — ca 
I.M.M.N., I.M.U.M., „Băimăreana",
exploatările miniere Săsar, Nistru, 
Herja. Exploatarea de gospodărie co
munală, Fabrica de piine, I.J.C.M. șl 
altele — au participat, in calitate de 
cetățeni, la amenajarea unor sate de 
vacanță pentru elevi in peisajul atit 
de generos de la Blidari și Nistru, 
unde in această vară iși vor petrece 
orele de odihnă și primele serii de 
copii. Tot așa au fost create 17 baze 
sportive, iar acum se află în lucru 
o seamă de ateliere școlare, cum sint 
cele de la Școala generală nr. 4.

Băimărenil cinstesc, prin muncă și 
inițiativă, In acest an jubiliar, o a- 
leasă tradiție încetățenită in Româ
nia socialistă, aspirind din nou la 
un loc pe podium in competiția pen
tru frumos și durabil, pe care atit 
de nobil o numim patriotică. Exem
plele la care ne-am referit sint doar 
citeva argumente.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Sein teii”

TINERI PE ȘANTIERE ALE MUNCII PATRIOTICE
Aproape 10 000 de 

tineri din județele 
Buzău, Prahova si 
Dimbovița — pionieri și 
elevi — participă zil
nic, alături de con
structori. la ridicarea

casei de cultură a sin
dicatelor de la Tirgo- 
viște, a căminelor de 
nefamiliști de la Bu
zău, Pucioasa, Găești, 
Titu. Moreni, Ploiești, 
Teleajen, la construc

ția unor baze sportive 
la Sinaia și Florești, la 
efectuarea lucrărilor 
de îndiguire si dese
care a terenurilor băl
tite, la strinsul re
coltei.

Invitație ia cabana „Căprioara"
SUCEAVA (Cores

pondentul „Scinteii", 
Gh. Parascan). — La 
numai 7 kilometri de 
Suceava, pe șoseaua 
care duce către Doro- 
hoi. se află un loc 
ideal de popas și re
creare. Aici, in mijlo
cul unei minunate pă

duri, funcționează una 
dintre cele mai mo
derne unități, ale 
I.C.L.S. Suceava — ca- 
bana-restaurant „Că
prioara". Restaurantul, 
care dispune și de o 
frumoasă terasă, oferă 
oaspeților mincâruri 
specifice bucătăriei

bucovinene și vinuri 
din cele mai renumite 
podgorii. Mulți dintre 
cei vcnițl pe meleagu
rile Țării de Sus soli
cită găzduire la „Că
prioara", in camere 
confortabile în cadrul 
cabanei sau in căsuțe- 
camping.

(Urmare din pag. I)

S-ar putea ca unele întreprinderi 
să fi avut, intr-adevăr, greutăți in 
desfășurarea normală a producției 
din cauza primirii cu intirziere a 
unor materii și materiale. Dar de 
aici și pină la a accepta drept u- 
nica soluție posibilă pentru înlătu
rarea acestor neajunsuri crearea 
de stocuri supranormative este 
drum prea lung, care ocolește solu
ția economică rațională și creează 
implicații uneoti nebănuite. O ase
menea practică este de două ori 
dăunătoare : 1) creindu-și stocuri 
peste necesar. întreprinderea res
pectivă își imobilizează o parte din 
fondurile alocate de către stat, 
fiind, totodată, penalizată cu sume 
importante pentru acest act neeco
nomic ; 2) in condițiile existenței 
unor balanțe echilibrate la fiecare 
sortiment de materii și materiale, 
plusurile dintr-o întreprindere pot 
crea minusuri in alte întreprinderi. 
Multe din neajunsurile amintite 
pornesc chiar de la întocmirea pla
nului. După cum s-a relevat in 
cursul Consfătuirii cu activul de 
partid si de stat din centralele in
dustriale și Întreprinderi, se Im
pune ca, încă in perioada de ela
borare a planurilor economice, in 
întreprinderi și centrale să se sta
bilească cu precizie producția fizică 
ce urmează a fi realizată, necesi
tățile reale de materii prime si 
materiale, să fie bine organizate 
raporturile de producție din
tre unitățile economice. Iată 
de ce spiritul de răspundere 
pentru preintimpinarea actului an- 
tieconomic al suprastocării trebuie 
cultivat in fiecare unitate, înrădă
cinat în conștiința fiecărui cadru 
tehnic sau economic cu putere de 
deciz'te in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale. Și pentru a- 
ceasta, intensificarea muncii poli
tice de către fiecare organizație de 
partid pentru a forma o gindire e-

conomică matură, sănătoasă, pen
tru a inocula cadrelor tehnice și 
economice „zgircenia" în folosirea 
fondurilor întreprinderii este ab
solut necesară și oportună. întărind 
substanțial controlul de partid asu
pra activității economice, organiza
țiile de partid trebuie să dea dova
dă de exigență și fermitate față do 
orice încălcare a normelor legale 
cu privire la gospodărirea banului 
public, să tragă la răspundere pe

Ilustrata din Brașov
Foto : S. Cristian

PENTRU AGENDA DV.
• Prefix 916 — tel. 11402 șl 14465. Formlnd aceste numere de te

lefon ale Institutului mctedrologic din Constanța, puteți solicita — din 
orice localitate din țară — informații privind starea timpului pe lito
ral și evoluția sa in zilele următoare. Aveți astfel un criteriu’de orien
tare in programarea concediului. t

INITIATIVE2
o Prăjituri dietetice. Laboratoarele de cofetărie șl patiserie ale în

treprinderii de alimentație publică din Cluj pregătesc zilnic 15—20 sor
timente de prăjituri dietetice. Aceleași laboratoare produc — tot 
zilnic — 25 sortimente de prăjituri cu prețul de 1 leu (a se reține, 
1 leu !) pentru a fi vindute la bufetele de incintă și la cantinele- 
restaurant din întreprinderi. Ce nu se poate face cind exlștă inițiativă I

• Bazin de înot Ia Balș. In parcul orașului Balș au început lucrările 
unui bazin de Înot. Construcția acestuia se va realiza. In cea mai mare 
parte, prin munca voluntar-patriotlcă a cetățenilor, din resurse locale. 
După stadiul lucrărilor, se apreciază că bazinul va fi dat in folosință 
în cinstea zilei de 23 August.

SECVENȚE EDILITARE
• în cel mal tinăr cartier de locuințe din Rm. Vilcea — Ostrovenî — 

s-a mutat de curind cea de-a 500-a familie. Cartierul amintit va dispune 
in fază finală de 14 000 apartamente, o piață, mai multe complexe co
merciale și de servire a populației, școli, creșe, grădinițe și zone 
verzi. In noul cartier va locui o populație egală cu cea a orașului 
Rimnicu-Vilcea de acum 25 de ani.•

o Pentru elevi. Grupul școlar de chimie din Iași a dat recent în 
filosință un cămin-internat (cu o capacitate de .300 de locuri) pentru 
băieți și un altul pentru fete. In curind, pentru elevii chimiștl va fi 
gata și un modern atelier-școală. Căminâ-internat s-au mai dat în 
folosință și la grupul școlar al Ministerului Industriei Ușoare (cu 300 
de locuri), precum și la întreprinderea de mătase „Victoria" (cu 320 
locuri). In total, in județul Iași, sint planificate a se construi 11 că- 
mine-internat pentru elevi și studenți și 10 cămine pentru tineri nefa
miliști din întreprinderi (cu peste 6 000 de locuri). Pină la sfirșitul anu
lui 1974 vor fi date in folosință, în aceste edificii, 2 747 de locuri.

• Rețeaua comercială a țării a sporit în acest an cu peste 45 000 mp. 
Au fost construite numeroase unități noi, moderne. Printre acestea se 
numără magazinele generale din Ploiești, Miercurea Ciuc, Roșiorii de 
Vede, magazinul universal din Deva. Noile unități sint amplasate în zo
nele centrale ale localităților și dispun, fiecare, de numeroase raioane 
specializate. In București. Pitești, Oradea, Hunedoara, Reșița, Iași, nu
meroase unități comerciale au fost deschise in noile cartiere de 
locuințe.

o Un nou dispensar sătesc. în comuna Cornu Luncii-Suceava 8-a 
dat in folosință un dispensar. De serviciile lui beneficiază în primul 
rir.d locuitorii satelor îndepărtate — Păiseni, Șasea Mare și Șasea 
MîgS — care aveau de parcurs distanțe mari pină la un alt dispensar 
mal apropiat. Această unitate sanitară dispune de cabinete moderne 
pentru consultații adulți și copii, un cabinet stomatologic și o casă 
de nașteri.

o La cofetăria mare din vecinătatea Teatrului dramatic — ne scrie 
Valentin Iepureanu din Brașov — în locul unei cafele cu lapte, pentru 
micul dejun, mi s-a oferit o cafea neagră și un coniac. De ce într-o 
cofetărie care servește micul dejun, și la orele potrivite pentru acesta, 
trebuie să 1 se ofere cetățeanului băuturi tari ?

• Gospodarii parcului „Nicolae Bălcescu" din cartierul Bucureștii 
Noi folosesc, in lucrările de Întreținere a aleilor, principiul 
„pe unde vede soacra". Pe aleile principale straturile de flori sint în
grijite, gazonul e tuns, sint bănci. în restul parcului insă, pe bănci n-al 
cum sta pentru că au doar picioare ori au |i dispărut. Cit despre 
flori...

mijloc de a satisface anumite ce
rințe concrete ale societății — este 
respectată cu rigurozitate in aproa
pe toate întreprinderile. Tocmai de 
aceea, nici o abatere, mare sau 
mică, de la aceste indicații, nu 
poate fi tolerată. Iată unul din
tre ele : la întreprinderea de 
antibiotice din Iași stau și acum 
in stoc produse In valoare de peste 
13 milioane de lei, fabricate fără a 
se cunoaște cu certitudine cine va

ARTA DE A GOSPODĂRI
ÎNTREPRINDEREA

cei care nu-și îndeplinesc cum se 
cuvine atribuțiile ce le revin in a- 
cest domeniu, să determine măsuri 
energice pentru a se evita orice ri
sipă de fonduri materiale și bă
nești.

Insistăm asupra necesității întă
ririi rolului conducător al organi
zațiilor de partid in activitatea e- 
conomică intrucit in unele între
prinderi se semnalează și alte ne
ajunsuri in domeniul gospodăririi 
fondurilor pe care statul le-a încre
dințat spre administrare. Este cu
noscută indicația expresă dată de 
conducerea partidului de a se fabri
ca numai produse care sint so
licitate dc către beneficiarii in
terni. sau partenerii străini. Indi
cația. pornită din rațiuni economice 
și politice temeinice — și anume că 
in economia noastră producția nu 
constituie un scop în sine, ci un

cumpăra aceste mărfuri. Fapte si
milare pot fi intilnite șl In alte În
treprinderi din Industria ușoară șl 
din chimie. In altă variantă, con
cepția amintită determină fabrica
rea cu precădere a unor sortimente 
foarte avantajoase din punct de ve
dere financiar, prin neglijarea — în 
detrimentul pieței — a sortimente
lor mal puțin avantajoase, dar so
licitate de cumpărători.

Asemenea practici neeconomice, 
în discordantă cu orientarea de 
principiu, lezează interesele ge
nerale. Șl intr-un caz și in 
celălalt este evidentă tendința 
unor conduceri de întreprinderi 
de a căuta, pe un teren străin le
gislației noastre economice, disci
plinei noastre financiare și de plan, 
resursele redresării unui sector de 
activitate. Economia națională nu 
ar avea decit de ciștigat dacă, sub

directa conducere a organizațiilor 
de partid, in astfel de întreprinderi 
s-ar intensifica munca politică 
pentru crearea unui viguros cu
rent de opinie in favoarea bunel 
gospodăriri, pentru diversifica
rea și modernizarea produse
lor, pentru a se acoperi cu co
menzi capacitățile de producție 
de care dispun, în loc de a 6e 
merge pe calea producției tradițio
nale, fără îmbunătățiri calitative e- 
sențiale, a cărei destinație este u- 
neori stocul supranormativ. Sau 
dacă s-ar acționa ferm pentru ca 
sporirea rentabilității să se obțină 
prin reducerea permanentă a chel
tuielilor de producție și nu prin 
încălcarea structurii sortimentale a 
producției.

însemnătatea nu numai economi
că, dar și politică a gospodăririi ra
ționale, eficiente a fondurilor fi
nanciare și materiale obligă ca, în 
fiecare unitate economică, organiza
țiile de partid să acționeze cu fer
mitate pentru întărirea spiritului de 
răspundere șl a exigenței cadrelor 
de conducere In administrarea pa
trimoniului, astfel ca fiecare leu 
să fie cheltuit In limitele stricte ale 
prevederilor legale. In această ac
tivitate, organizațiile de partid tre
buie să se bizule pe comuniști, pe 
întregul colectiv, mobilizind iniția
tiva și capacitățile lor creatoare 
pentru găsirea celor mal bune so
luții de gospodărire a fondurilor 
întreprinderii. Cunoscind temeinic 
și permanent realitățile producției, 
intervenind prompt, combativ și e- 
ficace pentru prevenirea oricăror 
abateri și neajunsuri, intensifi- 
cind munca politico-educativă, or
ganizațiile de partid vor asigura în 
fiecare întreprindere climatul nece
sar unei activități eficiente, deba
rasate de colbul rutinei, vor asi
gura ordinea și disciplina riguroa
se in administrarea banilor și bu
nurilor societății noastre.

Artonei.au
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CONCENTRATĂ ASUPRA OBIECTIVULUI PRINCIPAL:

RECOLTAREA în cel mai 
scurt timp și fără pierderi
Condițiile climatice din această vară — timpul frumos al călduros 

alternează cu ploi repezi si abundente — îngreunează secerișul. Pen
tru ca recolta sj fie siringă Intr-un timp cit mai scurt și fără pierderi 
’e cere o amplă mobilizare a tuturor forțelor, folosirea din plin a fie
cărei ore bune de lucru. In această perioadă de munca deosebit de in
tensă, comuniștii din unitățile agricole trebuie să fie un exemplu, 
să antreneze pe cooperatori șl mecanizatori in vederea grăbirii lucră
rilor. astfel incit recolta să ajungă in timpul cel mai scurt din lan In 
magazii și nici un bob să nu fie risipit. Cum iși îndeplinesc organi
zațiile de partid rolul lor mobilizator in buna desfășurare a campa
niei de recoltare ? Cum iși desfășoară activitatea politică în aceste 
zile de virf ?

olt: Țoale forțele satelor-în cîmp
în programul stabilit de biroul co

mitetului județean de partid privind 
desfășurarea campaniei agricole de 
vară s-a prevăzut ca toate lucrările 
— seceriș, transportul recoltei, eli
berarea $i pregătirea terenului, se
mănatul culturilor succesive — să se 
facă în flux continuu. De aceea, or
ganizațiile de partid au fost Îndru
mate ca, in această perioadă, să in
tensifice munca politică în rindul 
sătenilor pentru ca toți, absolut toți 
să participe la lucrările agricole de 
vară.

Am urmărit cum acționează orga
nizațiile de partid in campania de 
recoltare.

La cooperativa agricolă din Orlea 
trebuie executat un mare volum de 
lucrări la strînsul recoltei si semă
natul culturilor succesive. „Pe lingă 
măsurile organizatorice și tehnice 
luate de consiliul de conducere al 
cooperativei — ne spunea tov. Marin 
Beșcucă. secretarul comitetului co
munal de partid, organizațiile de 
bază se ocupă de mobilizarea oame
nilor. arătindu-le cit este de impor
tant pentru evitarea risipei ca toate 
lucrările să fie făcute fără intîrziere. 
Si pot spune că forța mobilizatoare 
a organizației de partid s-a dovedit 
foarte puternică, atrăgind pe toți oa
menii la muncă, întărind răspunde
rea lor pentru calitatea lucrărilor". 
Intr-adevăr, la Orlea am constatat 
o amplă mobilizare de forțe la sece
riș si conditionarea recoltei. Dimi
neața și seara, cind griul are umi
ditate ceva mai mare, în jur de 20 

la sută, recolta este depozitată pe o 
arie pregătită dinainte ; o echipă de 
cooperatori lopătează griul, care, ex
pus la soare, ajunge la umiditatea 
optima pentru inmagazinare. Este o 
soluție care se practică In numeroase 
unități agricole din județ și prezintă 
avantajul începerii secerișului cu 2-3 
zile mai devreme. După combine, 
urmează presele de balotat, prevă
zute cu sănii pentru stringerea ba- 
lotilor. iar in urma lor tractoarele 
pregătesc terenul pentru insămința- 
rea culturilor succesive. De altfel, 
pir.ă acum au fost recoltate la a- 
ceastă cooperativă peste 270 ha din 
cele 505 ha cultivate cu griu. au fost 
eliberate 150 ha si 120 ha insămin- 
tate. Munca politică are în vedere și 
mecanizatorii despre care am putea 
6oune că duc greul In campania de 
recoltare. Mulți-dintre ei — Constantin 
Mitroi, Gheorghe Spinu. Gheorgha 
Velica, Nicolae Coșereanu și Dumitru 
CumDănașu — își depășesc zilnic 
norma stabilită.

Si In alte cooperative agricole or
ganizațiile de partid desfășoară ace
eași activitate rodnică pentru strin
gerea rapidă și fără pierderi a re
coltei. La cea din Izbiceni, de exem
plu. organizația de partid a insistat 
asupra necesității livrării in între
gime a cantităților de griu șl alte 
produse contractate cu statul. Aici, 
intr-un timp scurt, a-a strins recolta 
de pe 320 ha din celg 820 ha culti
vate cu griu. Munca a fost astfel or
ganizată încit griul este transportat 
direct din cimp in baza de recepție. 

Inginerul șef al cooperativei, tov. 
Ion Bordei, ne informa că pină în 
ziua do 9 iulie au fost livrate bazei 
de recepție Corabia peste 600 tone 
griu. $1 aici se muncește în flux 
continuu.

în sprijinul unităților agricole din 
județul Olt au fost trimise combine 
dm alte județe. Organizațiile de par
tid se ocupă de integrarea me
canizatorilor nou sosiți în activi
tatea unităților agricole, se ocupă de 
asigurarea unor condiții bune de lu
cru și de viață. La ferma Tudor 
Vladimirescu a I.A.S. Corabia, pe 12 
combine care secerau de zor lu
crează mecanizatori sosiți din între
prinderi agricole de stat din județul 
Iași. Discut cu unul dintre ei, cu 
Dumitru Grămadă. ..Ne bucurăm de 
toată atenția. Ni se servele

caraș-severin: la bazele de recepție, 
în primul rînd - cerealele contractate

Tinind seama că în agricultura ju
dețului Caraș-Severin lucrările a- 
gricole se aglomerează de la o zi la 
alta, organizațiile de partid se ocupă 
îndeaproape de unirea eforturilor tu
turor mecanizatorilor și a cooperato
rilor in vederea grăbirii secerișului. 
Datorită organizării temeinice a mun
cii. care preocupă îndeaproape orga
nizațiile de partid, lucrările avansea
ză rapid, de la o zi la alta. In raza de 
activitate a S.A.M. Grădinari a și fost 
recoltată întreaga suprafață cultivată 
cu orz. cele mai bune rezultate o’o- 
tinindu-le cooperatorii de la Ticva- 
niu-Mare, Ticvaniu-Mic, Comoriște, 
unde. In numai două zile, suprafe
țele cultivate cu orz au fost recoltate. 
Totodată, se urmărește și efectuarea 
celorlalte lucrări. In scurtă vreme 
s-a eliberat terenul și a început pre
gătirea lui în vederea insămințării 
culturilor succesive. Petru Borz, di
rector la S.M.A. Grădinari, ne-a pre
cizat că toate cele 67 tractoare ale 
unității, combinele, presele de balo
tat și remorcile unității se află in 
plină activitate. La cooperativa agri
colă Moldova Veche s-a terminat 
recoltatul orzului și s-a obținut, față 
de plan, cu 1 000 kg de orz mai mult 
„Acum — ne arăta inginerul Doru 
Craioveanu, am declanșat și secerișul 
griului la soiul „Libelula".

Una din problemele urmărite de 

hrană caldă în dmp, avem con
diții bune de muncă și mașinile 
merg". Aflăm de la Ion Neațu, eco
nomistul fermei, că mecanizatorul 
Dumitru Grămadă, Intr-o zi. a reali
zat peste 36 tone griu cu combina 
C 12, ceea ce înseamnă cu peste 10 
tone mai mult față de norma pre
văzută. Dar nu numai el, ci și Du
mitru Haralambie, Dumitru Rusu și 
alții au recoltat peste norma plani
ficată. Este o dovadă că se muncește 
cu spor, că întreaga recoltă va ajun
ge repede in hambare.

Am redat doar citeva aspecte din 
activitatea organizațiilor de partid 
din județul Olt. pentru încheierea se
cerișului în cel mai scurt timp.

Entlllan ROUĂ
corespondentul „Scîntell" 

organele și organizațiile de partid o 
constituie livrarea la fondul de stat 
a cerealelor contractate. La Moldova 
Veche, cooperatorii, încă din prima 
zi, au tinut să achite toate obliga
țiile contractuale, livrind cantitățile 
de orz prevăzute. De asemenea, in 
prima zi de seceriș al griului au dus 
în bază 10 000 kg cereale.

Cu toate măsurile bune luate, ici 
colo se manifestă si unele neajun
suri. In principal, nu se urmărește 
efectuarea, in paralel, a tuturor lu
crărilor, Incit fluxul prevăzut — re
coltat. eliberat teren, arat, însămin- 
tat culturi succesive — să fie res
pectat. Asemenea aspecte am irttil- 
nit la cooperativele agricole de pa 
raza de activitate a S.M.A. Oravița. 
ca și In consiliile intercooperatiste 
Berzovla și Bocșa. Evident, organi
zațiile de partid au intervenit, sta
bilind măsuri ferme pentru ca com
plexul de lucrări pe care le implică 
stringerea la timp și în bune con
diții, fără pierderi, a cerealelor, să 
se Îmbine armonios cu cerințele cul
turilor succesive. S-a stabilit, de ase
menea, ca pe ansamblul județului 
recoltarea păioaselor să se încheie In 
12 zile. Un deziderat pe deplin rea
lizabil.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scîntell"

Un succes al minerilor 
de la Filipeștii de Pădure

Minerii din bazinul carbonifer 
Filipeștii de Pădure au extras, 
marți dimineață, a 40 000-ă tonă 
de lignit peste prevederile de 
plan la zi, rcalizind altfel can
titatea prevăzută in angajamen
tul anual. Succesul amintit se 
datorește preocupărilor pentru 
asigurarea funcționării neîntre
rupte a excavatoarelor, benzilor 
transportoare și instalațiilor de 
Încărcare, a ridicării productivi
tății muncii — indicator care a 
atins de pe acum nivelul uiu
mului an din actualul cincinal. 

(Agerpres)

în industria

AGENDA ECONOMICĂ

locală timișeană

NOI PRODUSE 
DESTINATE 

FONDULUI PIEȚEI 
în primul semestru al anului, 

în unitățile din cadrul grupului 
întreprinderilor de industrie lo
cală Timiș au fost realizate 65 
de produse și sortimente noi, 
din care 21 peste prevederile 
planului. De menționat că a- 
proape jumătate din numărul 
sortimentelor ce alcătuiesc Ia 
ora actuală nomenclatorul de 
fabricație îl constituie produ
sele asimilate in actualul cinci
nal. O mare parte din acestea 
sint bunuri de consum destinate 
fondului pieței. Printre cele mai 
recente realizări in acest do
meniu se numără noile modele 
de candelabre, mai multe tipuri 
de mobilă, pături, geamantane, 
ceară de parchet antiderapantă, 
sortimente de dulciuri și pro
duse de panificație. O veste 
bună pentru automobiliști: după 
asimilarea în fabricație a rulo
tei de bagaje. Se află In fază 
finală de realizare și dispoziti
vul de remorcat pentru autotu
rismele Dacia-1300. Tot in curs 
de asimilare se mai găsește fie
rul de călcat cu termoregulator, 
precum și o gamă largă de uti
laje comerciale și articole de uz 
gospodăresc — robot de bucătă
rie, mașină de spălat și curățat 
cartofi, malaxor pentru cocă și 
carne, mașină pentru deschis 
cutii de conserve etc. Concomi
tent cu sporirea și diversificarea 
producției, specialiștii din in
dustria locală timișeană se preo
cupă de creșterea continuă a 
eficienței economice și îmbună
tățirea calității produselor. In 
acest scop au fost experimen
tate și introduse in producție 
noi procedee tehnologice, iar o 
parte din cele existente au fost 
modernizate. Este cazul niche- 
lării lucioase cu soluții indigene 
a candelabrelor, procedeului de 
uscare mai rapidă a materialu
lui lemnos utilizat la fabricarea 
mobilei, finisării mobilierului- 
cu lacuri poliesterice și altele.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scîntell"

CALCULATOARE Șl OTEL
Pentru programarea șl urmărirea producției pa tot fluxul teh

nologic, Combinatul siderurgic Hunedoara va fi dotat cu mai 
multe calculatoare moderne produse in țară. Specialiștii lucrfeazA 
de pe acum la întocmirea programelor pentru planificarea, cu 
ajutorul calculatoarelor, a activității zilnice a celor 7 linii de 
laminoare din combinat șl pentru evidența mijloacelor fixe. 
Au început, de asemenea, pregătiri In vederea ținerii evidenței 
personalului cu ajutorul mașinilor de calcul.

MAȘINI DE MARE CAPACITATE PENTRU SORTAREA 
SEMINȚELOR DE CEREALE

De la întreprinderea „Tehnometar-Tlmfșoara au fost expedia
te primele loturi de mașini de mare capacitate pentru sortatul 
și curățatul semințelor cerealiere. Realizată după proiectele 
elaborate de specialiștii întreprinderii, cu colaborarea unor ca
dre didactice de la Facultatea de mecanică agricolă a Politeh
nicii timișorene, noua mașină prezintă un grad sporit de com
plexitate șl universalitate, prețuind funcțiile a două utilaje meca
nice. Ea realizează o productivitate sporită, ce depășește cu 
1 500 kg de semințe pe oră randamentul vechilor mașini de 
acest fel.

SPRIJIN PENTRU PROCURAREA DE AMENDAMENTE 
CALCAROASE

In țara noastră sint circa 1 300 000 ha terenuri cu eolurl acide, 
în vederea obținerii unor recolte mari este necesar ca, pe lingă 
Îngrășăminte, să se aplice și amendamente care să neutralizeze 
aciditatea solului. Pentru a veni in sprijinul cooperativelor 
agricole, printr-o hotărire a Consiliului de Miniștri au fost sta
bilite noi facilități in ceea ce privește desfășurarea acțiunii de 
aplicare a amendamentelor. Astfel, finanțarea acțiunilor de 
amendare a solurilor acide și alcaline ce aparțin cooperativelor 
agricole, reprezentlnd prețul de cumpărare a amendamentelor 
și cheltuielile de transport pe calea ferată pină la gara de des
tinație a beneficiarului, se face de la bugetul de stat De ase
menea, cheltuielile privind transportul amendamentelor cu mij
loace auto închiriate, pentru primul ciclu de amendamente, de 
la gară pină la terenurile pe care se aplică, dacă acestea șlnt 
situate la o distanță medie do transport mai mare de 5 km, se 
suportă de la bugetul de stat. Amănunte referitoare la această 
problemă sînt cuprinse in hotărirea Consiliului de Miniștri, pu
blicată In Buletinul oficial nr. 82 din luna iunie a.c.

STIMULENTE PENTRU MECANIZATORI
In programul de măsuri privind pregătirea și executarea lu

crărilor agricole de vară, elaborat de Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, se prevăd o serie de măsuri 
privind stimularea mecanizatorilor din S.M.A. Astfel, în termen 
de cel mult 15 zile de la data terminării recoltatului, pentru 
producțiile obținute peste plan consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole vor acorda mecanizatorilor stimulente în 
natură și bani, potrivit hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973. De asemenea, din fondul de 1 la 
sută, constituit asupra remunerațiilor, conducerile S.M.A. vor 
acorda zilnic premii mecanizatorilor care vor depăși cu 20 la 
sută norma zilnică la recoltat, balotat paie, arături, semănat 
culturi duble.

DISPECERUL ELECTRONIC AL PLATFORMEI
Creierul electronic din cadrul dispeceratului central de condu

cere a unei întregi platforme industriale, conceput pe baza unul 
sistem elaborat de către specialiștii Centrului de calcul al in
dustriei chimice, culege informații furnizate de aparate de mă
sură de pe o întreagă platformă industrială, informează cu aju
torul unor mijloace vizuale adecvate (ecrane catodice, scheme 
sinoptice) asupra tuturor proceselor de fabricație, prezintă spre 
analiză variante ale unor decizii, verifică și controlează execu
tarea deciziilor dispecerilor. în plus, acest sistem supraveghează 
consumurile de energie și Întreținerea utilajelor, reducind opri
rile neplanificate și durata de intervenție, evidența stocurilor, 
stabilind chiar și sarcinile de lucru ale fiecărei echipe și remu
nerarea membrilor acestora in funcție de cantitatea și calitatea 
muncii prestate. Răspunzlnd la întrebarea privind eficiența eco
nomică a acestui sistem, calculatorul a arătat că fondul de timp 
utilizat la nivelul platformei crește cu 1,31 la sută, producția 
marfă cu aproape 2 la sută, iar productivitatea muncii' sporește 
cu aproape 2 la sută.

MOMENT STATISTIC

Țesâtoria de mătase Sighișoara. Aspect din 6ecția țesdtorie șl repansat Foto : E. Dichiscanu

• Colectivul de muncă al 
întreprinderii de confecții 
„Steaua roșie" din Sibiu rapor
tează îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primii patru ani al cin
cinalului și depășirea angaja
mentelor asumate în cinstea ce
lor două mari evenimente din 
acest an. Potrivit calculelor, a- 
vansul de șase luni ciștigat de 
acest harnic colectiv sibian va 
permite obținerea unei produc
ții in valoare de 540 milioane 
lei peste prevederile inițiale ale 
cincinalului.

o Institutul de proiectări din 
Timișoara, deținător al titlului 
de fruntaș pe țară in întrece
rea socialistă desfășurată în 
1973, și-a realizat de pe acum 
angajamentul anual. Lucrătorii 
institutului au predat beneficia
rilor. cu peste 90 de zile mai 
devreme decît era prevăzut, 
proiectele pentru construcția a 
3 500 de apartamente. Tot îna
inte de termen au fost finaliza
te proiectele pentru construcția 
unui număr de 9 cămine însu- 
mind 2 500 de locuri, precum 

șl cele ale onor obiective «oclal- 
culturale.

• De la începutul anului șl 
pină acum, unitățile aparjinind 
întreprinderii „Electrocentrale** 
de Ia Brazi au pulsat peste 
plan, in sistemul energetic na
țional, 150 milioane kilowați-oră, 
onorîndu-și astfel angajamentul 
asumat pe acest an. Sporul de 
producție amintit are la bază 
creșterea productivității muncii, 
folosirea Intensivă a agregate
lor, scurtarea perioadelor de re
parații șl revizii tehnice. în a- 
celași timp s-a obținut o eco
nomie de combustibil conven
țional suficientă pentru a asi
gura procesul continuu-tehnolo- 
gic al Uzinei electrice Doiceștl 
pe mai bine de două decade.

• Navigatorii fluviali au în
cheiat primul semestru al anu
lui cu o depășire a sarcinilor 
de plan, la parcursul mărfuri
lor, de peste 51 milioane tone- 
kilometri, reușind să transporte 
cu 185 milioane tone-kilometri 
mai multe mărfuri, comparativ 
cu aceeași perioadă a anului 
1973.

0 DEVIZĂ PENTRU FIECARE COLECTIV: | 
MUNCĂ BINE ORGANIZATĂ, REZUL
TATE SUPERIOARE ÎN REALIZAREA 

PLANULUI J
O caracteristică a dezvoltării e- 

conomiei noastre naționale in a- 
cest an, ca și in întregul cincinal, 
o constituie ritmul înalt de creș
tere a productivității muncii. Nu 
trebuie aduse prea multe argu
mente pentru a se înțelege că 
sporirea in ritm susținut o produc
tivității muncii este un factor de
terminant pentru creșterea pro
ducției moteriale. a venitului na
țional — fundament trainic al dez
voltării economico-sociale a țârii, 
ol ridicării continue a bunăstării 
întregului popor. Asemenea consi
derente s-au avut in vedere șl 
cind s-a prevăzut pentru acest an 
o creștere de 9,6 la sută a pro
ductivității muncii în Industrie. O 
sarcină o cărei îndeplinire exem
plară presupune o permonenlă 
preocupare din portea tuturor co
lectivelor din întreprinderi, mă6url 
energice pentru buna organizare 
a muncii, perfecționarea tehnolo
giilor. extinderea mecanizării șl 
automatizării producției, ridicarea 
continuă a 
cum, după 
mestru, se 
o crescut 
comparativ 
mentele asumate in întrecere, ce 
concluzii și învățăminte se des
prind pentru octivitateo vlitoore ? 
Un răspuns la această întrebore 
îl oferă investigoțille noostre in 
două cunoscute întreprinderi din 
Broșov și București.

v - - - - - - - - - -

colificării codrelor. A- 
încheiereo primului se- 
pune întrebarea : cum 
productivitatea muncii, 
cu pionul și angoja-

a fost ln-
102,2 ia

a tinut s&

Ca și în anii precedențl, în acest 
an atenția întregului colectiv de la 
întreprinderea „Rulmentul" din Bra
șov este orientată cu prioritate spre 
valorificarea rezervelor interne de 
sporire a productivității muncii. 
Drept urmare, in primul semestru, 
sarcina la acest indicator 
deplinită in proporție de 
sută.

— In munca noastră — ....
ne precizeze de la bun început Mar
cel Peca, inginer-șef cu pregătirea 
fabricației — una din pirghiile hotă
rî toare de sporire a productivității 
muncii a fost și râmine in continuare 
Introducerea tehnicii șl a tehnologii
lor avansate. Punctul de plecare in 
această direcție l-a constituit și in 
acest an analiza minuțioasă a condi
țiilor tehnice in care se realizează 
procesul de producție. A rezultai, cu 
acest prilej, necesitatea reconsiderării 
tehnologiilor la reperele cu volum 
mare de manoperă și consum ridi
cat de metal, precum și depistarea 
locurilor înguste de producție.

Concentrindu-și eforturile asupra 
unor asemenea domenii vitale pen
tru bunul mers al producției, colec
tivul de aici a revizuit, practic, teh
nologiile de fabricație la toate pro
dusele prevăzute in programul de 
fabricație al anului 1974. Concomitent 
cu desfășurarea acestei acțiuni, o a- 
tenție deosebită s-a acordat raționa
lizării in continuare a unor fluxuri 
tehnologice. Prin organizarea activi
tății in secția de strunjire a rulmen
ților cordanici pe linii tehnologice in 
flux continuu, cu alimentare și trans
fer automat al pieselor, s-a obținut o 
creștere a productivității muncii cu 
35 la sută.

Un factor la fel de Important de 
sporire a productivității muncii il 

constituie preocuparea statornică a 
fiecărui lucrător de aici in vederea 
folosirii depline a mijloacelor tehni
ce ale întreprinderii. Lucru pregnant 
evidențiat de faptul că. in primele 
cinci luni ale anului, indicele de fo
losire a mașinilor și utilajelor s-a 
situat in permanență la nivelul de 
94—95 la sută, plasind întreprinderea 
sub acest aspect pe unul din primele, 
locuri pe țară. Explicația unei ase-

menea realizări constă in asigurarea 
unei incărcări optime a parcului de 
mașini in toate cele 3 schimburi, in 
reducerea opririlor neprogramate și a 
perioadei de imobilizări ale utilaje
lor in timpul reparațiilor capitale.

O contribuție de preț la menținerea 
unui ritm superior de creștere a pro
ductivității muncii și-a adus și apli
carea normării științifice a muncii. 
In proiectul de elaborare și introdu
cere a normativelor de timp, pentru 
fiecare operațiune tehnologică au fost 
stabilite normative pentru polideser- 
virea utilajelor. în prezent, gradul 
de deservire medie a ajuns la 1.8 u- 
tilaje/om. față de 1,2 utilaje/om cit 
era in urmă cu cițiva ani.

Din multitudinea măsurilor șl ini
țiativelor aplicate în scopul crește
rii productivității muncii mai reți
nem una cu efecte deosebit de favo

rabile. Este vorba de gruparea fabri
cației pe tipuri ruari de produse.

O contribuție de scamă la spori
rea productivității muncii au adus-o 
și o aduc, dintre miile de făuritori 
de rulmenți ai întreprinderii, forjorul 
Aurel Sandicopol, care lucrează pe 
un agregat ce asigură o productivi
tate de circa 30 de ori mai mare de- 
cit utilajele clasice, rectificatoarele 
Ileana Bălan, Margareta Dogzo, Ioana 
Staicu, care deservesc cite trei ma
șini fiecare, strungarii Ion Tudor și 
Andrei Toth, care lucrează cu viteze 
sporite de strunjire, subinginerul for
jor Arpad Boitor, care a perfecțio
nat sistemele de filtrare de la auto
matele de Încălzire cu ajutorul cu- 
rențiior de inducție, asigurînd o creș
tere substanțială a productivității 
muncii, precum și multi alți mun
citori, ingineri și tehnicieni.

Colectivul Întreprinderii nu consi
deră nicidecum realizările în acest 
domeniu drept o limită. Importante 
rezerve de creștere a forței produc
tive a muncii pot fi puse în valoare 
prin folosirea șl mai bună a fondu
lui de timp. întărirea disciplinei in 
muncă și ridicarea la un nivel su
perior a nivelului pregătirii profesio
nale a oamenilor. Și in fruntea în
tregii acțiuni pentru valorificarea și 
mai intensă a rezervelor existente 
se află organizația de partid, comu
niștii din întreprindere, mobilizind 
inițiativa și capacitatea creatoare a 
întregului colectiv in vederea conso
lidării realizărilor bune de pină 
acum, folosirii cu randament cit mai 
înalt a potențialului tehnic și uman 
al întreprinderii.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scîntell' 

îndeplinlndu-șl sarcinile de plan 
pe primul semestru la producția 
globală «și marfă, la export, depă
șind prevederile la principalele sor
timente — țesături subțiri din in și 
cinepă, fire groase ș.a. — întreprin
derea „Unirea" din Capitală pare o 
unitate „fără probleme". Dar bilan
țul din prima jumătate a anului 
arată că planul semestrial la unul 
dintre cei mai importanți indicatori 
— productivitatea muncii — a fost rea
lizat in proporție de numai 92.5 la 
sută. Reținind rezultatele bune ob
ținute de colectivul de la „Unirea" 
în acest an, cum se explică, totuși, 
râminerea in urmă față de prevede
rile la productivitatea muncii ?

— Cauza principală constă in de
pășirea cu citeva procente a numă
rului mediu scriptic de lucrători — 
ne spunea tovarășul Victorin Mura- 
riu, inginerul șef al intreprinderiL 
Și cum acest indice se calculează 
printr-un raport dintre valoarea pro
ducției și numărul de muncitori...

— Aceasta este numai o explica
ție matematică...

— In momentul de față, în uni
tatea noastră se înlocuiesc utilajele 
vechi cu altele noi, de mare randa
ment. Este o operațiune pe care o 
realizăm „din mers". Și, ca să spu
nem lucrurilor pe nume, unii lucră
tori nu și-au însușit încă deprinde
rile necesare mînuirii noilor utilaje, 
astfel incit acestea nu sint folosite 
la întreaga lor capacitate productivă.

— Exista posibilitatea instruirii în 
timD util a unui număr de munci
tori nentru exploatarea unor astfel 
de războaie de țesut, evitindu-se si
tuația necorespunzătoare de azi ?

— Dp, mai ales că am avut ase
menea mașini chiar in Întreprinde
rea noastră. Ne-a împiedicat insă 

fluctuația deosebit de mare a lucră
torilor.

Sintetizind deci, la „Unirea", rit
mul de creștere a productivității 
muncii nu a fost cel scontat în pri
mul semestru al acestui an datorită, 
pe de o parte, neadaptârii tuturor 
lucrătorilor la folosirea noilor ma
șini șl. pe de altă parte, numărului 
mare de intrări și plecări ale lucră
torilor in șl din întreprindere. Cum

se acționează pentru lichidarea a- 
cestor neajunsuri ?

— Am trecut hotărît la organiza
rea unor cursuri intensive de ridi
care a calificării profesionale. In 
care, deocamdată, sint cuprinși 270 
de lucrători — ne-a răspuns ing. 
Constantin Mărunțelu, șef serviciu 
în întreprindere. Aceste cursuri 
vor fi urmate, în perioada imediat 
următoare, de 1 200 de muncitori, re- 
zolvînd problema folosirii la întrea
ga capacitate a noilor războaie de 
țesut.

— Dar pentru asigurarea stabili
tății cadrelor, ce se întreprinde ?

— Comitetul de partid al Între
prinderii a organizat și organizează, 
In continuare, consfătuiri cu tinere 
muncitoare din unitate, pe diverse 
teme : Întărirea disciplinei in mun-

5-a.
că si 
calității 
relata 
membră 
unității. ______ ____ _
lucru a avut efecte foarte bune. Toto
dată, la intervenția comitetului de 
partid, s-a dublat numărul locurilor 
la cămine pentru copii și oreșe și a 
crescut numărul locurilor la cămi
nul de nefamiliști — cu efecte peste 
așteptări : nici unul dintre lucrăto
rii care locuiesc la cămin nu a ple
cat din unitate.

Conducerea întreprinderii si comi
tetul de partid de la „Unirea" au 
in vedere și alte măsuri — organi
zarea superioară a producției, folo
sirea mai bună a timpului de lucru, 
o aprovizionare cu materiale in con
cordanță cu cerințele procesului teh
nologic — prin care, în final, se ur
mărește creșterea mai rapidă a pro
ductivității muncii. Obiectivul ime
diat este un adevărat reviriment în 
acest domeniu, intrucit s-a prevăzut 
ca în trimestrul III indicele pro
ductivității muncii să fie mai mare 
cu 29 la sută față de realizările din 
trimestrul II. Ceea ce Înseamnă că 
In perioada Iulie—septembrie, utili- 
zindu-se aproape același număr de 
lucrători, se va obține o producție 
mai mare cu 18 milioane de lei.

Sint prevederi ambițioase, dar ca
pacitatea de mobilizare a colectivu
lui de la „Unirea", amplele acțiuni 
ce se desfășoară pe plan organiza- 
toric-economic, politic și social con
stituie o garanție că ele vor fi înde
plinite întocmai.

tehnologice, Îmbunătățirea 
producției ș.a. — ne 

tovarășa Elpida Leopa, 
a comitetului de partid al 

Această modalitate de

Den MATEESCU 
Anton DUMITRESCU 
-------------—_______>



PAGINA 4 SCINTEIA—miercuri 10 iulie 1974

r OMUL-MUNCA -ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Tntr-un oraș care «a 

mutat dintr-un loc intr-al
tul — Orșova — funcțio
nează acum, produce din 
plin un șantier naval. în
tr-o oarecare fOTmă el •- 
xistase și dincolo, pe ve
chiul loc. Odată cu orașul 
s-a strămutat și s-a mo
dernizau Iar această ope
rație — Încă In curs de 
desivlrșlre — a rămas a- 
dinc întipărită in memoria 
oamenilor : nu at t pentru 
Ineditul ei. nu atit pentru 
dificultățile ce s-au cerut 
învinse, ci pentru faptul că 
Intr-o împrejurare de via
ță atit de importantă, oa
menii s-au cunoscut mal 
bine pe ei Înșiși, și-au tre
cut oria „proba dc foc" în
sușirile morale.

Un fapt general : In tim
pul strămutării șantierului 
(care n-a durat o zi-două, 
ci luni șl luni), aproape 
fiecare dintre muncitorii, 
maiștrii și tehnicienii șan
tierului a trebuit să-și 
mute si casa. Adică «A și-o 
demoleze pe cea veche si 
să-și clădească, in orașjl 
nou. o alta — mai’ solidă, 
mai spațioasă, mai arătoa
să — intr-un timp foarte 
scurt. Cei mai multi, poale 
st din mindria lor de me- 
s riași. văzind că Întreaga 
forță de muncă era ocupa
tă pc șantierul strămutării 
orașului (cu toate zecile lui 
de instituții si întreprin
deri — multe mai trebuie 
să ia cu el un oraș cind 
se mută !). și-au construit 
casa cu propriile miini. A- 
vind insă grija (tot timpul 
o grijă insistentă, tenace) 
să-si strămute in condiții 
optime locul de muncă. Ei 
bine, in toată această pe
rioadă de formidabilă fră- 
mintare. cind nicăieri nu 
mai rămăsese piatră ce 
piatră, șantierul naval si-a 
îndeplinit cu rigurozitate 
olanul de producție. Plan 
care nu era mai mic. nu 
era mai ușor, nu fusese 
„ajustat" potrivit împreju
rărilor. Iar in tot acest 
răstimp nu s-au înregistrat 
absențe nemotivate sau in- 
tirzieri : ba incă. unii din
tre muncitori au renunțat 
și la concediile fără plată 
la care aveau legal drep
tul printr-un decret special 
legat de operația strămută
rii orașului.

Cum Dot fi interpretate 
aceste fapte ? Disciplină.

am putea fpune. Corecti
tudine. Am putea spune si 
una și alta, dacă n-nr fi 
vorba despre mult mai 
mult. Pentru că iată cltev» 
detalii care oferă prilej de 
meditație — dincolo de 
faptul concret, localizat...

Șantierul se mula In 
noul amplasament ne mă
sură ce ana din lacul do 
acumulare creștea smenin- 
tind să acopere vechile In- 
italatii, care nu erau de-

eforturi I Magazia de ma
teriale și scule, rămasă In 
vechea ci clădire, a func
ționat oină in ultima cli
pă : apa creștea centimetru 
cu centimetru. Rafturile 
erau eolite numai r>e mă
sură ce ajungea la ele apa. 
Cind, In sfirșlt. a puiuț să 
fie mutată definitiv in noul 
amplasament, magazione
rul s-a apucat de inventar. 
Nu fără o oarecare strin
gers de inimă... Cite nu se

...Șl NU
S-/I RĂTĂCIT

UN CUI!
montate decit In ultima 
clipă pentru a-și putea 
îndeplini cit mai mult 
timp misiunea. Așa, de 
exemplu, cind au fost de
montate instalațiile de ri
dicare a vaselor pe cală, 
mai rămăseseră citeva pie
se pentru care s-au 
toate măsurile pentru a fi 
ferite de apă. Și totuși, 
două echipe de marangozi. 
conduse de Nițu și Rădac, 
In clipa cind ar fi trebuit 
să plece acasă — si chiar 
schițaseră gestul plecării — 
au rămas De loc, apoi s-au 
apucat să demonteze si ul
timele Diese ale instalației, 
în zadar li s-a sdus că 
n-ar fi fost nevoie.

— Pină nu le vedem 
puse la adăpost n-o «ă a- 
vem liniște ! au răspuns ei 
și au rămas 
noaptea.

Ca să poată

inat

acolo oină

_ ____ ___  funcționa, 
atelierul de strungărie a 
fost instalat provizoriu pe 
un bac plutitor, apoi mu
tat intr-o baracă, instalat 
apoi provizoriu intr-^o car
te a halei noi și. in sfirșd. 
montat definitiv. Cu cite

drum, 
fi pu-
înven

puteau pierde pe 
cile lucruri nu s-ar 
tut deteriora !

Dar la încheierea 
tarului, surpriză : nu lip
sea nici măcar un cui. O- 
mul și-a făcut reproșuri 
pentru umbra de neîncre
dere, aflind — pe concret 
— cu cită atenție au ma
nipulat fiecare lucrușor 
muncitorii chemați să ajute 
la transportul magaziei, 
cită grijă au dovedit pen
tru fiecare șurub din avu
tul Întreprinderii lor. pen
tru ca. odată instalați in 
noua „casă" a șantierului, 
să nu le lipsească nimic 
din cele necesare.

— Din aceeași grilă — 
povestește Stelian Rașcu, 
directorul — ne-am trezit 
aici cu fel si fel de obiec
te care au devenit inu
tile odată cu strămutarea, 
dar care au fost 
fără știrea noastră 
$e la noul nostru 
Cine a făcut asta ? 
cum nu știu, cred __ 
cred că fiecare s-a simtif 
dator să nu lase acolo ceva 
care odată si odată ne-ar

strinse 
si adu- 

sediu. 
Nici a- 
că toți.

pute» folosi. Ge'tul ne-a 
emoționat șl ar fl emoțio
nat pe oricine.

Au fost șl zile i 
După ce cala veche 
mal putut ft folositâ, 
cala nouă Încă nu era gala 
(și chiar de-ar fi fost, nu 
putea să fio utilizată pen
tru că nivelul apei din gol
ful Cerna Încă nu crescuse 
suficient), șantierul, ca să 
nu-si întrerupă producția, 
a fost nevoit să închirieze 
spații de ridicare pe cală a 
vaselor aflate ir. reparații, 
la Șantierul naval din Dro- 
beta-Turnu Severin. Pa
truzeci. cincizeci de mun
citori plecau astfel la Se
verin, In fiecare dimineață, 
luind eu ei toate sculele 
necesare. reintorcindu-se 
la Orșova seara. întreprin
derea era astfel dispersa
tă In trei locuri, nflate la 
zeci de kilometri distantă : 
o sculă ori un șurub pe 
care cineva ar fl uitat să 
le ia de dimineață ar fi 
provocat o dramă, dar ni
meni n-a uitat nimic. Iar 
șantierul și-a îndeplinit 
sistematic și exemplar sar
cinile «ale de plan — in 
condițiile in care se opera 
si o oarecare reprofilare, 
adică se trecea de la lu
crări de reparații la altele, 
mai complexe, de construc
ție » unor nave noi.

Cum să numim asta ? E 
de-ajuns să spunem disci
plină ? Sau conștiinciozi
tate ? Un singur termen 
este In stare să definească 
toate cele Istorisite (si încă 
multe altele) : înaltă con
știință muncitorească. în
seamnă și devotament Și 
dragoste fierbinte fată de 
valorile muncii, față de a- 
vutul obștesc.

Sporindu-sl capacitatea 
de producție, șantierul ca
lifică acum noi $i noi mun
citori, crește zeci de uce
nici. Toți aceștia vor avea 
ce să Învețe. Vor avea de 
Învățat meserie. 
Dar înainte de .
vor putea însuși aici lec
ții adevărate despre, viată, 
lecții de conștiință socia
listă Fie ca si aceste rin- 
duri să le spună cite ceva 
despre ..profesorii" lor. 
Despre condiția de Înalță 
responsabilitate a calității 
de proprietar și producă-

grele, 
n-a 

, iar

desigur, 
orice, î$i

Opinia înaintată nu se formează prin
A

Dialog cu cititorii
• „O iubire este totdeauna greu 

de explicat. Poate pentru că iz
voarele ei vin din adâncul ființei 
omenești, de acolo de unde cuvin- 
tul incă n-a ajuns, sau poate pen
tru că iubirea n-are nevoie de ex
plicații. Nu știu". Sigur, tovarășe 
Ion Tighiliu, in cele mai multe ca
zuri iubirea nu se cere explicată, 
în cazul scrisorii dv., insă, se cere 
subliniat obiectul sentimentului 
despre care ne scrieți : „Ceea ce 
șiiu este că oamenii din Tirgu- 
Mureș imi sint dragi și mi-i drag 
și orașul lor și apa Mureșului cind 
e cuminte și oglindește In ea rea
lizările zilelor noastre". Așadar, o 
declarație de iubire adresată unei 
cetăți. Pe care ați cunoscut-o in
tr-un ceas de cumpănă — zilele 
inundațiilor din 1970 — și a cărei 
refacere ați urmărit-o, an de an. 
cu dragoste și bucurie, ca și cum 
ați fi un fiu al Mureșului. Scriem 
ca și cum pentru că, de fapt, dv. 
sinteți— băcăuan. „In fiecare an, 
eu, moldovean de pe apa Trotușu- 
lui. aștept cu nerăbdare venirea 
concediului și reintilnirea cu Tirgu- 
Mureșul. cu oamenii lui. Nu este 
oare acesta un semn de iubire ?“ 
De iubire cu nete implicații civice 
fi patriotice, adăugăm noi.

găsiți vinovați numai și numai pe 
alții : organele de cercetare, justi
ția. soarta... în esență. așa cum ne 
scrieți, ați fi dorit o „trecere cu 
vederea", o clemență egală, de fapt, 
cu nerespectarea legilor țării... Re
petăm : deși vă înțelegem, ome
nește, sentimentele de părinte, nu 
credem totuși că poziția pe care o 
adoptați poate avea un efect educa
tiv asupra fiului. N-ar fi oare mai 
bine ca acum, după ce Încercarea 
a trecut (pedeapsa a fost execu
tată de mai multă vreme), să-1 
ajutați să privească viața cu mai 
multă bărbăție și răspundere ? Adi
că să renunțe la poziția de „victi
mă" și să se apuce de muncă, pu- 
nind astfel o bază trainică acelui 
element care, pe bună dreptate, vă 
preocupă atit de mult : viitorul lui.

Intr-un 
dv. fiu 
pentru

• H. jud. Botoșani, 
moment de rătăcire, tinărul 
a comis un act antisocial 
care a suferit rigoarea citorva luni 
de detențiune. înțelegem mihnirea 
paternă cu care ne relatați cazul. 
Nu înțelegem insă de unde, la un 
bărbat matur, cu experiența unei 
vieți de muncă cinstită, cum vă 
recomandați, atita lipsă de obiecti
vitate in aprecierea situației. Din 
relatarea faptelor, din actele pe 
care le anexați scrisorii (o cauză 
cit se poate de simplă) vina fiului 
dv. apare evidentă — și totuși, ii

• într-o scrisoare anterioară. 
Gh. I. Huhulea, din Tătărani-Huși, 
jud. Vaslui, ne scria despre fru
moasa activitate și exemplara ți
nută etică a tinerilor intelectuali 
din comuna sa. Afirmația unuia 
dintre ei („Numai in satul meu 
simt pămintul sub picioare") ne-a 
îndemnat să-l rugăm pe autorul 
scrisorii sâ ne spună și numele ce
lui care a făcut această afirmație. 
La scurt timp am primit o scri
soare in care citim printre altele : 
„Cel care a spus frumoasele cu
vinte este anonim, dar ele puteau 
fi rostite de... toți intelectualii co
munei noastre, fie ei tineri, fie 
virstnici". Și ne înfățișează o listă 
amplă a unor asemenea oameni de 
ispravă, însoțită de regretul de „a 
nu-i putea cuprinde pe toți". Toc
mai de aceea nu reproducem nici 
noi lista amintită, oprindu-ne la un 
singur cuvint, pe cit de expresiv și 
emoționant, pe atit de cuprinzător : 
toți.

tv
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoalfi.
10,00 Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
11.00 Virstele peliculei.
11.55 Legile țârii — legile noastre! 

Judecători fără robă.
12.05 Bibuoteca pentru toți : Că

rnii Petrescu (1).
16.00 Curs de limba germană. 
16,30-17.00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17.35 Jurnal de bord.
17.55 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală
16.15 La volan — emisiune pentru

conducătorii auto. .
18.30 Film serial pentru copil : 

„Năzdrăvanul Dennis".
18.55 Tragerea Pronoexpres. 
19.05 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal
20,00 Reflector. , „
20.20 Telecinemateca : Ciclul „ve

dete de neuitat". Gloria 
Swanson In „Bulevardul 
Amurgului". Premieră pe ța
ră. Scenariul : Billy Wilder, 
Charles Brackett. D. M. 
Marshman jr. în distribuție: 
William Holden, Erich von 
Stroheim. Cecil B. DeMille, 
Buster Keaton, Hedda Hop
per.

22.15 24 de ore-

PROGRAMUL TI

20.00 Panoramic științific.
20.30 De pe scenele lirice ale țării.
21.15 Telex.
21.20 Prin muzee șl expoziții.
21,40 Armonii intime. Cvartetul 

,,Brahms" din R.D.G. — oas
pete al studiourilor noastre.

22,05 Telerama : Atelierele lumii.

Deși cursurile școlare s-au înche
iat. mulți elevi continuă să lucreze, 
cu hărnicie și pasiune, in fabrici 
sau pe ogoare, in ateiiere-școală sau 
pe șantiere ale muncii patriotice. 
Este dorința și angajamentul fiecă
rui elev al țării de a consacra o 
parte a vacanței de vară muncii 
productive, de largă utilitate cetățe
nească, de amplă semnificație etică, 
patriotică. Tot in aceste zile, nenu
mărate expoziții, organizate pe ora
șe sau județe, etalează rodul unul 
an de muncă productivă, piese și 
produse lucrate de elevi, multe din
tre ele făcind parte din planul de 
producție al unităților economice ce 
patronează școlile. Aflat la ora bi
lanțului, anul de invățămint mar
chează astfel pașii făcuțl Înain
te de școli, in organizarea și desfă
șurarea pregătirii tehnico-productive 
a elevilor, in educarea tineretului 
studios in cultul muncii, al partici
pării conștiente și responsabile la 
producția de bunuri materiale a so
cietății noastre.

In acest context, citeva concluzii 
ge impun atenției și reflecției orga
nizatorilor — școală și uzină — a 
forurilor lor tutelare. In vederea 
continuării pe un plan superior a 
acestei importante activități a elevi
lor. cu profunde implicații In for
marea lor spirituală, profesională și 
etică.

Analiza modalităților de organiza
re concretă a activității tehnico- 
productive a elevilor din școli gene
rale și licee — după cum ni s-a re
latat și la serviciul de resort din 
Ministerul Educației șl Invățămlntu- 
lui — permite evidențierea a cel 
puțin'trei tipuri principale de „ate- 
liere-șeoală". Este vorba, in primul 
rind, de așa-numitele ateliere cen
tralizate sau complexe de ateiiere-

încopciate în dosar
— Relatat ca un fapt divers, un 

asemenea caz poate părea fără 
semnificație : Intr-o secție a uzi
nei. doi tineri, colegi de muncă, 
s-au înghiontit Cei din jur au in
tervenit și contlictul n-a luat pro
porții. Și totuși un asemenea, hal 
să-i zicem, incident nu poate ti tre
cut cu vederea.

— Vă referiți ia faptul că el 
contravine celob mai elementare 
norme de comportare socială ?

— Asta pe de o parte. Apoi, îm
prejurarea că s-a petrecut la locul 
de muncă. Un astfel de incident a- 
fectează atmosfera din colectiv, 
provoacă de.zordine. împotriva unor 
astfel de abateri trebuie format un 
curent de opinie care să le prein- 
timpincț

Adevărul celor spuse de interlo
cutorul nostru. Stan Viulescu, mais
tru principal la marea uzină bucu- 
reșteană „Grivița roșie", nu mai 
trebuie demonstrat. Este firesc ca 
Împotriva unor abateri disciplina
re sau a celor de natură să știr
bească integritatea acutului obștesc, 
să se formeze o puternică opinie 
de masă, iar .faptele să fie judecate 
de cei care’cunosc cel mai bine 
condițiile in care s-au săvirșit ele 
cit și pe autorii lor. Instrumentul 
prin care se înfăptuiește acest de
ziderat sint comisiile de judecată 
de la locul de muncă ; alese de în
șiși oamenii muncii, prin ele se 
realizează participarea acestora la 
înfăptuirea legalității, precum șl 
educarea socialistă in spiritul pro
movării unei atitudini corecte față 
de muncă, al întăririi și dezvoltării 
avutului obștesc, al asigurării unei 
bune comportări in societate.

Cum este folosit acest organism 
democratic In formarea unei opluil 
sănătoase și In modelarea conștiin
țelor ? Iată o întrebare la care 
am încercat să aflăm răspuns in 
citeva întreprinderi. Exemplul ofe
rit de primul nostru interlocutor, 
Stan Viulescu, care este și preșe
dintele comisiei de judecată din în
treprindere, nu era „de princi
piu", ci unul din cazurile pe care 
comisia le-a avut de rezolvat. Prin 
competența ș! tactul membrilor co
misiei, prin judecarea abaterii la 
fața locului, prin opinia pe care 
membrii colectivului și-au expri
mat-o deschis chiar In cursul dez-

baterilor, precum și prin publici
tatea făcută hotăririlor luate de 
comisie, autorii actelor de indisci
plină și-au înțeles greșeala, s-au 
îndreptat. Azi, asemenea abateri 
s-au rărit pe masa de ludru a co
misiei de judecată de 1b „Grlvjța 
roșie".

Din păcate insă, nu peste tot 
■-a înțeles rolul deosebit pe cnre-1 
poate avea activitatea acestor com
plete obștești in formarea 'opiniei 
inaintalc, in antrenarea întregului 
colectiv la prevenirea șl rezolvarea 
abaterilor.

— După cite știu eu, ședințele 
comisiei 6int publice, sint invitați 
colegi de la locul de muncă, ho- 
tăririle sint comunicate colectivului, 
lntr-un cuvint există preocupare 
— ne-a spus tovarășul Florca Man- 
tu, președintele comitetului de sin
dicat de la întreprinderea „Inox".

Că „există preocupare" a vrut 
să ne convingă și Nicolac Con- 
at&ndln, președintele comisiei de 
judecată din întreprindere, pu- 
nindu-ne la lndemină dosarele re
zolvate in acest an de comisie. Ni
mic de zis, dosare corect întocmite, 
hotăriri clar redactate, dovadă că 
toate actele procedurale au fost În
deplinite. întrucit președintele co
misiei ni se plinsese că cea mal 
mare „bătaie de cap" o dau co
misiei tentativele de sustragere din 
avutul obștesc, l-am Întrebat cum 
sint făcute publice aceste cazuri șl 
cum »slG antrenată opinia colecti
vului.

— Noi aducem la cunoștința o a* 
menilor atit faptele, cit și hotăririle 
luate. Dar el nu prea iau atitudi
ne...

Ca îă ne edificăm In ce măsură 
așa stau lucrurile, l-am rugat pe 
N. Constandin să refacem „traseul" 
a două cazuri de acest gen. Șl la- 
tă-ne la atelierul de strungărie, co
lectiv din care face parte Gheor
ghe G , autorul unei tentative de a 
scoate pe poartă obiecte produse 
in Întreprindere.

— Am auzit ceva, dar nu știu 
dacă a fost judecat la comisie șl 
ce măsuri s-au luat — ne spune 
maistrul Gheorghe Ion.

— Dumneavoastră, ca șef direct, 
n-ați fost la dezbateri, n-ați parti
cipat la discutarea cazului In 
lectiv ?

— N-am știut că au avut loc ase
menea dezbateri. Nimeni nu ne-a 
anunțat Cazul n-a fost discutat cu 
oamenii.

Tot „cile ceva" auzise șl matrițe-" 
rul Gavril Vasile, vecin de ma
șină cu împricinatul.

— Eu l-am întrebat pe el ce s-a 
Intimplat șl mi-a zis că nu ne dă 
nouă raportul. Poate că ar fi fost 
bine să fim chemați și noi la jude
cată ; am fi avut ce să zicem des
pre fapta lui. Așa, nici nu știu mă
car dacă i s-a dat vreq sancțiune.

— Poate n-ați fost dumneavoas
tră atent cind s-a comynicat la . 
6tațla de radioficare — intervine 
președintele comisiei.

— Glumiți. Nu știți ci stația— 
nu funcționează ?

De altfel, in tot atelierul n-am 
găsit pe nimeni care să știe ceva 
precis despre acest caz petrecut a- 
colo. Nici unul nu participase la 
dezbateri. Motivul? Simplu: nimeni 
nu i-a invitat, nimeni nu l-a anun
țat. De fapt, așa cum aveam să a- 
flâm, dezbaterile au avut loc in
tr-o pauză de masă, fără invitați.

Investigațiile noastre au conti
nuat cu același rezultat și la secția 
de prese, pe urmele unui fapt ase
mănător.

în această situație, nici cel ju
decat „in circuit închis" n-a înțe
les pe deplin gravitatea faptei sale. 
(Avem prilejul să ne convingem 
de acest lucru într-o discuție cu 
Gheorghe G., care ne-a 6pus se
nin că, la urma urmei, obiectele 
nu depășeau ca valoare amenda la 
care a fost obligat. Asta era tot ce 
„Înțelesese" !).

Nu vom mai Insista asupra con
cluziilor : ele se desprind de la 
sine : activitatea acestor organisme 
obștești de influențare și jurisdicție 
nu poate fi eficientă, nu-și poate 
atinge cu adevărat scopul decit 
atunci cind se desfășoară in mij
locul oamenilor, cind se bazează 
pe opinia lor. Or, o opinie sănă
toasă nu se formează prin acte for
male, atașate la dosar© frumos in- 
copciate, ci printr-o susținută mun
că de la om la om, prin antrenarea 
întregului colectiv la întărirea or
dinii și disciplinei.

IFAPTULI 
1DIVERS1 17- - - - - - 1Suceava —

50 000
I Eveniment demografic In ve- I 
Ichca cetate de scaun a Moldo- .

vei, azi municipiu : intr-unui I 
din registrele pentru nou-năs- | 
cuțl a fost consemnată cifra

1 50 000. Așadar, suceveanul nr. I
50 000 rotunjește o cifră care. In I 
sine, nu spune prea mare lucru, I 

Idar care capătă cu adevărat 6em- g
nlficațle dacă se are in vedere I 
că, exact In urmă cu 10 ani, in | 

1 1964, Suceava avea doar jumă
tate din populația de acum, a- I 
dică 25 000 de locuitori.

Emil MARINACHEMihai CARANFIL

Pe un șantier de 
strucție am urmărit citeva 
zile la rind desfășurarea 
unei adevărate bătălii îm
potriva indisciplinei, a ne
glijențelor de tot felul, a 
risipei. Acum, S. P„ șef de 
echioă și inițiatorul acestei 
bătălii, se poate felicita : a 
izbutit — programul de lu
cru, normele de disciplină 
se respectă. Omul a avut 
insă o zi cumplită cind i 
s-a cerut să răspundă la 
niște întrebări... Și toți o- 
chii erau ațintiți asupra 
lui, iar unii se țineau de 
pronosticuri : a incurcat-o 
rău, n-o să mai fie șef de 
echipă, s-a zis...

Ceea ce l-a supărat pes
te măsură pe S. P. a fost 
indiferența unora dintre 
lucrători față de indicațiile 
șefilor de echipă și ale 
meșterilor. „Zi meștere ce 
poftești, că eu tot cum știu 
am să fac !“ Și făceau 
prost, iar după citeva zile 
trebuiau să vină alții pe 
urmele lor, ca să refacă, 
împreună cu ceilalți șefi de 
echipă. S. P. a socotit la ce 
sumă se ridică indiferența ; 
cit costă refacerile, bani, și

timp, și efort. Dar s-au gă
sit și niște apărători ai in
diferenței și neglijenței : 
lucrăm cu navetiști, cu se
zonieri Ca și cind navetiș
tii, lucrătorii sezonieri n-ar

cerut transferul pe un alt 
șantier. „Ne pleacă oame
nii 1" s-au alarmat cițiva. 
De ăștia, care plecau, nu 
era nici o pagubă, a zis 
S. P. Si Dină la urmă toți

Declarații anonime susți
neau că el ar fi mijlocit 
unor indivizi — nu se știe 
cine și de unde ! — să ia 
materiale de construcție de 
pe șantier ; se vorbea și

fișier social]

Conflictul necesar
fi semnat un contract cu 
întreprinderea de construc
ții ; ca și cind ei nu s-ar 
prezenta să-și încaseze 
banii... S. P. avea dovezi 
că, din opt ore, unii lu
crează doar patru-cinci. 
„Meștere, am o treabă... 
s-a ivit ceva !“ anunța cite 
unul, și îndată dispărea. 
Acțiunea șefului de echipă 
a stimit nemulțumiri in 
rindul indiferenților 
după numai citeva 
cinci dintre aceștia |i-au

Z
au fost de părerea lui : să 
rămină aici doar cei ce me
rită : oamenii de care șan
tierul avea nevoie... S. P. 
a intdemit o nouă situație, 
privind risipa de mate
riale : 
costau
de lei. In fiecare lună. Si 
s-a trecut imediat la cer
cetări. Prilej pentru a se 
descoperi și alte pagube.

Și iată că, intr-o bună zi, 
lui S. P. i s-a cerut să răs
pundă la niște întrebări.

neglijențele unora 
multe zeci de mii

de niște transporturi clan
destine spre satele din a- 
propierea orașului... Anche
ta a durat o singură zi. 
[ s-a pus punct in clipa 
cind unul dintre semnata
rii declarațiilor s-a dat de 
gol : „O să-1 infundăm, ca 
să se-nVețe minte Totul 
fusese pus la cale de niște 
pierde-vară, cu intenția de 
a-1 compromite pe șeful de 
echipă „Iată cine vorbește 
d« risipă, de indiferență !“ 
Pierde-vară trăgeau nădej-

de sâ scape de el In timp 
scurt și apoi să-și 
de ale lor. *T - • • 
așa I Zeci 
au sărit in 
adevărul a 
suprafață.

De aproape douăzeci 
ani, de cind lucrează 
șantiere, comunistul S. P. 
n-a incetat bătălia împo
triva manifestărilor de in
diferență și risipă — și 
conflictele cu autorii lor, 
mai ales din rindurile celor 
nou veniți pe șantier, fără 
deprinderea ordinii și dis
ciplinei muncitorești, s-au 
ținut lanț, pină a izbutit 
să-i clintească. „Oameni 
buni, nepăsarea, risipa în
seamnă sărăcie. Or, noi 
luptăm să fim mai bo- 
gați“„. Conflictele acestea 
„de producție", cum le zice 
destoinicul constructor, nu-1 
sperie, știind că in cele 
din urmă se vor încheia 
cu bine, in folosul tuturor. 
N-a obosit. Și nu e singur 
în bătălia pentru ordine și 
disciplină, niciodată n-a 
fost singur și nu va fi.

vadă 
N-a fost să fie 
de constructori 
apărarea lui și 
teșit repede la

de 
pe

Nlcolae TIC

școală, Incluzînd mal multe profile 
de lucru, in care fac practică elevii 
mai multor licee și școli generale. 
O asemenea experiență s-a conturat 
cu pregnanță in Capitală — îndeo
sebi in sectoarele 6 șl 2 — In 
citeva județe — Vrancea, Botoșani, 
Neamț etc.

— Faptul că sint patronate de în
treprinderi de specialitate, care le

la Unii de producție repartizate lor 
In exclusivitate, fie pe lingă munci
torii de înaltă calificare din dife
ritele secții.

— In acest cadru — ne spune 
prof. Eleonora Popescu, directoarea 
Liceului nr. 15 din București — 
avantajelor de ordin profesional, 
cum ar fi cunoașterea de la sursă

ducție. Pe alocuri, pregătirea practi
că a elevilor se realizează pe un 
profil unic pe școală, realizlndu-se 
astfel .ateliere mai puternice din 
punct'de vedere al dotării tehnice șl 
al posibilităților de a le oferi ele
vilor un front mai larg de lucru, de 
calificare.

Desigur, Important nu este atit 
tipul dc ateiiere-școală pentru care

Mai multe tipuri de ateiiere-școală, un obiectiv unic:

0 PRACTICĂ PRODUCTIVĂ EFICIENTĂ
asigură, de regulă, o dotare tehnică 
adecvată, materia primă pentru-e 
executa comenzi de lucru din planul 
lor curent de producție. Îndrumarea 
directă a specialiștilor din producție, 
face ca asemenea ateiiere-școală să 
ofere cu adevărat elevilor acel ca
dru propice de participare directă la 
realizarea unor produse diverse, cu 
certă utilitate economică și socială 
— consideră prof. Virgiliu Dumitres
cu, responsabilul grupului de atelie- 
re-șooală din sectorul 6 al Capitalei.

Numeroase școli din țară. In strin- 
să conlucrare cu unitățile economice 
care le patronează, au organizai 
pregătirea tchnlco-productivă a ele
vilor direct in secțiile de producție 
ale întreprinderilor respective. Elevii 
au devenit astfel adevărați „ucenici" 
ai fabricii, lucrind fie in secții sau

a utilajelor și proceselor tehnologice 
moderne, participarea directă la 
„marea producție" etc., 11 se adaugă 
incontestabile avantaje de ordin edu
cativ : formarea etică-patriotică, con
turarea unor inalle trăsături ale per
sonalității unxane, a hărniciei, disci
plinei. răspuncjeril personale pentru 
calitatea si utilitatea muncii depuse.

în alte școli — șl experiența uni
tăților de invățămint din Timișoara 
poate servi ca punct de referință - 
după modelul marilor unități econo
mice. atelierele-școală au fost organi
zate ca microintreprlnderl, In care 
elevii, sub îndrumarea profesorilor 
și educatorilor lor, și-au luat in se
rios atribuțiile de directori, ingineri, 
contabili, muncitori etc., participind 
direct la realizarea unui plan de pro-

a optat o unitate de Invățămint iau 
alta, in organizarea pregătirii teh
nico-productive a elevilor săi, cit 
modul concret in care a reușit să 
asigure elevilor condiții de a parti
cipa direct la realizarea unor piese 
și produse de reală valoare practică, 
solicitate de economia locală sau na
țională. Aceasta cu atit mai mult cu 
cit in anul școlar Încheiat s-au ma
nifestat incă unele tendințe de for
malism in amenajarea și dotarea 
atelierelor-școală, opțiuni unilatera
le spre anumite profiluri de califi
care profesională (restrinse mal ales 
la timplărie și lăcătușerie pentru 
băieți, la cusături și artizanat pentru 
fete, îndeosebi la sate), insuficientă 
perseverentă a școlilor și întreprin
derilor patronatoare pentru valorifi
carea dorinței de tnuncă, ingeniozi

tății și hărniciei elevilor In execu
tarea unor produse utile, a unor pie
se și subansamble pentru „marea 
producție". Fără îndoială, după cum 
menționau mai mulți directori de 
școli cu care am stat de vorbă, 
fiecare din experiențele enumerate 
»e cuvin analizate cu toată atenția 
in vederea dezvoltării și perfecțio
nării lor.

Schimburi de experiență directe, o 
cunoaștere mai amănunțită, dc la 
sursă, a unor reușite certe vor per
mite sâ se aleagă pentru unitățile 
școlare de I? orașe și sate acele mo
dalități de organizare a atelierelor- 
școală care răspund cel mai bine 
specificului și cerințelor locale de 
forță de muncă calificată, pentru a 
asigura o mai mare profunzime și 
eficiență pregătirii practice a tinere
tului școlar. In același timp, lunile 
premergătoare deschiderii viitorului 
an școlar, consacrate de corpul pro
fesoral și de elevi, de forurile loca
le de Invățămint, pregătirilor pentru 
buna desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ, oferă răgazul nece
sar revederii atente a bazei tehnlco- 
materiale a atelierelor-școală, Inter
venției active pentru Îmbogățirea do
tării acestora, fără de care nu-și pot 
realiza in condiții satisfăcătoare Înal
tele atribuții educativ-formatlve. 
Exemplul multor unități de lnvăță- 
mint care valorifică in mod gospodă
resc și cu inițiativă posibilitățile lo
cale pentru imbogățirea zestrei teh- 
nico-didactlcc a atelierelor-școală s-ar 
cuveni să capete o mai largă extinde
re. El trebuie îmbinat firesc cu efortu
rile șl preocupările pe care unitățile 
economice care patronează școlile, fo
rurile de invățămint sint chemate să 
le depună, in continuare, pentru or
ganizarea exemplară In noul an șco
lar a pregătirii tehnico-productive 
și muncii practice a elevilor.

Florica DINULESCU

Examen
inedit

I Moment artistic la Intre- | 
prinderea de utilaje de construe- I 
fii „6 Martie" din Timișoara :~ 
pe peretele exterior al unei I 
mari hale industriale a fost pic- I 
tată o amplă frescă reprezentind I 
scene de muncă, fluxuri tehno- ■ 
logice, noile produse ale intre- I 
prinderii — toate surprinse „pe | 

Iviu", sugestiv. Realizatorii a- . 
cestei originale lucrări sint ele- I 
vii liceului de arte plastice din j 
localitate, care au efectuat in ■ 

I acest an practica de specialitate |
în mijlocul făurarilor de bunuri I 
materiale. Și, după cum se vede, | 
contactul cu lumea uzinei i-a . 
impresionat atit de mult incit I 
viitorii meșteri ai penelului au I 
ținut să dea primul examen in I 
fața dascălilor din școala muncii ■ 
creatoare.

I De 21000 de | 
| ori: „Inutil" |

IO idee excelentă a Notarlatu- I 
lui de stat din Brăila : după I 
un calcul care atestă că. In fie- I 
care an, sint solicitate aici zeci ■ 

de mii de acte dintre cele mal I 
diferite, s-a efectuat un son- I 
daj pentru verificarea utili
tății actelor. Concluzia : anual, I 
21 000 de acte solicitate sint, I 
pur și simplu. Inutile. Exemple: »

Iunii vin să li se ateste că au g 
domiciliul stabil In Brăila (cind I 
foarte bine ar putea dovedi a- | 
Icelâși lucru cu buletinul de 
identitate) ; alții cer să li se cer- I 
tifice declarația că nu au bute- I 

Ilie de aragaz (deși același lucru • 
poate fi declarat și la locul de 
muncă) : alții vor adeverință că 
n-au subehiriași. alții că nu po- 

Isedă „cjine rău", alții... Un son
daj din care ar putea rezulta o 
decizie de 21 000 de ori utilă I

I Unde țineți, | 
I medicamen- | 
I tele?

Lăsat singur acasă, un copil in I 
1 virstd de numai 5 ani, din Con- | 
I stanța, a descoperit intr-un ser- .

tar niște medicamente. După ce | 
s-a jucat cu ele, a început s-o I 

Ifacă pe „nenea doctorul" și a
înghițit citeva pastile reumatis- I 
male, sedative, penicilină și I 
chiar conținutul citorva fiole. I 
Cind au sosit părinții, medi- ■ 
camentele începuseră să-și facă I 
efectul, copilul fiind internat | 
de urgență, in comă, la spi
tal. Intervenția promptă a me- 1 
dicilor a fost salutară, salvin- | 
du-l, dar intlmplarea vine să • 
reamintească părinților intre- g 
barea din titlu. j

| Vigilență

I— Alo, miliția ? La telefon I 
Gheorghe Rascu. Eu și cu Necu- I 
lai Prundeanu. aci lingă mine, I 
Iam văzut un individ furișin- 

du-se intr-o clădire și după zgo
motul pe care-1 face înăuntru 

Inu-i lucru curat. Veniți repede 
că noi rui-1 slăbim din ochi.

Intr-adevăr, Pascu și cu Prun- 
. deanu, amindoi muncitori in 
I Fălticeni, au stat la pindă pină 
I a sosit la fața locului plutonic- 
Irul major Gheorghe Schipor. 

Ajutat de cel doi muncitori, a- 
cesta a -reușit să-I prindă în 

I flagrant delict pe infractorul 
înrăit și periculos Balaș Sandor. 
Obiectele prețioase pe care le 
sustrăsese au fost depuse înapoi, 
la locul lor, iar infractorul, care 
săvlrșlse numeroase condam
nări, totalizind peste 20 de ani 
de detenție, a fost, la rindu-i, 
„depus" unde trebuie.

I De la un băi9 
de chibrit...

La locuința lui Constantin 
Condrea din satul Mălăieștl (ju
dețul Iași) a izbucnit, in plină 
zi, tin violent incendiu. -Copilul 
lui Condrea, in virstă de 4 ani, ' 
lăsat fără supraveghere, a luat 
din' casă o cutie cu chibrituri, 
s-a dus intr-un șopron, a scăpă
rat și... Și de la șopron focul 
s-a întins repede și asupra ca
sei, pe care a făcut-o scrum. 
Numai intervenția promptă a 
pompierilor voluntari și militari 
a salvat gospodăriile dirt jur. 

I Copii, nu-i mai lăsați pe părinți
să vă lase singuri°cu focul!

Rubrlcfl redactata de I
Petre POPA I
și corespondenții .Scîntell* ■
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Cronica

La Invitația ministrului ■ facerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, marii 
după-a miază a sosit in Capitală, in
tr-o vizită oficiala, ministrul afacr- 
rilor externe al Republicii Malgașe, 
Didier Rauiraka.

Pe aeroportul Otopeni. ministrul 
malgaș a fost inlimpinat de Nicolae

M. Nicolae, ministru secretar de nlnt 
la Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperfirh Economice Tntemfitionole, 
președintele pârtii române în Comi
sia mixtă guvernamentală româno- 
malgașâ. Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. de 
alte persoane oficiale.

(Agcrprcs)

întoarcerea
a delegației

din Franța

Marți dună-amiază s-a înapoiat In 
Capitals delegația C.C. al P.C.R. 
care, la invitația C.C. al P.C. Fran
cez. a făcut o vizită in Franța. Din 
delegație au făcut parte tovarășii 
Ilie Verdeț. membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului central de 
control muncitoresc ai activității e- 
conomice și sociale, Gheorghe Paloș, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului iudetcan Gorj 
al P.C.R.. si Ștefan Voicu. _membru 
al C.C. al P.C.R.. redactor-șcf al 
revistei „Era socialistă**.

Pe aeroportul Otopeni delegația 
a fost salutată de tovarășii Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem-

bru al C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

La plecarea din Paris, pe aero
portul Le Bourget, delegația r fost 
condusă de ClRude Pauperen. mem
bru al Biroului Politie al P.C.F., de 
activiști ai C.C. fii P.C.F. A fost pre- 
z< nt, de asemenea, ambasadorul 
României la Paris, Constantin Flitan. 

în comunicatul dat publicității la 
Încheierea vizitei delegației P.C.R.. 
după ce se menționează convorbirile 
și intilnirile de lucru, se arată :

Vizita delegației Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
primirea care i s-a rezervat de către 
activiștii și conducătorii Partidului 
Comunist Francez constituie expresia 
prieteniei frățești existente intre cele 
două partide.

A apărut volumul :

80 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI POLITIC 
AL CLASEI MUNCITOARE DIN ROMÂNIA

1893-1973
EDITURA POLITICĂ

Marți dimineața.
Dalea. președintele ________  __
trai al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, s-a înlllnit cu 
Alvaro Montero Vega, președintele 
Confederației Generale a Oamenilor 
Muncii din Costa Rica. care între
prinde o vizită de prietenie In tara 
noastră, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Cu acest prilej. !ntr-o atmosferă 
caldă. prietenească a avut loc un 
schimb reciproc de Informații cu 
privire la activitatea și preocupările 
actuale ale celor două centrale sin
dicale pe plan intern si international.

★
Marți a părăsit Capitala, îndreptîn- 

du-se spre patrie, delegația de acti
viști ai P.C.U.S., condusă de tova
rășul Krucina Nikolai Efimovicl, 
membru supleant al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secrctar al Comitetului regional 
Țclinograd al P.C. din Kazahstan, 
care, la invitația C.C. al P.C.R.. a 
efectuat o vizită in schimb de expe
riență In țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost conduși dc tovarășul 
Mihal Nicolae, membru al C.C. al 
P.C.R.. adjunct do șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști do partid.

Au fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, 
membri ai ambasadei.

In timpul vizitei întreprinse in tara 
noastră, oaspeții sovietici au avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R., la condu
cerea unor organe centrale de partid 
și dc stat, la Comitetul județean 
Prahova și Comitetul municipal 
București ale P.C.R., au vizitat o- 
biective economice și social-culturale.

★
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română, condusă de Kataev 
Turgambck Kataevici, șeful Secției 
stiintă și învătămint a C.C. al P.C. 
din Kazahstan, care, la invitația Con
siliului General A.R.L.U.S., a făcut 
o vizită de schimb de experiență în 
țara noastră, a 
miază Capitala.
patrie.

Pe aeroportul 
fost salutată 
Consiliului 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

tovarășul Mihai 
Consiliului Cen-

cinema

părăsit marți la a- 
indreptindu-se spre

Otopeni, delegația a 
de reprezentanți ai 

General A.R.L.U.S., de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA DAVIS"
• • PRIMUL MECI, CU FRANȚA: 19—21 IULIE, LA BUCUREȘTI

Marți dimineață. Federația de te
nis a alcătuit echipa tării noastre 
care va intilni la București in zilele 
de 19. 20 și 21 iulie selecționata 
Franței in cadrul „Cupei Davis". Din 
echipă fac parte Ilie Năstase, Ion 
Tiriac, Toma Ovici și Dumitru Hă- 
rădău. Căpitanul nejucător al echi
pei este Cristea Caralulis.

în localitatea Gstaad au început 
campionatele internaționale ale El
veției. în șaisprezecimile competiției 
spaniolul Juan Gisbert a dispus cu 6— 
4. 6—3 de americanul Jim McManus, 
iar Thomas Koch 
vins cu 6—4, 6—3 
(Spania).

(Brazilia) l-a in- 
pe Antonio Munoz

începind de astăzi, la Ankara se 
desfășoară întrecerile Balcaniadei de 
tenis, competiție la care participă 
Jucători și jucătoare din Bulgaria, 
Grecia. Turcia. Iugoslavia și Româ
nia. Țara noastră va fi reprezentată 
de Dumitru Hărădău, Viorel Marcu, 
Sever Mureșan (la masculin) și Ju
dith Dibar—Gohn. Valeria Balaj și 
Elena Trifu (la feminin).

de <r.Tp'u m’ascu--în finala probei 
lin din cadrul turneului de la Tra- 
vemunde (R. F. Germania), Robert 
Machan (Ungaria) l-a învins cu 6— 
2, 6—1, 6—2 pe japonezul Toshiro 
Sakai. La feminin a cișligat vest- 
germana Helga Masthoff (in finală 
6—4. 6—2 cu compatrioata sa Heide 
Orth).

Cu ocazia celei dr-a 81-a aniver
sări a creftrii armatei populare al
baneze. ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, ge
neral de armată Ion lonițâ, a trimis 
o telegramă de felicitare tovarășului 
Beqir Balluku, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul 
apărării Republicii Populare Al
bania.

Mnrtl seara, la Casa Cențralâ * 
Armatei a avut loc o adunare festi
vă consacrată aceluiași eveniment. 
Au participat generali, ofițeri, maiș
tri militari șl subofițeri din garni
zoana București. Au fost prezent! 
membri ai ambasadei R. p. Alba
nia.

Adunareș a fost deschisă de gone- 
ral-locotenent Vasile Petrut, care 
a rostit un cuvlnt de salut. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
Nikolla Profl, ambasadorul Albaniei 
în România. Partlcipantii au vizio
nat apoi o fotnexpozițle cu aspecte 
din viața și activitatea militarilor 
albanezi, precum și un film artistic.

Cu prilejul aceleiași aniversări, 
ambasadorul Albaniei la București 
s-a intllnit zilele trecute cu cadre 
și elevi ai Școlii militare de ofițeri 
activi de artilerie antiaeriană și ra- 
diolocație „Leontin Sălăjan".

★
Delegația de activiști ai P.QtR., 

condusă de tovarășul Gheorghe Rcfști. 
membru al C.C. al P.C.R.. prlm-se- 
cretar al Comitetului județean Ba
cău al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.U.Ș., a efectuat o vizită in 
schimb de experiență în Uniunea 
Sovietică, s-a Înapoiat în Capitală.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fo^t salutată de tovarășul Mihal Ni- 
colac, membru al C.C. al P.C.R.. ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

★
în Capitală s-a desfășurat, marți 

dimineață, festivitatea de închidere 
a celei de-a 6-a ediții a Olimpiadei 
internaționale de chimie, la care au 
participat reprezentanți din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, R.F. Germania. Iugoslavia. Polo
nia, România. Suedia, Ungaria și 
U.R.S.S.

Juriul internațional, prezidat de 
prof. dr. Felicia Cornea, a acordat 
premiul I elevilor Socolov Victor și 
Serghei Panov din U.R.S.S., Corpade 
Angela și Maria Gheorghe (Româ
nia). Premiul II a fost decernat lui 
Igor Kucera (Cehoslovacia) și Ser
ghei Crașacov (U.R.S.S.), iar premiul 
III a fost cișligat de Lendvai Csaba 
(Ungaria), Konig Thomas (R.D. Ger
mană), David Victor (România) <Rohr 
Ștefan (R.D. Germană), Pietras Ha
lina șl Pawlowicz Pawel (Polonia), 
Dincă Doina (România).

Participanta la festivitate au adre
sat președintelui Republicii Socialis
te România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă in care mul
țumesc pentru ospitalitatea și prie
tenia cu care au fost intimpinați in 
tara noastră, pentru prilejul care li 
s-a oferit de a cunoaște realizările 
poporului român.

vremea

• Cleopatra : PATRIA — 9,30; 15; 
19.
• Dur) pe autoatraclA t SALA PA
LATULUI (scria de bilete 5116) — 
17,15; (5117) — 19,30, CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16.13; 18.30; 20,45, 
CASA FILMULUI - 10; 12.15;
13.43; 18; 20.15. SCALA — 8.30; 
10.30; 12.30; 14,30; 16.45; 10; 21.13.
• Capcana t LUMINA — 9; 11,15;
13.30.
• Adam y| Evm* In conflict : LU
MINA — 16; 18.13; 20,30.
• Vandnna : LUCEAFĂRUL — fi;
12,30; 16; 19.30, BUCUREȘTI — 
8,30; 11,30; 14.30; 17,30; 20,15. la
grădină — 20,45. FAVORIT — 0.15; 
12.15; 16,15; 19,15. GRADINA DOI
NA — 20,15, GRADINA DINAMO
— 20,15.
• 50 ooo dc dolari
FESTIVAL ’ -
18.45; 21.13, ... 
FEROVIAR —..........
18,15; 20,30, GLORIA 
16,15; 18,30, ..............
20.30.
• Facerea
8,43.
• Program _ ______ ________,
DOINA — 9,45.
• Inima pe frtnghie : DOINA — 
11.15; 13,15; 16; 18,15; 20,30.
• Lady Caroline : CENTRAL — 
9.30; 12; 14.30; 17,30; 20,15.
• La est do Java : VICTORIA — 
9.15; 12; 14.43; 17,45; 20,30, BUCEGI
— 15.30; 18. la grădină — 20,30.
• Asediu cu surprize : GRIVIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15; 20,30, 
MOȘILOR — 16; 18; 20, la grădină
— 20,30.
• Balada soldatului : VIITORUL
— 15.30; 18: 20.
• Dragostea Începe vineri : BU- 
ZEȘTI — 9.
• Afacerea DominicI : BUZEȘTI
— 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 20,30.
• Grand Hotel — 14,30; 16.30, în
gerul exterminator — 18.45: 20,45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Ceața : EXCELSIOR — 9.
e Joe Limonadă : EXCELSIOR — 
11.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30, TO
MIS — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, la grădină — 20,30.
• Căluțul roib : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 18; 20,15.
• Luminile orașului : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20.
• A trăi pentru Iubire : FLO- 
KEASCA — 15.30; 18; 20,15.
• Proprietarii : MIORIȚA — 8.45.
• Chitty, Chitty — bang-bang :
MIORIȚA — 10,30, 13,30; 16,30;
19.30.
• Fiecăruia ce 1 se cuvine : VOL
GA — 9,30; 11.30; 13,30; 16; 18; 20. 
e Contesa Walewska : ARTA — 
15; 17,30: 20, la grădină — 20.15, 
FLAMURA — 11; 13,15; 15.45; 18; 
20,15, GRADINA AURORA — 20,15.
• Porțile albastre ale orașului : 
FLAMURA — 9.
O Apașii : DACIA — 9; 11.15; 13,30, 
16; 18,15; 20,30.
• Un comisar acuză : VITAN — 
15,30; 18; 20,15, Ia grădină' — 20,30. 
O Șapte păcate : MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20, 
la grădină — 20.30.
• Ce drum să alegi : LIRA — 
15,30; 18; 20,30. la grădină — 20,15.
• Căpitanul Negru : FLACARA
— 15.30; 18: 20.15.
e Frații Jderi : FERENTARI — 
15.30; 19.
A Plimbare în ploaia de primăva
ră : POPULAR — 15.30: 18; 20,151 
O Păcală : CRÎNGAȘI — 16; 18,45. 
o Cidul : MUNCA — 9; 12,30;
15,30; 19.
r Cat Ballou : COSMOS — 14.30; 
16.30; 18,30; 20.30, RAHOVA — 16; 
18; 20.
• Farsă tragică : PROGRESUL — 
15,30: 17,45; 20.
• Iarna fierbinte : PACEA — 
15,45; 18; 20.15.
a Valea prafului de pușcă : U- 
NIREA — 16; 18,15, la grădină —
20.30.
• Ivan Kodarev : ÎNFR ĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30: 19.

recompensa : 
- 8; 11,30: 13,45; 16,15;
la grădină — 20,15,

9; 11,15; 13.30; 15.45;
— 11,15; 13,30;

GRADINA TITAN —

lumii : GLORIA

do desene animate t

10,30,

Acțiuni sportive de masă
CONCURS DE AEROMODELE

Pe aerodromul Preajba, din apro
pierea municipiului Tg. Jiu. s-a des
fășurat etapa finală a campionatului 
de aeromodele — zbor liber. Au par
ticipat 196 de concurenți (juniori și 
aeniori), reprezentind 35 asociații 
sportive din diferite județe ale țării. 
Condițiile organizatorice și atmosfe
rice deosebit de favorabile au per
mis ca, in acest an, să se Înregis
treze rezultate dintre cele mai bune. 
Pe primele locuri s-au clasat: la ju
niori „Metalul**—Tirgoviște. iar la 

' seniori „Tehnofrlg" Cluj. (D. Prună)

6-au întrecut in alte competiții spor
tive. Inițiată de comitetul județean 
U.T.C. in colaborare cu consiliul 
județean pentru educație fizică și 
sport, săptămina cicloturismului. care 
se desfășoară in intervalul 7—15 iu
lie. va reuni la start peste 4 000 de 
tineri de la orașe și sate. (Gh. Pa- 
rascan).

Răsfoind presa străină]
AGENȚIA „NOVOȘTI":

Lupta pentru un cer 
mai limpede

La Leningrad filnt 
multe străzi străjuite 
de arbori. De altfel 
ele au și nume adec
vate — „Mesteacănu
lui**, „Frunzelor", „Tei
lor", „Pinilor" ele. ; 
cca mai veche șl, tot
odată. principala ma
gistrală a orașului, 
Nevski Prospekt, înce
pe cu un parc și se 
sfirșește cu altul... Cu 
aceste cuvinte Începe 
un reportaj al agenției 
sovietice de presă 
„Novosti", dedicat pre
ocupărilor ce se mani
festă in orașul de pe 
Neva pentru protecția, 
mediului ambiant.

Abundența de arbori 
— se arată In repor
taj — corespunde unei 
necesități vitale a ora
șului. Se știe că plan
tele absorb bioxidul 
de carbon și emana 
oxigen. Acolo unde 
sint arbori multi, ce
rul e mai limpede, iar 
aerul e mai bogat in 
ozon, mai respirabil. 
Iată de ce sădirea de 
pomi a devenit la Le
ningrad o îndeletnici
re tradițională, in fie
care an plantîndu-se 
aici mii de arbori și 
arbuști. Spațiile verzi 
ale orașului însumea
ză în prezent 22 000 
hectare, o treime din 
aria sa fiind acoperi
tă de parcuri.

Se știe că Leningra
dul este unul din cele 
mai importante cen
tre industriale ale 
U.R.S.S. Aici se află 
mii de uzine, fabrici și 
ateliere care produc o 
varietate considerabilă 
de produse — de la 
strunguri și tractoare 
pină la uriașe nave 
maritime. Dar func
tionarea întreprinderi
lor duce și la înmulți
rea reziduurilor care 
pot polua atmosfera.

Pentru a lupta Împo
triva poluării a luat 
ființă, pe lingă sovie
tul orășenesc, un co
mitet special, alcătuit 
din medici Igieniști, 
meteorologi etc. în
sărcinat cu protejarea 
atmosferei. Pe străzi
le orașului șl In incin
tele Întreprinderilor 
au apărut puncte de 
control Înzestrate cu 
aparatură specială 
pentru măsurarea con
centrației de particu
le poluante in at
mosferă. Acum este 
in curs de organizare 
un 6i6tem de transmi
tere rapidă a datelor 
culeși de punctele de 
control către un servi
ciu central, care, sinte- 
tizind aceste date, va 
avea în permanentă 
sub observație starea 
de poluare a atmosfe
rei, in zona marelui 
oraș. Un asemenea 
serviciu central ia 
ființă pentru prima 
oară in U.R.S.S.

In anul 1972, Sovie
tul Suprem al U.R.S.S. 
a adoptat o hotărire 
cu privire la proteja
rea naturii, in care se 
prevăd măsuri împo
triva poluării atmosfe
rei. La Leningrad, 
controlul asupra înde
plinirii acestei hotă- 
riri revine sovietului 
orășenesc care, prin 
intermediul „secției 
de apărare a atmosfe
rei" de care dispune, 
a inițiat in acest scop 
o largă și susținută 
campanie. Ca urmare, 
în întreprinderi a spo
rit numărul filtre
lor de curățire a 
impurităților, s-a dez
voltat rețeaua de ter- 
moficare și s-au ame
najat noi spații verzi 
în cuprinsul orașului, 
în ultimii ani. în în
treprinderile leningră-

dene au fost montata 
peste 3 000 de Instala
ții pentru curățirea 
gazelor și absorbția 
prafului. După ce 
unitățile industriale au 
Început să folosească 
in tot mai mare mă
sură combustibili ga- 
zoși, consumul anual 
de cărbune a scăzut 
aci cu 7 milioane to
ne. iar coșurile fabri
cilor nu mai revarsă 
atita fum încărcat cu 
particule poluante. Ca 
atare și cerul Lenin
gradului a devenit 
mai limpede și mal 
curat.

In lupta pentru cu
rățirea atmosferei, re
prezentanții sovietului 
local își îndreaptă a- 
tenția și asupra trans
portului orășenesc. Pe 
străzile Leningradului 
circulă zilnic aproxi
mativ 2 400 de autobu
ze, 4 400 taxiuri, mii 
și mii de alte autotu
risme și autocamioa
ne ale căror gaze de 
eșapament nu pot 6ă 
nu vicieze atmosfera. 
După cum declară 
Iuri Sviridov, directo
rul Institutului cen
tral, de cercetări știin
țifice în domeniul a- 
paraturii de combus
tie, colaboratorii aces
tui institut desfășoară 
în prezent experiențe 
și lucrări pentru găsi
rea Onor mijloace care 
să permită arderea 
completă a combusti
bilului. Au și fost 
create noi sisteme de 
aprindere a combusti
bilului, care pot redu
ce de trei ori cantita
tea de gaze nocive 
evacuate.

Experiența cîștigată 
la Leningrad in acțiu
nea de protejare a at
mosferei suscită un 
viu interes in multe 
orașe ale Uniunii So
vietice.

„TRIBUNE DE GENEVE":

Expediție meteorologică 
pe trei oceane

MANIFESTARE 
POLISPORTIVA LA „CIRIC"
în zona de agrement „Ciric" de 

lingă lași, duminică, a avut loc o 
manifestare cultural-sportivă de 
mare amploare. După un frumos 
program artistic, au urmat demon
strații in Întreceri sportive: la lupte 
libere între reprezentanții clubului 
Ieșean „Nicolina" și clubului po
lonez „Wiking"; întreceri de judo; 
Jocuri distractive; concursuri de ca
notaj (bărci universale) etc. Au fost 
de fată peste 20 000 de cetățeni, ve- 
niți să-și petreacă ziua lor liberă la 
Ciric. (M. Corcaci).

„CUPA U.G.S.R." LA OINĂ
După 3 zile de întrecere, la Ora

dea s-a încheiat finala pe tară a 
„Cupei U.G.S.R." la oină. Populara 
competiție de masă, acum la a 7-a 
ediție, a reunit formațiile : „Avin- 
tul“ Suceava. „Bihorul" Beiuș, „Be
tonul" Roman. „Chimia" Turnu-Mă- 
gurele, „Confecția** Rimnicu-Sărat, 
„Petrolul" Urlați, „Rulmentul* 
Iad. „Turbina" Doicești, 
Brașov, „Universitatea" 
C.F.R. Cluj. C.F.R. Sibiu 
Iași. Mai bine pregătită _ .. . 
de vedere tactic și fizic, dispunind 
de jucători tineri și talentați, for
mația ..Confecția" din Rimnicu-Sărat 
a intrat in posesia mult rivnitului 
trofeu. (D. Gâtă).

• La start — echipele repre
zentative ale Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Poloniei, Unga

riei și României
Baza hipică din calea Plevnei va 

găzdui vineri, sirhbătă și duminică 
un important concurs international — 
„Cupa Prietenia** — rezervat celor 
mai valoroși ^călăreți și cai din ge- 

.jrefația tinără din Bulgaria, Ceho
slovacia. Polonia, Ungaria și Româ
nia. Organizatorii — federația 
specialitate, in colaborare cu
L,oto Pronosport — ne-au informat 
ieri că in clasamentul pentru atri
buirea trofeului vor conta proba in
dividuală și cea pe echipe (un tra
seu cu obstacole — viteză 375 m și, 
respectiv, 400 m pe minut), dar că 
totodată in program vor figura șix 
alte citcva probe, la unele dintre 
ele urmind a participa și membrii 
lotului national de seniori, în frun
te cu Recer, Vlad, Ionescu etc.

Intr-o companie pe care specialiștii 
o apreciază ca fiind selectă, călăreții 
noștri juniori au prilejul — de alt
fel primul in acest an — de a-și ve
rifica și desăvirși pregătirea in ve
derea apropiatei balcaniade. Antre
norul ? 
drept bună forma cailor și a că
lăreților înscriși la acest concurs, ei 
provenind de la cluburile sportive 
bucureștene Steaua, Dinamo și Olim
pia. de la C.S-M. Sibiu, C.S.M. Cra
iova și „Mondial" Lugoj.

federal D. Velicu remarca

.. 1“ Bir- 
,.Torpedo** 
București, 
și C.F.R. 
din punct

SĂPTĂMINA 
CICLOTURISMULUI 

SUCEVEAN
Duminică, în mai multe localități 

din județul Suceava s-au desfășurat 
primele competiții din cadrul săp- 
tâmlnii cicloturismului sucevean. Așa, 

locuiesc în 
lucrează la 
au organi- 
în comuna 
colegii lor.

bunăoară, tinerii care 
împrejurimile Sucevei și 
întreprinderea mecanică 
zat o cursă ciclistă pină 
PătrăuțL Aici, alături de

PESCUIT SPORTIV 
IN INSULA MARE A BRĂILEI

Filiala Brăila a A.G.V.P.S. a orga
nizat in Insula Mare a Brăilei, in 
zona dig-mal, etapa județeană a con
cursului de pescuit sportiv staționar, 
care in etapa pe comune și interco- 
munală a atras numeroși pescari 
sportivi. în urma concursului, drep
tul de a participa la etapa de zonă 
(28 iulie, la Tulcea) l-au ciștigat : 
Lucian Tarălungă, Petre Ciucă, 
Costică Ezaru, Nicolae Rpdu și 
Gheorghe Bigulescu (la seniori), Va- 
leriu Tudoran, Adrian Telegraf și 
George Gulea — la tineret. (Tr. 
Enache).

în cîteva rînduri
• Selecționata Iugoslaviei a obți

nut a doua victorie consecutivă in 
cadrul turneului final al campionatu
lui mondial masculin de baschet, 
competiție care se desfășoară in 
aceste zile la San Juan (Porto Rico). 
Campionii mondiali au învins forma
ția Cubei cu scorul de 101—83 (54— 
44). Alte rezultate : S.U.A.—Canada 
115—94 (55—37), Spania—Porto Rico 
102—86 (50—43). Citeva rezultate din 
turneul de consolare : Filipine— 
Australia 101—100 (50—50) ; Argenti
na—Republica Africa Centrală 121— 
70 (59—42).

CICLISM. „Turul Franței" a con
tinuat, după o zi de repaus, cu eta
pa a 11-a. Aix les Bains-Serre Che
valier (199 km). Victoria a revenit 
spaniolului Lopez Carril, In 6 h 55’ 
36”. Clasat de locul doi, belgianul 
Eddy Merckx păstrează „tricoul gal
ben**, urmat la 2’20” de spaniolul 
Aja.

BOX. Sala Olimpia din Timișoara 
a găzduit aseară intilnirea de box 
dintre selecționatele de Juniori ale 
României și Angliei. Meciul s-a ter
minat cu scorul de 9—2 in favoarea 
tinerilor pugiliști români.

Ierl In țară ; Vremea a fost răcoroa
să, cu cer variabil, mai mult noros In 
Transilvania. Muntenia, Dobrogea șl 
zona de munte, unde au căzut „averse 
locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Ploi Izolate s-au mai sem
nalat in Maramureș șt Moldova. VIntul 
a suflat slab pină la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între 12 
grade la Joseni șl 22 de grade la Sln- 
nlcolau-Mare. Răuți. Roșiorii de Vede 
și mal multe localități din sudul Olte
niei. In București : Vremea a fost 
răcoroasă, cu cerul variabil. Ploaie sub 
formă de averse. VIntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura maximă 
a atins 22 de grade.

Timpul probabil pentru 11, 12 șl 13 
iulie, in țară : Vreme in încălzire. Ce
rul va fi variabil. înnorârl mai accen
tuate se vor produce In nordul țârii,, 
unde pe alocuri vor cădea ploi cu ca- ' 
racter de averse. însoțite de descărcări 
electrice. In rest — averse izolate. Vint 
slab pină la potrivit. Minimele vor fi 
cuprinse Intre 7 șl 17 grade, iar maxi
mele între 18 șl 28 de grade, local mal 
ridicate. In București : Vreme în în
călzire. Cer variabil. Ploaie de scurtă 
durată după-amlaza, în a doua parte 
a intervalului. Vint slab pină la mo
derat.

• Teatrul (Gradina
Boema) : Un băiat de zahăr... 
ars ! — 20.
• Ansamblul artistic ..RaDsodia 
româna" : Țară bogată-n frumu
seți — 18,30.
• Circul de stat : Spectacol sus
ținut de Circul Marc din Moscova 
— 19,30.

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 7 IULIE 1974
Categoria 1 : (12 rezultate) 20 varian
te 10’0 a 1198 lei. Categoria 2: (11 
rezultate) 39,15 variante a 734 lei. 
Categoria 3 : (10 rezultate) 364,70 va
riante a 118 lei.

Începind de la 14 iunie, o uriașă expediție științifică întreprinde, 
In zona ecuatorială și subtropicală a marilor oceane, cele mai ample 
cercetări meteorologice care au avut loc vreodată pe plan mondial. 
Date'interesante -cu privire la -amploarea, -scopurile și perspectivele 
acestei acțiuni sint cuprinse in articolul de mai jos, apărut in „TRI
BUNE DE GENEVE" sub semnătura lui Patrice Pottier.

Ij
I 0 gamă largă de

LA „1 IUNIE" — TIMIȘOARA

. Colectivul întreprinderii de 
ț tricotaje „1 Iunie** din Timișoa- 
i

I
I
I
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t 
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I
I

ra continuă să înregistreze suc
cese remarcabile atit in spori
rea producției, cit și in diversi
ficarea nomenclatorului de fa
bricație. în primul semestru al 
anului, au fost realizate supli
mentar circa 30 000 de articole 
tricotate pentru copii de toate 
virstele. Contribuția cea mai 
Însemnată la depășirea sarcini
lor de producție au adus-o 
fruntașii și evidențlatii în între
cerea socialistă, Intre care se 
numără Rozalia Noje, Maria 
Vereș, Nicullna Vărșăndan, E- 
lena Leny, Valeria Costea și al
tele, muncitoare ale căror 
me sint Înscrise an de an, 
peste un deceniu. In cartea

nu
de 
de

tricotaje pentru copii
onoare a întreprinderii. Tot in 
perioada care s-a scurs din a- 
cest an, colecția de modele s-a 
imbogățit cu Încă 30 de noi 
creații, din care 25 au și fost 
contractate de organizațiile co
merciale. Față de anul trecut, 
a crescut simțitor ponderea pro
duselor fabricate din bucle, 
deosebit de apreciate de cum
părători. Printre articolele 
alizate din acest material 
numără pieptărașe, bluze, 
chițe, pantalonași și alte 
duse cu diverse aplicații, în cu
lori vii, rezistente la purtat și 
ușor de întretimut. Gama pro
duselor cuprinde, de asemenea, 
noi modele de articole de îm
brăcăminte tip „Ter^n", pre
cum și lenjerie colorată.

re-
se 

ro- 
pro-

Nu, nu e vorba de 
vreun război naval. 
Nici de o debarcare. 
Și totuși, începind de 
la 14 iunie, cea mai 
mare flotă constituită 
vreodată, în scopuri 
pașnice, se află in 
stare de mare mane
vră in Atlantic, in Pa
cific, în Oceanul In
dian. 100 milioane de 
dolari — aceasta va fi 
nota de plată pentru 
această experiență 
planetară destinată să 
pătrundă tainele me
teorologice ale Terrei. 
70 de țări participă la 
expediție.

Este vorba de a în
țelege mecanismele 
fantastice care, la ni
velul briului ecuato
rial, sub influenta căl
durii solare, acționea
ză „motorul termic" 
sau, cu un cuvint mai 
simplu, „cazanul" pla
netei noastre. Intr-a
devăr, aici se nasc 
toate fenomenele ce 
conduc și determină 
climatul globului.

Meteorologia este o 
știință tinără. Omul a 
ajuns in Lună, dar 
incă nu poate spune 
cu precizie ce timp va 
fi peste trei zile. Cen
trul vital al acestei 
experiențe. botezată 
ETGA, este la Dakar, 
capitala Senegalului. 
Este programată să 
dureze 100 de zile.

In timp ce sateliții 
artificiali, lansați in 
Uniunea Sovietică, se 
invirtesc in jurul 
Terrei, un satelit geo- 
staționar, pus pe orbi
tă de Statele Unite, 
râmine fix la o altitu
dine de 36 000 km și 
„acoperă" regiunea de 
experiență (3 000 km 
lățime, 15 000 km lun
gime). El trimite tot 
timpul fotografii, din

tre care unele sint 
luate cu raze infraro- 
șii. Se poate astfel 
urmări evoluția con
centrării norilor care 
se formează brusc și 
violent pe deasupra 
zonelor tropicale. Fo
tografiile cu raze in- 
fraroșii permit, de a- 
semenea, să se urmă
rească deplasarea cu- 
renților calzi in o- 
ceane.

Cum funcționează 
„motorul termic" al 
Terrei ? Cea mai mare 
parte a căldurii pro
venind de la Soare 
este stocată in păturile 
superioare ale oceane
lor. La o adincime de 
vreo 30 m temperatura 
mării este cu mult mai 
ridicată. Această pă
tură de la suprafață 
constituie principalul 
rezervor de căldură ce 
va provoca o giganti
că circulație atmosferi
că. Căldura înmagazi
nată in ocean este 
transferată la latitudi
nile superioare (nord 
și sud), pe de o parte, 
sub acțiunea curenților 
oceanici, pe de alta, 
sub acțiunea curenți- 
lor atmosferici.

Transferul către at
mosferă se face prin 
evaporare — ceea ce 
împrospătează supra
fața oceanică și ume
zește atmosfera teres
tră. Vaporii de apă de
vin nori și sint trans
portat! prin procesul 
așa-numit de turbu
lență in atmosfera tro
picală. De aici, îna
intarea se continuă da
torită curenților ver
ticali. Se formează 
nori cumulus care dis
tribuie energia la 
mare înălțime, in ceea 
ce se cheamă „pătura 
alizeelor". „Scara cu
mulus" este compusă

din acești nori de 
timp frumos, care se 
organizează in benzi 
lungi de la 10 la 100 km 
lungime sau in inele. 
Atunci, în împrejurări 
care nu sint incă elu
cidate, aceste sisteme 
de nori formează a- 
desea concentrări de 
300—800 km întin
dere, in sinul cărora 
o energie extraordina
ră este eliberată pe 
cale explozivă și pe 
urmă transferată în 
păturile superioare ale 
troposferei. Aceste con
centrări sint surse de 
mari perturbări și fur
tuni. Ele au o viață 
scurtă : 1—2 zile.

Unele dintre aceste 
structuri la scara 
înaltă sint denumite 
„unde tropicale", ating 
lungimi de 2—10 000 
km și se deplasează 
către vest, în zona e- 
cuatorială. Altele, și 
mai mari, se deplasea
ză dătre est, dar in 
stratosfera. Spre deo
sebire de concentrările 
de nori, undele tro
picale persistă cîteva 
săptămini. Se poate 
urmări mișcarea lor 
din Africa pină in 
Pacific, unde provoacă 
taifunuri. Concentră
rile de nori și undele 
tropicale constituie, 
desigur, un lanț esen
țial în circulația ge
nerală a atmosferei, 
care este responsabilă 
de starea timpului in 
toate părțile lumii.

Vor putea fi modifi
cate, într-o zi. vremea 
și climatul ? Se prea 
poate ! Iar experiența 
care se desfășoară 
acum poate juca un 
rol din cele mai im
portante în această di
recție.

în aceste zile „de virf" ale se
zonului estival, arterele de largă 
circulație, care duc 6pre frumoasele 
stațiuni montane sau de pe li
toral, cunosc o animație deo
sebită. Venind direct în sprijinul 
celor care pleacă în vacanță sau 
în excursii cu autoturismele și răs
punzi nd solicitărilor primite din 
partea a numeroși alfl turiști, Ad
ministrația Asigurărilor de Stat a 
Introdus noi reglementări, cu pri
vire la măsurile de prevedere care 
pot fi luate de posesorii și conducă
torii de autovehicule — șl nu nu
mai de către eL Cum multe dintre 
aceste noi forme de asigurare sint 
insuficient cunoscute, am solicitat 
unele precizări tovarășului Anton 
Mânzină, director in Centrala 
ADAS, care ne-a spus :

— O zicală din bătrini spune că 
„prevederea este mama înțelepciu
nii" și o alta, în completare, că 
paza bună trece primejdia rea". 

In timpul unei excursii sau in
tr-o vacanță in viata omului se 
poate intlmpla un eveniment ne
prevăzut și, firește, nedorit. Toc
mai pentru a-i atenua urmările. 
Administrația Asigurărilor de Stat 
a Introdus o serie de forme de asi

gurare pe elt de eficiente pe atit 
de convenabile, mai ales pentru 
posesorii și conducătorii auto, in 
sezonul estival.

— Care sint, pe scurt, prin
cipalele forme de asigurări 
practicate, in acest scop, de 
către ADAS ?

— Notați, vă rog : asigurarea 
pentru avarii ; asigurarea supli
mentară a autovehiculelor pentru 
furt ; asigurarea facultativă de ac
cidente a conducătorilor de auto
turisme și a altor persoane aflate 
in autoturisme ; asigurarea supli
mentară pentru cazurile cind auto
vehiculul este condus de alte per
soane decit asiguratul ; asigurarea 
pentru pagube produse de incendiu 
și alte calamități ; asigurarea pen
tru concursuri, întreceri sau an
trenamente ; asigurarea globală a 
motociclurilor ; asigurarea faculta
tivă de răspundere civilă.

— Din această enumerare 
rezultă o mare diversificare 
a formelor de asigurare și, 
implicit, mai multe posibili
tăți de opțiune potrivit do
rinței și interesului fiecărui 
solicitant. întrebarea este 
dacă această varietate de

forme de asigurare a fost 
însoțită și de sporirea avan
tajelor oferite de către ADAS.

— Fără discuție. Iată, de pildă, 
asigurarea pentru avarii. în cadrul 
acesteia, ADAS acordă despăgubiri 
pentru pagubele produse autove

tru cheltuielile de transport la ate
lierul de reparații cel mai apropiat 
de locul accidentului sau la locul 
cel mai apropiat de adăpostire a 
autovehiculului, dacă acesta nu 
poate fi deplasat prin forță pro
prie.

rii sau pentru răspundere civilă ori 
— in unul și același contract — 
pentru ambele asigurări. In baza ei, 
asigurații primesc protecție atit 
pentru avariile la propriile auto
turisme, cit și pentru răspunderea 
civilă, ca urmare a pagubelor pro

Noutăți de la ADAS pentru cei care pleacă în concediu sau excursii
hiculelor prin tot felul de strică
ciuni sau distrugeri pricinuite de 
ciocniri, loviri sau Izbiri cu alte 
vehicule sau cu orice alte corpuri 
mobile sau imobile, pentru zgirieri, 
căderi in prăpastie sau in apă, de
rapări sau răsturnări, incendiu, 
trăsnet, explozie (inclusiv explozia 
rezervorului de carburanți sau a 
rezervorului de aer comprimat), 
ploaie torențială, grindină, inunda
ție, furtună, prăbușire sau alune
care de teren și multe altele. Tot 
la această asigurare pentru avarii 
se mai acordă despăgubiri și pen

— Pentru Cetățenii români 
care călătoresc in străinătate 
cu autoturisme proprii se a- 
cordă protecție de către 
ADAS ? Cum ? în ce con
diții ? Care sint avantajele?

— Pentru cetățenii români care 
călătoresc în străinătate cu auto
turisme proprii ADAS practică o 
formă de asigurare facultativă foar
te convenabilă, care se încheie pe 
o perioadă dc ccl puțin o lună de 
zile și este valabilă numai în afara 
teritoriului României. Această asi
gurare se poate încheia pentru ava

duse autovehiculelor sau altor bu
nuri aparținind terțelor persoane 
ori pentru vătămarea acestora (in
validitate, spitalizare, deces etc.), 
în mod concret, plata daunelor' in 
străinătate se efectuează dc către 
organizațiile de asigurare din țările 
respective cu care ADAS arc con
venții încheiate. Astfel, se plătesc 
pe loc despăgubiri pentru reparații 
provizorii necesare continuării că
lătoriei. iar pentru reparațiile 
definitive, care se efectuează după 
Înapoierea in țară, despăgubirile se 
plătesc in lei. în cazul in care că

lătoria nu mai poate fi continuată 
cu autoturismul avariat, pentru per
soanele prevăzute in asigurare, care 
s-au aflat in el, se plătesc cheltuie
lile de transport pe calea ferată, de 
la locul accidentului pină la domi
ciliul asiguratului. Așadar, pentru 
cei care se deplasează cu autoturis
mele in străinătate și încheie asi
gurări de răspundere civilă, ADAS 
emite documente internaționale de 
asigurare valabile in țările vizitate. 
Aș vrea să subliniez faptul că in 
aproape toate țările europene asi
gurarea de răspundere civilă este 
obligatorie, așa incit, dacă automo
bilistul român nu a încheiat in 
țară o asemenea asigurare valabilă 
In străinătate, la care să plătească 
prima de asigurare in lei, el va fi 
obligat să încheie asigurarea la in
trarea pe. teritoriul altei țări și să 
plătească prima in valuta tării res
pective.

— Mai sint șl alte,forme 
de asigurare care i-ar putea 
interesa pe cei ce pleacă in 
concediu sau in excursie ?

— O asigurare necesară in tot 
cursul anului, dar mai ales In pe
rioada concediilor, este asigurarea 
complexă a gospodăriilor cetățeni

lor. Prima pentru această asigura
re este de numai 2 lei pe an la fie
care 1 000 de lei sumă asigurată, 
cuantumul sumei asigurate stabilin- 
du-se de fiecare asigurat, la libera 
lui alegere, in funcție de valoarea 
bunurilor. De asemenea, o altă 
formă de asigurare pe care o re
comandăm cetățenilor in perioada 
sezonului estival este asigurarea 
familială de accidente. Ea cuprinde, 
pe lingă asiguratul principal (soțul 
sau soția), și pe copii, indiferent de 
numărul lor, in virstă de Ia 5 pină 
la 16 ani neimpliniți. Costul asigu
rării este de numai 25 lei pe o du
rată de 3 luni. De o largă răspin- 
dire se bucură asigurarea „Turist", 
care poate fi încheiată pe durata 
de o lună și cuprinde persoana care 
încheie contractul, precum și bu
nurile gospodărești ale acesteia. 
Prima pentru încheierea asigurării 
„Turist" este de numai 15 lei. Așa
dar cite forme de' asigurare atitea 
opțiuni, Revenind la zicala de care 
aminteam la inceput că prevederea 
e mama înțelepciunii, nu ne ră- 
mine decit să le dorim tuturor ce- ' 
lor care pleacă in vacanță sau ex
cursii — drum bun !

Petrea POPA.
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„0 NOUA $1 MARE MANIFESTARE ELIMINAREA DECALAJELOR RECLAMA 0 NOUA Convorbiri româno-marocane

A PRIETENIEI RBMAMO HJGDSLflVE ORDINE ECONOMICA INTERNAȚIONALĂ
Presa belgrădeană despre convorbirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și losip Broz Tito

BELGRAD 9 (Corespondență de la 
rele iugoslave informează, prin ample 
despre noua întilnire dintre tovarășul 
Iosip Broz Tito.

S. Morcovcscu). — Toate zla- 
rcportaje Însoțite de fotografii, 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășul

Sub titluri ca ,.O nouă sl mare 
manifestare a prieteniei iugoslavo- 
române" („POLITIKA"), „Tito in- 
timpinat cordial si călduros la 
București" („BORBA"), presa rela
tează despre atmosfera care a 
domnit pe aeroportul Otopeni, la 
sosirea președintelui Tito. Toastu
rile rostite de tovarășii Ceaușescu 

Tito cu prilelul dineuluț oferit 
in cinstea oaspeților sint publicate 
de ziarul „Borba" sub titlul 
„Ceaușescu : schimb tovărășesc de 
experiență in construcția socialis
tă", „Tito : relațiile României sl 
Iugoslaviei — exemplu de bună ve
cinătate", in timp ce „Politika" iși 
intitulează materialele „Ceausescu t 
prietenia 
exemplu 
fructuoasă

Iar* al

româno-iugoslavă — 
de colaborare sinceră sl 

n I Arilor Socialiste", 
..Tito : este necesar ca destinderea 
să cuprindă toate zonele lumii".

Presa informează, totodată, des
pre începerea convorbirilor oficia
le. subliniind faptul că ele s-au 
desfășurat în spiritul deplinei sin
cerități. prieteniei si înțelegerii. 
Intr-o atmosferă care de ani înde
lungați caracterizează relațiile ro- 
mânn-iugoslave. intilnirile si con
vorbirile președinților Tito sl 
Ceaușescu. Se reliefează că dialo
gul angajat cu acest prilei a de
monstrat că punctele de vedere $1 
pozițiile ambelor părți sint foarte 
apropiate si. uneori, chiar Identice 
In problemele examinate. „Evanta-

lul 
componența _ ______
delegații, marca apropiere a punc
telor de vedere șl aprecierilor, în
semnătatea momentului Internatio
nal. caracterul comun sl comple
mentar al Intereselor celor două 
târî In multe domenii — (oale a- 
cestea demonstrează cu siguranță 
că discuțiile vor fl Interesante, iar 
rezultatele întâlnirilor rodnice, ceea 
ce u confirma tradiția îndelunga
tă" —- scrie ziarul „Politika".

’Menționind principiile pentru 
care militează ambele țări pe plan 
internațional, publicația scrie, în 
continuare, că „este suficient să se 
amintească că. in ultimii doi ani, 
președintele Ceaușescu s-a intilnit 
cu peste 30 de șefi de stat si că 
Bucurcștlul, la fel ca șl Belgradul, 
a manifestat în mod evident iniția
tive diplomatice în eforturile pen
tru ca securitatea si cooperarea în 
Europa să obțină un succes cit mal 
palpabil. România este foarte in
teresată în problemele țărilor in 
curs de dezvoltare, sprijină activi
tatea nealiniaților. se situează ho- 
tărit de partea mișcărilor de eli
berare. intensifică vizibil legăturile 
cu statele arabe, iar în Africa a- 
pare cu un ajutor economic sufi
cient de voluminos în credite $i 
specialiști — intr-un cuvlnt, lăr
gește energic și trainic spațiul acti
vității politicii externe".

temei convorbirilor, 
puternică a ambelor

Intervenția reprezentantului român la sesiunea ECOSOC
GENEVA 9 (Agerpres). — Lo Geneva continuă lucrările celei de-a 

5<-n sesiuni a Consiliului Economic ți Social al O.N.U. (ECOSOC). 
Dezbaterile sint concentrate asupra modulul de transpunere in prac
tică a măsurilor înscrise In programul de acțiune pentru instaurarea 
unei noi ordini economice internaționale adoptat fn cursul sesiunii 
extraordinare din aprilie a Adunării Generale a O.N.U.

Lulnd cuvintul, ’șeful delegației 
române, ambasadorul Constantin 
Enc, s-a referit la necesitatea trans
punerii in viață in cel mai scurt 
timp a măsurilor prevăzute de re
centa sesiune extraordinară a Adu
nării Generale a O.N.U. Soluționarea 
problemelor pe care le ridică exis
tența decalajelor economice reclamă, 
înainte do loatc — a spus vorbitorul 
— stabilirea cadrului de principii șl 
linii directoare pe care să se înte
meieze intreaga activitate de coopc- 
rare a statelor. Este, de aceea, ne
cesar, după părerea guvernului ro
mân, ca un loc central să revină e- 
laborăril, adoptării și transpunerii 
in practică a unui ansamblu de prin
cipii noi. universal valabile, care să 
asigure deplina egalitate in drep
turi, respectarea independenței șl 
suveranității naționale, neameste
cul in treburile interne, avantajul 
reciproc, nefolosirea forței și a a- 
menințării cu forța in acțiunile sta
telor și in general in relațiile eco
nomice și financiare dintre toate ță
rile lumii. Reprezentantul român a 
subliniat, de asemenea, necesitatea

de a se acționa cu toată fermitatea 
împotriva oricăror restricții șl barie
re artificinle șl de a sc adopta mă
suri concrete in vederea îmbunătă
țirii condițiilor comerciale ale țări
lor In curs de dezvoltare.

Delegația română apreciază că 
O.N.U., organismele sale, sint che
mate să acționeze mal intens și cu 
mai multă eficiență pentru stimula
rea cooperării Internaționale în do
meniul științei șl tehnicii. Convoca
rea sub auspiciile O.N.U. in 1978 sau 
1979 a unei conferințe mondiale 
pentru știință și tehnologie in sluj
ba dezvoltării, inițiativă pe caro 
România a promovat-o in mod con
stant. va putea constitui un moment 
important in viața organizației.

In încheiere, reprezentantul țării ----- . ------------------------------- . une| 
cum 
eco-

noastre a subliniat că succesul 
asemenea opere de amploare, 
este Instaurarea unei noi ordini 
nomice in relațiile internaționale, 
reclamă ca Ia punerea de acord a 
oricăror soluții și forme noi de ac
tivitate să poată participa toate ță
rile interesate, iar hotăririle să țină 
seama de interesele tuturor.

Conferința pentru securitate șl cooperare în Europa

Ședința Prezidiului C.C. al U.C.I.
BELGRAD 9 (De la corespondentul 

nostru). — La Belgrad a avut loc 
prima ședință a Prezidiului Comite
tului Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. prezidată de 
Stane Dolanț, secretarul Comitetului 
Executiv al Prezidiului. Pe ordinea 
de zi a primei ședințe de lucru a 
Prezidiului s-a aflat examinarea unul 
document privind rolul social, sarci
nile și modul de organizare a sindi
catelor din Iugoslavia. Mika Șpiliak, 
președintele Consiliului Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia, a prezentat 
o expunere pe marginea acestui do
cument, pe baza căruia se vor des
fășura și pregătirile pentru Congresul 
sindicatelor, ce va avea loc In de
cembrie a.c.

In cadrul ședinței a fost adoptată

hotărîrea cu privire la formarea co
misiilor Prezidiului C.C. al U.C.L

★
Consiliul Executiv Federal al Iu

goslaviei a constatat că trăsătura de 
bază a evoluției economice a țării in 
prima jumătate a anului 1974 este 
caracterul ei dinamic si accelerarea 
dezvoltării in toate sectoarele, a re
latat în cadrul unei conferințe de 
presă Berisav Sefer, vicepreședinte 

- al Consiliului Executiv’ Federal. Obi
ectivele fundamentale ale politicii e- 
conomice — în primul rind accele
rarea creșterii producției, a produc
tivității muncii, sporirea investițiilor 
și ridicarea nivelului de viață al 
populației — au fost atinse.

Tn primele șase luni ale acestui an, 
producția industrială a sporit cu 
aproape 10 Ia sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut.

R. D. VIETNAM

Bilanțul realizării planului de 
pe primul semestru al anului 1974
HANOI 9 (Agerpres). — Făcind 

bilanțul realizării planului de stat 
pe primul semestru al anului 1974, 
Consiliul de Miniștri al R.D. Viet
nam a constatat că, în agricultură, 
recoltarea culturilor de orez de pri
măvară și vară se apropie de sfir- 
șit și că unele localități au realizat 
sau depășit planul in ceea ce pri
vește randamentul și producția glo
bală. In industrie, mai multe ra
muri și întreprinderi și-au Îndepli
nit planul pe primul semestru, 
special in ramurile extracției 
cărbune, producției de energie 
lectrică și in întreprinderi ale in
dustriei ușoare. S-au înregistrat, de 
asemenea, progrese In domeniile 
transporturilor și comunicațiilor.

Consiliul de Miniștri apreciază că.

in 
de 
e-

in pofida numeroaselor dificultăți 
intilnite la începutul anului și da
torate sechelelor războiului și, in 
parte, timpului puțin favorabil, 
muncitorii, țăranii cooperatori, ca
drele științifice și tehnice, masele 
muncitoare, în general, au depus 
mari eforturi pentru materializarea 
rezoluției celei de-a 22-a plenare a 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam și îndeplinirea planu
lui de stat pe 1974. Rezultatele ob
ținute in cursul primului semestru 
creează condiții favorabile pentru 
Îndeplinirea cu succes a planului pe 
semestrul al doilea și pentru acțiur 
nea de restabilire și dezvoltare a e- 
conomiei nordului socialist al Viet
namului, adaugă comunicatul

in pofida numeroaselor

GENEVA 9 (Agerpres). — Grupul 
de lucru creat de comitetul de co
ordonare pentru redactarea Declara
ției asupra legăturii securității și 
cooperării în Europa cu securitatea 
și cooperarea in Mediterană a con
tinuat examinarea celor două proiec
te prezentate de delegațiile Italiei și, 
respectiv, ale Ciprului, Maltei șl 
Iugoslaviei, sub președinția șefului 
delegației române, ambasadorul Va
lentin Lipatti.

Referindu-se la raporturile dintre 
securitatea și cooperarea în Europa 
și in zona Mării Mediterane, dele
gatul român, Ion Diaconu, a subli
niat necesitatea accelerării eforturi
lor statelor participante pentru atin
gerea obiectivelor conferinței, conce- 
pind securitatea europeană ca parte 
integrantă a securității mondiale. El 
a insistat asupra necesității aplicării 
față de statele mediteraneene neparti
cipante la conferință, ca și față de 
celelalte state ale lumii, a principii
lor privind relațiile mutuale, care vor 
fi elaborate in cadrul conferinței, ci
tind in acest sens Declarația solemnă 
comună a Republicii Socialiste Româ
nia și a Republicii Arabe Egipt, sem
nată la 30 iunie 1974 la București de 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și de 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar El Sadat, prin care cele două 
țări proclamă voința lor comună de 
a fundamenta relațiile dintre ele pe 
principiile dreptului internațional. 
Delegatul român a sprijinit propune
rile referitoare la luarea in conside
rare a intereselor și obiectivelor pro
gresului economic și social al țărilor 
in curs de dezvoltare din această re
giune, subliniind solidaritatea Româ
niei, ca țară confruntată cu proble
me similare, cu eforturile acestor 
state.

Au mai luat cuvintul reprezentan
ții Belgiei, Spaniei și Iugoslaviei. El 
au subliniat complementaritatea ce
lor două proiecte și interesul pen
tru elaborarea unui document co
respunzător în această problemă.

La propunerea ambasadorului Va
lentin Lipatti, în calitate de președin
te al ședinței, s-a trecut in mod 
efectiv la redactarea dispozitivului 
acestui document, abordindu-se în 
primul rind problema principiilor a- 
plicabile în relațiile dintre țările 
participante la conferință și cele 
neparticipante riverane Me'diteranei, 
respectiv a angajamentului pe care 
trebuie să și-1 asume statele partici
pante în această privință.

r

RABAT

BONN 9 — La Universitatea 
din Bonn a avut loc un simpo
zion, in cadrul căruia au fost 
prezentate referate pe temele : 
„politica culturală românească", 
„probleme ale invățămîntului 
actual", „invățămintul pentru 
naționalitatea germană din 
România". Au participat profe
sori universitari, docenți și stu- 
denți.

RABAT 0 (De la corespondentul 
nostru). — Delegația Consiliului 
popular al municipiului București, 
condusă de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, primarul general al Capitalei, 
care, Ia invitația guvernatorului pre
fecturii Rabat-Sale, Brahlm Frej, șl 
a președintelui Consiliului municipal 
al orașului Rabat, Abdelkerim El 
Falous El Alami, face o vizită în 
Maroc, s-a întilnlt marți și a avut 
convorbiri succesive cu Taieb Ben- 
cheikh, secretarul de stat al planu
lui șl dezvoltării regionale, Ahmed 
Tazl, ministrul lucrărilor publice și 
comunicațiilor, și cu -Abdellatif GMs- 
sassi, ministrul comerțului, industriei, 
minelor și marinei comerciale. In 
cadrul Întrevederilor a fost abordată 
o arie largă de probleme privind 
dezvoltarea In continuare a relațiilor 
româno-marocane pe multiple pla-

nurl. Delegația a vizitat, da aseme
nea, obiective economic* din apro
pierea capitalei marocane.

Festivitățile din Maroc
RABAT 9 (Agerpres). — La Rabat 

el In alte orașe marocane au avut 
loc ample manifestări artistice și 
culturale prilejuite de cea de-a 45-a 
Rniversare a zilei de naștere a re
gelui Marocului, Hassan al II-lea. In 
orașul Fes, suveranul marocan a 
rostit o cuvîntare In cara a anunțat 
noi acțiuni In direcția dezvoltării 
economice și sociale a țării și a creș
terii generale a nivelului de trai al 
populației.

La manifestările de la Rabat a 
participat și delegația Consiliului 
popular al municipiului București, 
condusă de tovarășul Gheorghe Cioa
ră, primarul general al Capitalei.

Intensificarea cooperării româno-algeriene
ALGER 9 (Agerpres). — Ministrul 

minelor, petrolului și geologiei al 
României, Bujor Almășan, a avut 
convorbiri la Alger cu Belaid 
Abdessalem, ministrul industriei 

energiei din țara-gazdă. Au 
examinate probleme privind

intensificarea cooperării dintre Româ
nia și Algeria in domeniile minier șl 
petrolier. Pe baza discuțiilor, s-a 
semnat o minută care stabilește 
obiectivele cooperării și programul 
aplicării In practică a acestora.

ORIENTUL APROPIAT
Bombardamente navale israeliene asupra unor porturi libaneze

BEIRUT 9 (Agerpres). — Primul 
ministru libanez, Takieddine Solh, a 
anunțat luni seara declanșarea de 
bombardamente navale israeliene 
asupra unor porturi libaneze. „Nu 
au avut loc operațiuni ale fedaini- 
lor pentru a justifica o asemenea 
agresiune", a adăugat el.

Ministerul Apărării al Libanului a 
dat publicității un comunicat în care 
se arată că tirul navelor israeliene a 
scufundat 21 de ambarcațiuni de pes
cuit și că o încărcătură explozivă a 
rănit un civil in portul Sidon. Co
municatul afirmă că artileria de 
coastă libaneză a deschis focul și a 
forțat navele israeliene să se retragă.

Agenția palestineană de presă 
„WAFA" a anunțat că paralel cu 
atacul naval un grup de militari is-

raelienl a Încercat să se Infiltreze 
In regiunea portului Tyr șl 6ă arunce 
In aer debarcaderul. Forțele de apă
rare ale miliției palestinene, In coo
perare cu armata libaneză, au ripos
tat acestor atacuri.

TEL AVIV. — Un purtător de cu- 
vint militar Israelian a anunțat că, 
luni seara, vase militare israeliene 
au atacat trei mici porțuri de pe țăr
mul Libanului — Tyr, Sidon șl Ras 
El Shaik — scufundind circa 30 de 
ambarcațiuni. Operațiunea, a adăugat 
purtătorul de cuvlnt, a fost concepută 
ca urmare a infiltrării unor membri 
ai rezistenței palestinene în nordul 
Israelului și a numeroase indicii de 
sabotaj naval.

agențiile de presă transmit:

Primul ministru al Por- 
tU(JClseir Adelino da Palma Car
los, și-a prezentat demisia președin
telui Antonio de Spinola. Demisia 
s-ar datora, informează Associated 
Press, „refuzului președintelui și al 
Consiliului de Stat de a acorda gu
vernului toate împuternicirile cerute 
de primul ministru".

Consultările franco-vest- 
germane, pril°iuite c|° vlzi,a in
R. F.G. a președintelui Franței, Valâry 
Giscard d’Estaing, au luat sfirșit la 
Bonn. In cursul întrevederilor cu 
cancelarul federal Helmut Schmidt 
au fost abordate probleme privind 
relațiile bilaterale, situația actuală 
din Piața comună si relațiile ei cu
S. U.A. și țările arabe, criza energe
tică și implicațiile acesteia asupra e- 
conomiilor țărilor occidentale. Pre
ședintele Franței a avut, marți o în- 
lilnire și cu președintele R. F. Ger
mania, Walter Scheel.

Președintele Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia, 
Kenji Miyamoto, referindu-se la a- 
legerile de duminică, a arătat câ 
P.C.J. a realizat un „avans în- 
tr-o situație dificilă". El a in
sistat asupra necesității formării 
unui front unit al forțelor pro
gresiste bazat pe un „acord poli
tic la nivel național". La rindul său, 
președintele Partidului Socialist Ja
ponez, Tomomi Narita, a propus o 
întilnire cit mai curind posibil a li
derilor principalelor patru partide 
din opoziție, pentru a discuta proble
me privind acțiuni unite în cadrul 
apropiatei sesiuni extraordinare a 
Dietei.

Un guvern militar a ,0!l 
instalat în Bolivia. Președintele 
Hugo Banzer a declarat că noul său 
cabinet va promova o politică de 
normalizare a situației politice inter
ne și de lichidare a structurilor ana
cronice.

Populația R.F.G. era' '• 
sfîrșitul anului 1973, de 62,1 milioa
ne locuitori.

DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI
BONN

rek, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al R.P. Polone, 6-a con
venit stabilirea unor contacte de lu
cru permanente între guvernul Polo
niei și Vatican.

Parlamentul Etiopiei ■■ 
reunit In sesiune extraordinară pen
tru discutarea propunerilor referitoa
re la o serie de reforme legate de 
schimbări in structura puterii de 
stat și democratizarea vieții in țară, 
în aceeași zi, forțele armate au pus 
in afara legii persoanele acuzate de 
corupție și de abuzuri, care se as
cund pentru a nu fi arestate. De 
asemenea, armata și poliția au tre
cut la dezarmarea detașamentelor 
armate aflate în slujba unor mari 
proprietari de păminturi.

Programe speciale pentru 
dezvoltarea agriculturii

De ce a tras zăvoarele

Principalele organizații 
sindicate și obștești din Ci- 
ptUr Printre care Federația pan- 
cipriotă a muncii, Uniunea. țăranilor 
ciprioți șl altele, au dat publicității 
o declarație comună în care iși ex
primă sprijinul pentru eforturile gu
vernului de a lichida activitățile te
roriste din insulă si de a normaliza 
situația din țară. întregul popor ci
priot, relevă declarația, trebuie să 
fie gata să dea o ripostă hotărîtă 
forțelor reacționare.

Primul ministru al Repu
blicii Bangladesh, M»Jibur 
Rahman, a procedat la o remaniere 
guvernamentală după demisia a șase 
membri ai cabinetului și a trei mi
niștri de stat. In cabinetul remaniat, 
premierul Mujibur Rahman deține 
și portofoliile apărării, planificării, 
construcțiilor navale, informațiilor șl 
transporturilor aeriene. Ministrul a- 
facerilor externe, Kamal Hossain, a 
fost însărcinat să conducă și Minis
terul Resurselor Naturale și Cercetă
rii Științifice și Tehnologice.

banca „Herstatt'1
SPECIALIST! ROMÂNI CONTRIBUIE LA PUNEREA 
ÎN VALOARE A POTENȚIALULUI AGROZOOTEHNIC

Printre măsurile de 
deosebită importantă 
luate de guvernul ma
rocan in anii indepen
denței tării se numără 
reforma agrară.

Mai intii s-a proce
dat la trecerea in pro
prietatea statului a 
loturilor de pămint ce 
Eparțineau fostelor in
stituții colonialiste și o 
parte din aceste tere
nuri au fost distribuite 
țăranilor, acordindu- 
ii-se. in același timo, 
credite și asistență 
tehnică pentru culti
varea lor. Potrivit 
unei alte hotăriri re
cente. au trecut, de 
asemenea, in proprie
tatea statului incă 
aproape 400 000 de 
hectare ce aparțineau 
unor coloni privați. In 
întregime noile tere
nuri sint prevăzute a 
fi distribuite felahilor 
marocani pentru a le 
administra in mod co
lectiv. cu asistența 
tehnică a statului. Sint 
pe cale de a se crea 
ru acest prilej coope
rative mixte de pro
ducție și servicii care 
să schimbe vechile 
structuri rurale.

Agriculturii maroca
ne, care dispune de o 
suprafață arabilă de 
7.5 milioane de hec
tare. i s-a alocat in 
actualul plan cincinal 
de dezvoltare econo
mică și socială a țării 
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15,8 la sută din tota
lul investițiilor de 
stat, ceea ce reprezin
tă dublul față de 
cincinalul precedent. 
Un ambițios pro
gram de construc
ții de baraje se Înfăp
tuiește acum in acest 
scop — 22 sint termi
nate. iar alte 15 se 
află in stadiu de reali
zare — pentru a se a- 
tinge obiectivul pro
pus: un milion de hec
tare irigate, de pe care 
se preconizează a se 
realiza cite trei cul
turi pe an.

Programe speciale de 
dezvoltare au fost lan
sate și in sectorul zoo
tehnic. fiind orientate 
In primul rind spre 
crearea de mari uni
tăți agroindustriale 
pentru creșterea și în
grășarea animalelor In 
zonele de pășune.

Pentru Înfăptuirea 
acestor importante ac
țiuni, guvernul de la 
Rabat primește spri
jinul unor popoare 
prietene. Astfel, la 
propunerea autorități
lor marocane, specia
liști români participă 
In prezent la efortul 
depus de colegii 
marocani pentru 
tinderea culturii 
tloarea-soarelui 
principalele regiuni a- 
gricole ale țării. Expe-

lor 
ex- 

de
In

ro-riența și asistența 
mânească au permis 
Marocului să treacă de 
la o cultură de 7 000 
de hectare de floarea- 
soarelui in anul 1969 
la 40 000 de hectare in 
prezent Pentru actua
lul plan cincinal. Ma
rocul și-a propus să 
cultive cu această plan
tă 120 000 de hectare, 
folosind in exclusivi
tate tehnologii Tama
n'ști. în domeniul zoo
tehnic s-a convenit 
crearea primei socie
tăți mixte româno- 
marocane, avind ca o- 
biectiv exploatarea în 
comun a două mari 
comolexe agroindus
triale pentru creșterea 
și îngrășarea animale
lor.

Apreciind noua fază 
de cooperare româno- 
marocană, ministrul 
marocan al agriculturii 
și reformei agrare de
clara că „realizarea cu 
România a 
mari unități 
dustriale — 
principal al 
lui nostru plan cinci
nal — este o consecin
ță a bunelor relații 
dintre cele două țări, 
relații de pe urma că
rora • beneficiază am
bele popoare prietene".

primelor 
agroin- 
obiectiv 
actualu-

Mfrcea
S. IONESCU

Reclama devenită 
familiară care înfăți
șa un copil cu minu
tele la ochi, spunind : 
„Tatăl meu este pre
văzător — el este cli
ent al băncii Her
statt" — era la locul 
ei. Ca de obicei. Cu to
tul neobișnuit era in
să faptul că pe ușile 
sediilor din Koln, 
Bonn și din alte loca
lități ale landului Re- 
nania de nord-West- 
falia — 31 de filiale 
în total — era>=pus un 
afiș proaspăt care a- 
nunta că ghișeele băn
cii s-au închis. Clien- 
ții care veneau să ri
dice său sâ depună 
bani se adunau in
tr-un număr tot mai 
mate in 
zăvorite 
ce în ce 
și mai _ . .
explicații. In cele din 
urmă poliția a inter
venit pentru a liniști 
spiritele, iar per
soane din condu
cerea băncii au preci
zat că această mare 
instituție financiară 
nu mai are bani li
chizi și nici credite 
pentru a face față 
plăților curente, că 
s-a declarat, deci, în 
stare de faliment

Sumele totale 
care banca le 
lase in anul 1973 
de aproape 2.1 miliar
de mărci, din care 
peste un miliard pro
venit din depunerile 
clienților.

Cum s-a ajuns la

fata ușilor 
cerind, din 

mai insistent 
amenințător,

pe 
ru- 

erau

faliment ? Conducerea 
băncii a furnizat ur
mătoarele explicații : 
in anul 1974, banca 
s-a angajat in specu
lații masive pe piața 
devizelor, ... ’ ' ’
și vinzind la 
valută străină, 
te cuvinte, ;
du-se la <
cursului unor 
la o 
banca 
pentru 
pectiv 
devize 
scăzut, 
au 1 
cursurile in loc să 
crească au scăzut, iar 
banca în locul ciștigu- 
lui așteptat, a pierdut. 
După estimările ex- 
perților bancari vest- 
germanL, suma totală 
a pierderilor s-a ri
dicat la cel puțin 400 
milioane de mărci.

Evident, falimentul 
băncii Herstatt ar pu
tea fi considerat ca 
un caz singular, dacă 
nu ar surveni in- 
tr-un moment în care 
piața financiară vest- 
germanâ, ca și alte 
piețe financiare occi
dentale, nu ar da sem
ne de o îngrijorătoa
re instabilitate. Un 
principal factor al â- 
cestei instabilități este 
inflația, care a ajuns 
la o rată de peste 7 
la sută anual.

în aceste condiții, 
multe firme se văd 
tentate să se angaje
ze in speculații pentru

cumpărând 
termen 

. Cu al- 
așteptin- 
creșterea 

valute 
anumita dată, 

a cumpărat 
i termenul res- 

o cantitate de 
la un preț mal 

. Dar așteptările 
fost înșelate : 

loc

a obține cîștiguri 
pide de pe urma ... 
nevrârii fie a capita
lurilor, fie a prețuri
lor produselor sau 
serviciilor lor. Dar nu 
întotdeauna pronos
ticurile se realizează. 
Nu e de mirare deci 
că un număr crescind 
de firme, socotite pi- 
nă de curind a fi soli
de, au dat faliment 
sau au anunțat că în
registrează . pierderi. 
Firmele mici părăsesc 
pur și simplu terenul 
economiei. In ultimii 
12 ani, nu mai puțin 
de 700 mii de firme 
mici și mijlocii au 
dispărut.

In contextul acestor 
mari afaceri se pierd 
fără urmă și micile 
economii ale unor ce
tățeni de rind. în ca
zul de față, deși in a- 
jutorul băncii Herstatt 
au sărit imediat alte 
bănci și s-a anunțat 
că micii deponent! iși 
vor primi banii Îna
poi, deocamdată ni
meni nu acceptă 
cecuri ale clienților a- 
cestel bănci. în aceste 
împrejurări, reclame 
de genul aceleia fă
cute de banca Her
statt cu privire la 
prevăzătorul cetățean 
care iși lăsa econo
miile în grija unor 
astfel de firme sună 
ca o amară ironie.

ra- 
ma-

N. S. STANESCU

Ministrul de externe al 
GrCCiOÎț Spyridon Tetenes, și-a 
prezentat demisia din motive de să
nătate, anunță un comunicat oficial 
difuzat luni seara la Atena. Demi
sia a fost acceptată de guvern. Pe 
de altă parte, comunicatul precizează 
că actualul ministru al industriei 
și energiei, Constantin Kipraios, va 
prelua, cu titlu provizoriu, funcția 
de ministru de externe.

Consiliul national pentru 
cercetări științifice din Si- 

a pus la dispoziția ministere
lor de specialitate fondurile de In
vestiții solicitate pentru procurarea 
echipamentului necesar unul centru 
de cercetări nucleare Ia Damasc. 
Cercetările se vor axa, între altele, 
pe probleme legate de folosirea izo
topilor in agricultură și In opera
țiunile de prospectare a plnzelor de 
apă freatică.

Partidul liberal din Ca- 
ntldOj condus de premierul Pierre 
Elliott Trudeau, a obținut majorita
tea absolută în alegerile generale 
anticipate desfășurate luni. Candida- 
ții liberali au cîștigat 140 de man
date din cele 264 ale Camerei Co
munelor, față de 109 cite au obținut 
In alegerile desfășurate în 1972.

Contacte de lucru per
manente între Polonia și 
Vtrticnn. Agenția P.A.P. informea
ză că in urma convorbirilor desfășu
rate între Agostino Casaroli, secre
tarul Consiliului pentru problemele 
publice al Vaticanului, și Jozef Czy-

.Guvernul Ghanel • hotărlt 
să acorde Gulneei-Blssau un ajutor 
In valoare de 50 000 de dolari, in 
vederea consolidării independenței 
acestei țări. Ministerul Afacerilor 
Externe al Ghanel a anunțat, tot
odată, că guvernele celor două țări 
vor stabili relații diplomatice cit 
mai curind posibil.

Comitetul pentru proble
mele interne ale Partidului 
laburist a Pu^icat un document 
în care se prevede naționalizarea in
dustriei aeronautice britanice. Prin
cipalele companii care ar urma să 
fie preluate de stat sint „British 
Aircraft Corporation" și „Hawker 
Siddeley Aircraft".

EXPERIMENTE TEHNICE LA BORDUL 
STAȚIEI ORBITALE „SALIUT-3"

MOSCOVA 9 (Ager
pres). — Cosmonauții 
sovietici Pavel Po- 
povlci și Iuri Artiu- 
hin, aflați la bordul 
stației orbitale „Sa- 
liut-3", au efectuat, in 
ultimele 24 de ore, o 
serie de experimente 
tehnice legate de pu
nerea la punct și ve
rificarea sistemelor de 
bord perfecționate și

a aparatajului labora
torului cosmic. Intre 
altele, a fost experi
mentat un instrument 
optic care permite să 
se efectueze observații 
asupra stării părților 
componente ale stați
ei și să se transmită 
pe Pămint, prin tele
viziune, imaginile ast
fel obținute. In ace
lași timp, au fost pu
se la punct o serie de

detalii ale sistemului 
de legătură prin radio 
cu Terra și s-au efec
tuat cercetări asupra 
parametrilor atmosfe
rei din compartimen
tele stafiei.

Marți la ora 12,00, 
ora Bucureștiului, sta
ția cosmică pilotată 
„Saliut-S" efectuase 73 
de rotații In jurul Pă
mântului, relatează a- 
genția T.A.S.S.

OE PREIUTINDEHI
• PENTRU FIECARE 

OM - 200 DE COPACI. 
Potrivit unor statistici, in de
cursul vieții flecare om „con
sumă" pentru uzul personal.„ 
200 de copaci ! Se are In ve
dere lemnul folosit In construc
ția de locuințe, la confecționa
rea mobilei, jucăriilor, chibritu
rilor, caietelor, ziarelor, curți
lor și a multor altor obiecte 
Indispensabile.

• NOR! ARTIFICIALI. 
De pe poligonul experimental 
american Wallops Island au 
fost lansate 54 de rachete de 
cercetare, dintre care citeva au 
răsplndit In atmosferă substan
țe chimice. Acestea au dat naș
tere unor nori artificiali, de cu
loare albastră, vizibili deasupra 
coastei estice a B.U.A., din Vir
ginia pînă la New York. Expe
riența urmează să furnizeze 
date despre curențli existențl 
In straturile superioare ale at
mosferei. De pe urma valorifi
cării datelor furnizate de în
treaga gamă de lansări, a căror 
prelucrare va duta aproximativ 
un an și jumătate, savanții r- 
mericani, britanici, canadieni șt 
vest-germani, care participă la 
aceste experiențe, speră să ob
țină noi cunoștințe cuprinză
toare despre atmosfera superi
oară a Pămintului.

• ÎMBRĂCĂMINTE DE 
ACUM PATRU SECOLE. 
Colaboratorii Muzeului orășe
nesc din Praga au terminat lu
crările de restaurare a7 obiecte
lor de Îmbrăcăminte ale cele
brului astronom danez Tycho 
Brahe (1546—1601). După cum 
se știe, Brahe a fost înmormln- 
tat la Praga. In 1901 mormintul 
său a fost deschis, prilej cu 
care au fost luate și depuse 
spre conservare in arhiva mu
zeului praghez un șir de obiecte 
relativ bine conservate : frag
mente din îmbrăcămintea și pe
lerina ea, ciorapii și încălță
mintea. în curind, recondiționa
te, acestea vor fi expuse vizio
nării publicului.

• „HOBBY” NEOBIȘ
NUIT — morile de vint Zeci 
de machete de mori de vînt, 
reproducând fidel exemplarele 
In mărime naturală existente 
In Polonia, a confecționat ingi
nerul Feliks Klaczynski, astăzi 
pensionar. Atras incă din tine
rețe de variatele și originalele 
mori de vint din țara sa, el a 
Întreprins numeroase călătorii 
in căutarea lor, a studiat în bi
blioteci și arhive, a schițat mo
delele cele mai interesante, me
canismele de funcționare. Ast
fel. a izbutit să devină un spe
cialist in materie. Modelele sale 
la scară redusă participă cu 
succes la diferite expoziții in
terne șl internaționale. De re
marcat că in Polonia există 
Încă sute de mori de vint, din 
care 29 continuă să funcționeze.

• OPERAȚIUNEA „VA
CANȚĂ LINIȘTITĂ". p- 
rioada vacanțelor, în Franța 
crește vertiginos numărul jafu
rilor și furturilor prin efracție. 
Unul din 30 de francezi este 
jefuit ; fiecare francez este vic
tima unei spargeri cel puțin o 
dată la zece ani. Aceste sta
tistici au determinat Minis
terul de Interne al Franței să 
declanșeze operațiunea „Vacan
ță liniștită", după ce cu citeva 
săptămini în urmă lansase o 
altă operațiune împotriva in
securității crescânde a traficului 
din centrele urbane. A fost mo
bilizat iui important dispozitiv 
de descurajare — patrule mo
torizate, gardieni — menit să-i 
surprindă pe răufăcătorii oca
zionali. Rezultatele acestei mă
suri, după cum se speră, tre
buie să fie cel puțin compara
bile cu cele obținute anul tre
cut : in 1973, folosindu-se efec
tive de citeva ori mai mici, au 
fost surprinși in flagrant delict 
12 411 hoți.

• TRAMVAIUL REDI- 
VIVUS. Tramvaiul pare — la 
prima vedere — un mijloc de 
transport In comun relativ lip
sit de perspective, in com
parație cu autobuzul, tro
leibuzul și, firește, metroul. 
Cu toate acestea, tramvaiul 
e departe de a se fi pe
rimat. In multe țări se fac • 
eforturi pentru modernizarea 
acestui mijloc de transport. A- 
par noi tipuri de vagoane silen
țioase, liniile sint deviate pe 
artere secundare, mărindu-se in 
schimb viteza de deplasare a 
vehiculelor. In U.R.S.S., peste
9 miliarde de călătorii se efec
tuează anual cu tramvaiul. La 
Leningrad s-a amenajat o linie 
de tramvai, lungă de 12 km, pe 
care se circulă cu o viteză de 
30 km pe oră, față de numai 15 
km în mod obișnuit. în orașul 
Volgograd se construiește o li
nie de tramvai subterană, vi
teza de deplasare urmînd a fi 
aproape comparabilă cu cea a 
metroului.

• PALATUL COPIILOR 
DIN SONGRIM. Intr-unui 
din centrele siderurgice ale 
R.P.D. Coreene — Songrim — 
a fost construit un mare și mo
dern palat orășenesc al copiilor. 
Ocupînd o suprafață de 30 000 
mp, acest palat este constituit 
din trei corpuri de clădiri, care 
pot găzdui 1 500 de copii și o 
sală de festivități de mari pro
porții. Pe lingă încăperile „de 
zi", amenajate în funcție de 
vlrstă și particularitățile psiho
logice ale micilor „locatari" și 
dotate cu instalații de climati
zare a aerului, există săli da 
baie, un serviciu de pediatrie 
etc. Palatul dispune de peste o 
mie de obiecte destinate spor
tului și distracțiilor, o piscină 
acoperită, un tren pentru ama
torii de „călătorii" și un uriaș 
glob terestru care poate „găz
dui" pînă la 80 de copii.
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