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Județele tarii in marea întrecere socialistă» »

BRAȘOV

FORȚA
INIȚIATIVEI 
MUNCITOREȘTI

În aceeași ambianță de prietenie și stimă
reciprocă, a continuat ieri

DIALOGUL RODNIC DINTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl PREȘEDINTELE IOSIP BROZ TITO
Miercuri a continuat în stațiunea 

Neptun dialogul fructuos la nivel 
înalt între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au avut con
vorbiri cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-iugoslave. pe multiple pla
nuri, și un schimb de vederi în 
probleme de interes comun ale 
mișcării comuniste și muncitorești,

precum și ale situației actuale a 
vieții politice internaționale.

Dialogul la nivel înalt româno- 
iugoslav a continuat apoi în ca
drul unui dejun.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, to
varășele Elena Ceaușescu și Iovan- 
ka Broz.

Au participat tovarășii Manea 
Mânescu și Gemal Biedici, cu so
țiile.

Convorbirea și dejunul s-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie, sub semnul voinței co
mune de a promova conlucrarea 
fructuoasă dintre cele două țâri, 
partide și popoare.

Dineu oferit de tovarășul 
iosip Broz Tito și tovarășa 
lovanka Broz în onoarea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Bilanțul primului semestru, În
cheiat zilele acestea, reflectă con
vingător preocupările susținute ale 
colectivelor intreprinderilor din ju
dețul Brașov, hotărî rea și spiritul 
de ipaltă responsabilitate ale aces
tora pentru Îndeplinirea sarcinilor 
de plan și angajamentelor asumate 
In cinstea celor două mari eveni
mente ale anului : a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. Ritmul 
viu in care s-a muncit, consecventa 
cu care s-a acționat pentru ca mă
surile preconizate in fiecare uni
tate să fie aplicate, ca problemele 
apărute in procesul producției sâ 
fie soluționate competent și opera
tiv au dat road'' : 
realizările primului 
semestru se situează 
la cote superioare, 
unele din angaja
mentele luate pe în
tregul an la nivelul 
Județului sint de pe 
acum depășite. Este 
cazul indicatorului 
producția-marfă. la 
care in perioada a- 
mintită s-a obținut 
suplimentar o pro
ducție in valoare de 
300 milioane lei, fa
ță de 180 milioane 
lei cit prevede an
gajamentul. In acest 
fel, industria ju
dețului a livrat in plus eco
nomici naționale. intre altele, 
1 050 tractoare, 940 autocamioane, 
40 000 rulmenți, 12 700 kilowați mo
toare electrice, circa 4 000 tone 
produse chimice și uleiuri mine
rale ș.a.

Și de data aceasta colectivul în
treprinderii de tractoare sc situea
ză pe unul din locurile fruntașe 
ale intreccrii. După cum s-a anun
țat in presă, zilele trecute, 
de pe banda de montaj a întreprin
derii a ieșit tractorul cu nr. 400 000. 
Evenimentul a avut loc mai din 
vreme, grație celor 1 050 tractoare 
realizate peste prevederi.

— Realizarea tractorului cu nr. 
400 000 — ne spunea inginerul Va- 
sile Sechel, directorul general al 
întreprinderii — reprezintă un suc
ces de seamă al colectivului nostru, 
al industriei constructoare de ma
șini, dar el nu este singular. Chiar 
in ziua fabricării tractorului cu 
nr. 400 000 ne-a parvenit vestea că 
tractorului U—550 i s-a acordat 
medalia de aur a Tirgului inter
național Agra 74" din Republica 
Democrată Germană, iar tractoarele 
U—450 Li U—450 SM, U—650 au 
clștlgat și ele trofeul pentru cali
tate al Tirgului internațional de 
mașini agricole de la Madrid. Sint 
succese cu care ne mindrim, care 
sporesc prestigiul industriei româ
nești in lume.

Demne de remarcat sint și re

zultatele obținute de colectivul de 
la întreprinderea dc rulmenți. 
In primul semestru, planul la pro
ducția globală a fost depășit cu 
36,4 milioane lei, la producțja-mar- 
fă cu 13 milioane lei, sarcina de 
creștere a productivității muncii 
s-a realizat In proporție dc 102,3 la 
sulă. In legătură cu aceste rezul
tate, tovarășul Vicențiu Apolozan. 
secretarul comitetului de partid al 
Întreprinderii, ne relata:

— Realizările din primul semes
tru sint rezultatul firesc al preo
cupării organizațiilor de partid, a 
conducerii întreprinderii și a colec
tivelor din secții pentru folosirea 
mai deplină a ootențialului tehnic 

și uman, a fondului 
de timp. în acest an 
noi nm atins un in
dice superior de uti
lizare a mașinilor, 
de 95 la sută ; aș 
mai aminti intensi
ficarea acțiunii de 
polideservire a mij
loacelor tehnice. Un 
rol hotărîtor au avut 
și inițiativa „Micro
nul, gramul, secunda 
in slujba eficienței 
economice". activi
tatea organizației de 
partid pentru întă
rirea disciplinei și 
ordinii in produc
ție.

...întreprinderea „Metrom" ne 
apare și ea, in aceste zile, ca o ,.re
tortă" vie a inițiativelor și spiritu
lui inventiv, activitatea creatoare a 
colectivului de aici găsindu-și re
flectarea in acțiuni și măsuri de 
certă eficiență economică, materia
lizate in primul semestru în reali
zarea unei producții globale supli
mentare de 8,1 milioane lei și 
marfă de 3,6 milioane Ici, a unui 
beneficiu de 4 milioane lei.

— Un exemplu de inițiativă crea
toare si spirit inventiv — ne-a re
latat inginerul Ion Iacobescu, di
rectorul întreprinderii — este cel 
al colectivului secției de laminoa
re, condus de inginerul loan Mar
tin, care a reușit să realizeze ceea 
ce nu au putut obține specialiștii 
străini. Despre ce este vorba ? In 
timpul probelor tehnologice s-a 
văzut clar că utilajele de recoace- 
re a benzilor de alamă de la noul 
laminor, livrate de o firmă străină, 
nu se pot încadra în parametrii 
prevăzut! de furnizor. Acest fapt, 
ca și prelungirea probelor, a pro
dus grave perturbatii activității În
treprinderii. Colectivul secției, in 
frunte cu șeful ei. ajutat de 
maiștrii Dumitru Jaliu, Benedect 
Bartolomeu, Nicolae Brinzea și al-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteil"

(Continuare în pag. a IlI-a)

In seara zilei de 10 iulie, tovară
șul Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, și to
varășa lovanka Broz au oferit, in 
stațiunea Neptun, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mânescu, 
Vina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Leonte Râutu, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Vasile 
Vîlcu, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Ștefan Andrei, Ștefan Peterfi, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George

Macovescu. ministrul afacerilor 
externe, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai guvernului și alte persoane o- 
ficiale. Membrii conducerii de 
partid și de stat au venit îm
preuna cu soțiile.

Au luat parte tovarășii Gemal 
Biedici, Miloș Mînici, împreună cu 
soțiile, Aleksandar Gîrlicikov, Du- 
șan Skrebici, Milorad Birovliev și 
celelalte persoane oficiale iugosla
ve care îl însoțesc pe președintele 
R.S.F. Iugoslavia în vizita de prie
tenie pe care o face în țara noas
tră.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, tovarășii Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Urmărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenți la dineu, toasturile au fost 
marcate. în mod solemn, după în
cheierea lor, de intonarea Imnului 
de Stat al României și Imnului de 
Stat al Iugoslaviei.

Toastul tovarășului

Iosip Broz Tito

Toastul tovarășului

Nicolae CeaușescuTovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa lovanka Broz au făcut o vizită în înunicipiuiConstanta
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Azi, în jurul orei 17,00, 
posturile noastre de radio 
și televiziune vor trans
mite direct de la aeropor
tul internațional București- 
Otopeni ceremonia plecă
rii tovarășului Iosip Broz 
Tito, care, împreuna cu 
soția, lovanka Brcz, a fă
cut o vizita oficiala de 
prietenie în țara noastrâ.

Ritm intens pe șantierele 
de construcții din Capitală

Realizări de presti
giu înscriu in croni
ca întrecerii socialiste 
și constructorii bucu- 
reșteni. In primul se
mestru al anului ei au 
efectuat un volum de 
lucrări cu 1,962 miliar
de lei mai mare derit 
in aceeași perioadă a 
anului trecut, depă
șind prevederile de 
plan cu 5,3 la sută.

In această perioadă au 
fost puse in funcțiu
ne 41 capacități de 
producție. în cadrul 
eforturilor susținute 
pentru realizarea cin
cinalului înainte de 
termen se înscrie, de 
asemenea, preocupa
rea vizind ridicarea 
continua a eficienței 
lucrărilor de investi
ții prin reducerea chel

tuielilor de construc
ții In favoarea celor 
destinate achiziționă
rii de utilaje cu per
formanțe tehnologice 
superioare. Astfel, va
loarea lucrărilor de 
construcții reprezintă 
acum numai 23,2 la 
sută din totalul fon
dului de investiții alo
cat pentru acest an.

(Agerpres)

in timpul unei convorbiri prietenești

...Arșiță densă, grea, su
focantă. („Aici se află u- 
nul dintre -polii arșiței» ; 
totdeauna căldura incorpo
rată aici in sol depășește 
media pe țară'*). Lumina 
retează ochii („Strălucirea 
neobișnuită, combinată cu 
căldura, dezvoltă o energie 
heliotermică permițind ob
ținerea a cile două culturi 
pe an"). Particulele de ni
sip îmbracă totul intr-un 
halou straniu, ca o pinzâ 
de păianjen cu fire tăioa
se, ale cărei străluciri nu 
se disting decit dacă în
cerci să prinzi cu privirea 
învirtejirea de pulbere in 
dreptul Soarelui. Dar e im
posibil. Pentru că nevăzu
tele fire bătute de mișca
rea dogoritoare a aerului 
(„Aici vintul înregistrează 
frecvent o viteză de 20 m 
pe secundă") pătrund prin 
ramele ochelarilor, izbesc 
pleoapele, rănesc retina us
cată („-Ploile de nisip» 
sint un fenomen obișnuit 
in aceste locuri"), te obligă 
să închizi ochii sau să pri
vești numai in pămint... 
Peisaj de Sahară. Dune, 
dunetc, trepte line de ni
sip, ca niște valuri încre
menite. Tablou dezolant ? 
Dimpotrivă.

...Pentru că, iată, de-o 
parte și de alta a drumu
lui parcă troienit, pe care 
Înaintăm cu docarul Sta
țiunii centrale de cercetări 
pentru ameliorarea nisipu
rilor Bechct, se desenea
ză pe coala orbitoare a 
nisipului, șirurile paralele 
ale viței de vie. E numai 
dc-o palmă și pare sortită 
pieirii in nămeții de „ză
padă" Încinsă, sură, stear
pă. Dar culoarea frunzelor 
este de un verde intens,

iar talpa plantei, oricit ar 
fi vintul de puternic, stă 
bine înfiptă in sol. Mai 
ales că mănunchiurile ve
getale sint protejate, de-o 
parte și de alta, de cite un 
șir paralel de secară deasă 
șl aspră, parcă împletită 
din sirmă... Viță sub scu
tul secarei..... Este una din

desore obiectivele mari ale 
unității (cercetări asupra 
culturilor pe nisipuri in 
condiții de nivelare, ferti
lizare și irigare). Despre 
studiile întreprinse aici 
de-a lungul a aproape un 
deceniu — stațiunea a luat 
ființă in 1965 — asupra a 
60 de plante (2 000 de so

Aripile fertilității 
peste 

„polul arșiței"
tre cele 16 tehnologii de 
producție inițiate in cen
trul nostru experimental — 
intii pe lotul de cercetare 
(140 de ha), apoi pe cel de 
producție (2 000 de ha) — 
și puse la indemina unită
ților agricole de stat și 
cooperatiste din zonă".

Gazdă și ghid in această 
„Sahară" a Olteniei dună
rene — teritoriu al uneia 
dintre cele mai îndrăznețe 
și spectaculoase bătălii cu 
natura duse in România 
in cel de-al treilea dece
niu de la eliberare — ne 
este prof. dr. ing. Petre 
Baniță, directorul stațiunii 
experimentale. Ne vorbește

iuri : numai viță de vie — 
900 de soiuri). Despre ex
perimentările a diverse sis
teme de irigație, a diferite 
sorturi de îngrășăminte, a 
variate tehnologii de pro
ducție. Ne vorbește despre 
concluzia certă a acestui 
volum de muncă : „Hotirit, 
nisipurile pot deveni rodi
toare In condiții de irigare 
și fertilizare științifică, pu- 
tindu-se obține două recol
te pe an la «boabe» si trei 
recolte la furaje". Și ne 
aduce ca argumente canti
tățile obțfnute pe loturile 
de cercetare și de produc
ție ale stațiunii (printre al
tele, la hectar : 9 tone de

fin, 30 tone de struguri, 30 
tone de piersici și perspec
tive pentru 13 000—14 000 kg 
de griu). In încheiere, stă
ruind în fața unui șir de 
vite cuprinse protector in
tre scuturile de secară, în
soțitorul nostru ne sur
prinde prin următoarea a- 
firmație :

— Vedeți, printr-o culti
vare insistentă, prin îngră
șăminte, prin succesiunea 
firească a recoltelor, aceste 
nisipuri pot deveni PA- 
MÎNT ARABIL in nici trei 
sute dc ani.

Nici 300 de ani ! Din un
ghiul de vedere al omului 
de știință, familiarizat cu 
perspectivele ample in 
timo și spațiu, cele trei se
cole sint evocate cu tonul 
cu care ar spune „peste 
trei ani" — și, la prima 
impresie, sintem tentați 
să zimbim. Dar numai la 
prima impresie. Căci, gin- 
diiă in profunzime, aceas
tă aserțiune ne apare ca 
un mod expresiv de moti
vare a marilor investiții 
făcute de stat in această 
întindere stearpă. Aparent 
stearpă. Căci, continuin- 
du-și dizertația in fața 
„planșei" de nisip desfă
șurată la scara unu pe unu, 
profesorul ne spune :

— Dovada posibilității de 
fertilizare a acestei zone 
era făcută. Argumentele e- 
ficienței majore, după cum 
ati văzut, nu lipseau. Teri
toriul de nisipuri vintura- 
te era întins : 100 000 de
hectare in preajma a zeci 
și zeci de așezări cu zeci

Petre DRAGU 
NI stor TUICU

(Continuare în pagaIV-a)

_____ J
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[faptul] 
jDIVERSI 
I Ca la carte! |

Socialiste activitatea depetatilor?
PREOCUPĂRI ACTUALE ȘI DE VIITOR ÎN JUDEȚUL NEAMȚ • OPINII

I

Sculat, ca de obicei, cu noap- 
tea-n cap, președintele C.A.P.-u- 
lui din Poboru-Olt și-a început, 
tot ca de obicei, rondul pc la 
diferite locuri de munci Ajun- 
gind la sectorul zootehnic, pre
ședintele a rămas dc-a dreptul 
incintat de ordinea și curățenia 
care domneau aici. Nerfirlnd pe 
nimeni in jur, a strigat :

— Hei, tu, care ești la rind 
ari, că făcuși treabă, nu glu
mă ?!

Ca din plmint, li apărură în 
fată pionierii Alexandrina șl 
Constantin Nastasia dintr-a V-a 
și, respectiv, dintr-a Vll-a :

— Mămica noastră s-n îmbol
năvit și pini 6-o face sănătoa
să ii ținem noi locul. Dar să 
știți că știm ce avem de făcut : 
am scris aici tot ce trebuie cu 
furajele, cu apa... Și, pe deasu
pra, mai știm și noi de la școa
lă. am adus și niște cărți cu 
noi...

Scandalagiul 
de la 
„Simplon**

•
Printre consumatorii restau

rantului ..Simplon" din Cluj 
si-a făcut apariția și Cornel 
Pop din comuna Baciu. După ce 
și-a ..plimbat" privirea dc la o 
masă la alta, i s-a părut că 
unul dintre consumatori se wild 
chioriș. S-a dus la el șl... 
pleosc ! „Deocamdată o palmă, 
drept arvună. Mai vrei ? Care 
mai vrei ?" Un alt consumator 
i-a atras atenția să-și vadă de 
treabă, dar a văzut stele verzi 
in fața ochilor, reccpjionind un 
pumn repezit de același nevri
cos. Altuia, revoltat, amenin- 
țindu-l că se duce să cheme 
miliția, i-a sucit capul ca pe 
un rulment. Imediat, mai mijiți 
consumatori au sărit și l-au 
imobilizat pc scandalagiu, l-au 
dus la miliție, iar miliția in 
fața instanței, care l-a potolit 
pentru un an ți două luni.

în aceeași9

noapte
loan Popa, inginer agronom 

în comuna Girbova, venise in 
vizită la tatăl său, in orașul Se
beș, strada Ștefan cel Mare 
nr. 137, parcindu-și autoturis
mul (l-AB-2262) in fața casei. 
Spre miezul nopții, observlnd 
că trei indivizi „umblă" la ma
șină, încercind s-o fure, ingine
rul împreună cu tatăl său au 
Încercat să-i prindă pc făptași, 
spre a-i da pe mina miliției. In
divizii insă s-au repezit asupra 
tatălui și fiului, maltratindu-i, 
după care au dispărut in noap
te. Dar tot in aceeași noapte, 
după numai două ore de la să- 
virșirea faptei, cei trei indivizi 
au fost arestați in apropiere de 
Alba Iulia. Toți trei sint din 
Sebeș : Al. Propan și frații Va- 
sile și loan Mureșan, ultimul 
eliberat de numai zece zile din 
închisoare, unde executase o 
pedeapsă de 6 ani.

Luat de ape...

Toate acțiunile organelor si orga
nizațiilor F.U.S. din județul Neamț 
în ceea ce privește 
deputaților au drept 
ti vi zarea permanentă 
tllor. Din capul

activitatea 
scop ac- 

a deputa- 
----- —.. k— locului tre

buie să subliniem că la Neamț nu 
s-a pornit do la un control in sensul 
strict — tehnicist, dacă vreți admi
nistrativ — al cuvintului, ci de. la 
un spirit de exigență, de la un con
trol complex desfășurat in sesiunile 
consiliilor populare, in adunările de 
dnre de seamă ale deputaților, * 
plenarele organelor F.U.S.

Pentru că activitatea F.U.S. 
poate fi despărțită do activitatea ... 
gancior locale ale puterii și adminis
trației, vom începe prin a aminti de 
analiza comisiilor permanente de 
deputați In sesiunile consiliilor popu
lare. O mare parte din activitatea 
deputaților se desfășoară si se ma
terializează la nivelul comisiilor per
manente. Deci, analizind activitate» 
comisiilor, ■ - -
activitatea 
reiese din însăși 
aceste comisii — 
sectoare și domenii — constituie 
cadrul In care activitatea deputaților 
în organele puterii capătă — intre 
sesiuni — caracter de continuitate 
și organizare. împreună cu comitetul 
executiv al consiliului popular, con
siliul județean al F.U.S. a organizat 
tn detaliu — de la planificare la 
pregătirea documentațiilor și mobili
zarea deputaților — analiza tuturor 
comisiilor permanente. Au fost a- 
prectate, în primul rind, finalitatea 
concretă a muncii desfășurate de co
misii (respectiv, posibilitățile de va
lorificare a concluziilor, observațiilor 
și propunerilor reieșite din studii 
sau controale în hotărîri și decizii 
ale organelor locale competente), 
stilul de muncă al membrilor comi
siei, modul și măsura in care au 
știut să-și asigure — atunci cind a 
fost nevoie — colaborarea specia
liștilor, reflectarea fidelă a opiniei 
cetățenilor in toate documentele e- 
laborate de comisii.

Dar legea dă, in primul rind. ce
tățenilor dreptul de a-și exercita di
rect controlul asupra felului in care 
aleșii lor își îndeplinesc mandatul 
încredințat, ii reprezintă și le repre
zintă interesele. Acest lucru se face 
în cadrul adunărilor de dare do 
6eamâ. Fiecare deputat, în circum
scripția sa electorală, raportează 
Deriodic alegătorilor, in detaliu, des
pre propria-i muncă, ii informează 
despre activitatea organelor puterii 
și administrației de stat. La succesul 
acestor acțiuni Consiliul județean 
Neamț al F.U.S. și-a adus din plin 
contribuția. In primul rind, la pro
gramare. Pentru că nu este deloc 
lipsit de importanță cind se desfă
șoară aceste acțiuni. De comun acord 
cu toți deputății, a recomandat și 
stabilit o anumită perioadă, conside
rată optimă, pentru ținerea adunări-

in
nu 
or-

in fond se analizează 
deputaților. Așa 

denumirea 
diferențiate 

domenii

cum 
lor, 
pe

I 
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IDin cauza unei ploi repezi, f 
torențiale, apele viului Valea | 
Aluniș s-au umflat, ieșind din | 
I matcă. Neoănuind pericolul, co- 

I operatorul Peterfi Layos din I 
! Soimoșul Mic, județul Hune- I 

doara, s-a îndreptat cu căruța • 
spre riu, pentru a trece pe ma- 1 
Iul celălalt, așa cum mai făcu- | 
se de atitea ori pină atunci. A | 
dat bice cailor și a pornit. Dar, . 
abia ajuns in mijlocul viului, o g 
viitură puternică l-a antrenat la I 

Ivale. In scurt timp, fi omul fi ’ 
caii, irtghițiți de ape, s-au I 
înecat.

! Cămătăreasă I 
i din Turda
I Judecătoria Turda a pronun- I 
Ițat sentința nr. 190, prin care 

inculpata Cornelia Mureșan, din 
Turda, cartierul Poiana, este 
condamnată la 4 ani închisoare 

I pentru săvirșirea infracțiunii 
de speculă. Cu ce făcea speculă 
M. C. ? Cu bani. Cu bani im-

Iprumutați la cunoștințe ei ve- g 
cini, asupra cărora incasa o ca- I 
mată incredibil de mare. Pro- | 
bele de la dosar atestă că. in

I ultimii ani. M. C. a imprumu- I 
tat, pe diferite termene, la di- I 
ferite persoane, suma de 45 600 '

Ilei, pentru care a perceput o i 
camătă dublă, mai precis... I 
89 380 lei. Cămătăreasă M. C. | 
I devenise atât de hrăpăreață, in- .
cit intr-o zi, intrind intr-un ma- I 
gazin, a cumpărat niște pește I 
și a „uitat" să-1 plătească, fapt 1 

Icare i-a atras o condamnare I 
suplimentară. Ea o va executa I 
însă pe cea mai mare, adică de | 

14 ani. De astă dată, o „dobindă" .
binemeritată. j

I Joc tragic
Unui băiețaș, in virstă de 10 • 

Iani, din comuna Matei (Bistri- I 
ța-Năsăud) li plăcea nespus de I 
mult să se cațere in copaci și | 

Ipe acoperișul caselor, vădind o . 
repeziciune ți agilitate care-i I 
uimeau nu numai pe prichin- I 
deii de-o seamă, alături de care • 

I se juca, ci și pe oamenii mai I 
I mari. Deunăzi, ducindu-se cu I 
I alți copii in cimp, la locul nu- I 
Imit „Halastău", băiețașul sfir- ■ 

lează și-a încercat indeminarea I 
și pe un stilp de inaltă tensiu- I 
ne. Și, cu aceeași repeziciune,

Is-a urcat pină in vlrful stilpu- I 
lui. Dar. atingind cu mina file- I 
le. s-a prăbușit electrocutat. Din I I nefericire, cu toată strădania ■
medicilor, n-a mai putut fi I 

talvat.
Rubrlcâ redactotâ de
Petre POPA
ți corespondenții „Scinteli*

lor. Această perioadă a corespuns fi
nalizării unor obiective, hotărîri sau 
decizii, scadenței unor propuneri, se
sizări sau rcclnmoții ale cetățenilor, 
necesității de a mobiliza pe cetățeni 
la realizarea unor obiective imediate. 
La stabilirea ei s-a ținut seamă 
deopotrivă și de timpul liber al ce
tățeanului, dc programele de lucru 
ale întreprinderilor și instituțiilor, de 
desfășurarea campaniilor agricole 
ș.a.m.d. Cadrul organizatoric în care 
s-a fixat intervalul de timp cel mal

colățean avînd avantajul eliberării 
de orice festivism sau formalism.

Tn același limp, F.U.S. asigură el 
însuși cu mijloacele sale specifice 
arii vizarea tuturor deputaților la în
deplinirea exemplară a sarcinilor. 
Consiliul județean a analizat periodic 
modul în care deputății iși îndepli
nesc mandatul. în plenarele consi
liului, un număr de deputațl au fost 
invitați să prezinte Informări cu pri
vire la propria activitate in cadrul 
comisiei permanente, in comitetul e-

„F.U.S. va trebui să se ocupe mai mult de felul în care de
putății își desfășoară activitatea, își îndeplinesc îndatoririle față 
de cetățeni, acționează pentru înfăptuirea politicii generale a 
partidului și statului".

propice desfășurării întllnirilor cu 
alegătorii a fost plenara consiliului 
județean al frontului — la care au 
fost invitați toți deputății. Iar, cum 
succesul intilnirilor de dare de 
seamă depinde direct de partici
parea cetățenilor, datele exacte ale 
desfășurării acestor adunări s-au 
stabilit — in interiorul perioadei 
optime — de comun acord cu ei. 
Participarea cetățenilor depinde însă 
si de o bună informare. Așa că, 
interesat direct in reușita acestor 
intilniri, F.U.S. și-a asumat sarcini 
de organizare propriu-zisă. In spe
cial de publicitate. Toate organele 
și organizațiile sale componente, 
prin gazetele de stradă șl de perete 
sau stațiile de radio-amplificare și 
alte mijloace agitatorice le-au re
amintit cetățenilor cu cel puțin o 
săptămină inainte ziua, ora, locul 
intilnirii.

Pentru asigurarea unei legături 
permanente, organizate, intre deputat 
și cetățean, deci implicit și a unui 
control de același fel — in afara in
tilnirilor de dare de seamă — con
siliul județean F.U.S. a recomandat 
organizațiilor sale componente — și 
propunerea a fost bine apreciată și 
asimilată — ca la toate acțiunile lor 
specifice din teritoriu — de exemplu 
plenare de ..................... ....
U.T.C. sau __ ____ ,___
femei etc. — activiștii, care sint in 
același timp și deputațl, să fie re
partizați numai in circumscripția lor 
electorală. Potrivit aceluiași criteriu, 
s-a făcut și repartizarea cadrelor de 
conducere și de specialitate din a- 
paratul comitetului executiv al con
siliului popular județean care asigură 
îndrumarea și controlul organelor 
locale de specialitate subordonate. 
Rezultatele nu s-au lăsat așteptate. 
In cadrul unor asemenea deplasări, 
contactul inerent dintre deputat și

NICOLAE CEAUȘESCU

xecutlv al consiliului popular (dacă 
a fost cazul), in sesiunile consiliului 
popular, in circumscripția electo
rală. Pe de altă parte, conducerea 
locală a F.U.S. s-a documentat din 
vreme și a prezentat la rindul ei 
o sinteză care privește întreaga ac
tivitate a deputaților. S-au relevat, 
deficiențele, s-a recomandat genera
lizarea unor experiențe bune — care, 
de altfel, erau prezentate in detaliu 
— s-a luat poziție fermă, critică 
față de toate lipsurile și neajunsu
rile. Același lucru s-a făcut și la ni
velul consiliilor locale — munici
pale, orășenești șl comunale — ale 
frontului. Și, nu de puține ori, in 
urma unor asemenea finalize in care 
atitudinea critică a fost dublată de 
recomandări concrete referitoare la 
îmbunătățirea stilului și metodelor 
de lucru, activitatea și atitudinea 
deputaților s-au schimbat radical. Așa 
a fost căzui deputaților Constantin 
Blaj, Gh, Axente, Maria Culbece, 
Lucreția Dumitrescu (din comuna

Clndcști) sau V. Morașanu șl Gh. 
Vultur (din Trifești). Atunci cind a- 
tcnționfirile făcute în plenară nu au 
dat rezultate șl nenjunsurile au per
sistat, «au gravitatea faptelor comise 
a cerut-o (ilegalități, abuzuri etc.) 
consiliile F.U.S. au făcut organelor 
locale ale puterii recomandarea ca 
(lcpuia(ll respectivi să fie revocați 
din funcțiile administrative pe 
care le dețineau. Este cazul lui 
Constantin Ungureanu (fostul primar 
al comunei Hangu), Constantin Pă- 
țulcanu (fostul primar ai comunei 
Tarcău) «au Simion Oniga (fost 
membru al comitetului executiv al 
consiliului comunal Dămuc) ș.a.

Acestea sint principalele mijloace 
și metode prin care consiliul jude
țean Neamț al F.U.S., celelalte or
gane locale ale frontului au vegheat 
și veghează ca fiecare deputat să-și 
îndeplinească exemplar îndatoririle 
legale politice, morale față de ce
tățeni — cei care le-au acordat de
plina lor încredere, odată cu man
datul. Față de importanța problemei, 
desigur că în viitor controlul și spri
jinul muncii deputaților trebuie să 
fie și mai exigente, și mai eficiente.

Mai ales că in condițiile adoptării 
statutului, activitatea consiliilor șl 
organizațiilor locale ale F.U.S. sc va 
desfășura pe coordonate ferme — cu 
drepturi și obligații precis și concis 
formulate — care le facilitează mi
siunea.

La Neamț, începutul acestei aș
teptate și necesare aprofundări il 
constituie douâ inițiative de ultimă 
oră ale organelor județene : crearea 
comisiilor permanente pentru con
trolul activității deputaților — posi
bilitate, de altfel, prevăzută in 
statut — și analizarea periodică a 
activității deputaților — reprezen
tanți ai diferitelor organizații poli
tice, profesionale și obștești care 
compun frontul — in cadru! organi
zațiilor pc care Ic reprezintă.

Florln CIOBANESCU 
Ion MANEA

• PROPUNERI
0 Mti^OZinul conslrult anul trecut în comuna Letea Veche 

prin contribuția cetățenilor, nu poate fi dat în folosință deoarece lucră
rile de finisare și procurarea mobilierului necesar — de care trebuia 
să se ocupe conducerea cooperativei — intirzie in mod nejustificat. 
Cererile noastre repetate la organele locale de resort, de a se rezolva 
de urgență această problemă, au rămas fără ecou. (Gheorghe Ungu- 
reanu, in numele sătenilor din comuna Lelea Veche, județul Bacău).

© Un nou dispensar medical, con,lrult prl" contribuția 
cetățenilor și dotat corespunzător, va fi dat in aceste zile fn folosință In 
comuna Pietrari—Vilcea. (Constantin Nedclcu, comuna Pietrari, ju
dețul Vilcea).

0 ClâdirCa care *unctloneaz^ magazinul mixt și bufetul din 
satul Dolheștii Mici, județul Suceava, se degradează pe zl ce 
trece, din cauza ploilor ce pătrund in voie prin acoperișul deteriorat. 
Organele județene ale cooperației de consum au rămas nepăsă- 
toare la sesizările repetate ale cetățenilor. (I. Gh. Teodorescu șl alți 
cetățeni, comuna Dolhești, județul Suceava).

o Cînd lipsește solicitudinea. Marla Acslnte. om con- 
stanța, km 5, a fost nevoită să se deplaseze sute de kilometri, cu un 
eonii de citeva săptămlrti in brațe, pină la consiliul pooulnr al comunei 
Cristincști, județul Botoșani, pentru a scoate certificatul de căsă
torie. Delegatul de stare civilă de la consiliul popular Constanța 
putea să ne solicite, telefonic sau printr-o adresă, 6ă le trimitem 
actul respectiv, scutind-o pe femeia-mamă de neplăcerile unei 
astfel de călătorii și de cheltuieli inutile. (Valerian Ostafl, delegat 
de stare civilă la Consiliul popular al comunei Cristlnești).

Q AȘtSptCîTl din Partea Consiliului județean al sindicatelor 
Vilcea sprijinul necesar pentru organizarea In incinta Combinatului de 
produse sodice Govora a unei cantine cu autoservire. Muncitorii n-ar 
mai pierde, astfel, minute prețioase din producție, așteptind să fie 
serviți la magazinul alimentar situat in apropierea combinatului. 
(Gheorghe Ispășoiu, tehnician, Combinatul de produse sodice Govora).

® Cjneclubul creat din iniUatIva organizațiilor de partid și 
de sindicat de la Șantierul naval Giurgiu realizează. în prezent, două 
filme de scurt metraj — „Trei decenii, trei generații" și „Tinerețea 
unui oraș" — ambele inspirate din viața și munca locuitorilor mu
nicipiului in anii de după eliberare. Tot la clubul șantierului naval 
a fost înființat un studio de teatru, care prezintă spectacole la fie
care sfirșit de săptămină. (Dan Mucenic, Giurgiu).

partid, de sindicat, de 
ale organizațiilor de

TURNU-MĂGURELE

ia pescuitul Orașul chimiștilor de pe malul Dundril îșl sporește continuu zestrea edilitara. Prezentăm douâ din recentele sale realizări; MAGAZINUL UNI
VERSAL „CENTRAL" (foto 1) și CASA DE CULTURA A SINDICATELOR (foto 2) — arhitect D. Go|.

însemnări despre recordul din această primăvară 
scrumbiei

Pe la Începutul lui mai, pronosti
cul era acesta: „Sperăm să egalăm 
recordul din 1964". După ce recordul 
de acum 10 ani fusese întrecut, am 
întrebat la Centrala Deltei:

— Cit sperați să mai prindeți ?
— Dacă ajungem la 1 800 tone, e 

foarte bine.
I-am întrebat și după ce au ajuns 

la 2 000. „Sperăm să încheiem cam
pania la 2 200 tone".

I-am întrebat și dună ce au atins 
2 300 tone. „Nu mai dăm nici o ci
fră".

La 1 iulie, la Centrala „Delta Du
nării" s-au înregistrat peste 2 800 
tone de scrumbie pescuită — canti
tate ce reprezintă de 5 ori planul pe 
anul 1974. Cinci planuri anuale intr-o 
singură campanie !

De ce, in acest an, primele canti
tăți de scrumbie au apărut la gurile 
Dunării abia in a doua jumătate a 
lunii martie — și. mai ales, de ce a 
continuat migrația scrumbiei din 
mare in Dunăre, pentru reproducere, 
și la începutul lunii iulie, cind ea ar 
fi trebuit să se fi reîntors de mult 
in mare ? întrebările nu sint doar 
pentru satisfacerea unor curiozități, 
jntrucit răspunsurile — ce se cer date 
de cercetarea științifică — au o mare 
însemnătate practică, economică. A- 
ceste răspunsuri puteau fi date dacă, 
in această neobișnuit de bogată cam
panie de pescuit a scrumbiei, cerce
tătorii s-ar fi aflat printre pescari. 
Din păcate, nu s-au aflat, iar cei care 
au muncit trei luni și jumătate la 
pescuitul scrumbiei au avut în 
Drim-planul activității lor producția, 
și nu cercetarea științifică.

...Doi oameni, intr-o barcă, vîslesc 
domol pe Dunăre la vale, un kilo
metru, doi. trei, patru, pină „simt" 
In brațe că s-a îngreunat plasa. Dis
tanța pe care vîslesc depinde de a- 
valanșa scrumbiei. Uneori, doar după 
citeva sute de metri trebuie să în
ceapă să adune setea în barcă. 
Alteori, după 5—6 km. simt ramele 
tot ușoare — semn că setea e aproa
pe goală; o deapănă, o adună in bar
că și iau întreaga operațiune de la 
capăt. La cherhana 6cot din ochiurile 
plasei scrumbie cu scrumbie și o pun 
in coșuri. E o treabă migăloasă care 
ia, ca timp, între 1—3 ore. Dacă la 
cherhana e aglomerație (și anul a- 
cesta a fost mereu), trebuie să mai 
aștepte un ceas. două, pină le v<ne 
rindul să ducă peștele la cintar. să-l 
predea și să-și primească bonul de 
predare. Un exemplu din sutele care 
se pot da : duminică, 19 mai, după- 
amiază, a fost adusă atîta scrumbie 
la cherhanaua din Sf. Gheorghe. 
Incit a trebuit să se lucreze pină 
spre 3 noaptea la preluarea, condi
ționarea si expedierea peștelui. Luni, 
20 mai, dimineața — altă avalanșă, 
în asemenea Împrejurări, pescarii 
trebuie să nună mina si să ajute oa
menii cherhanalei, care nu fac față. 
Sir.t ceasuri prețioase pe care pesca
rii le pierd de la pescuit Normal ar 
fi ca pescarul să nu piardă timpul la 
cherhana, ci să stea cu setea pe Du
năre, pentru că „valul" de scrumbie 
nu-1 așteaDtă.

Problema este de nerezolvat atîta

timp cit se va mai menține anoma
lia organizatorică din prezent: pes
carii țin de Centrala „Delta Dună
rii", iar cherhanalele din deltă apar
țin întreprinderii de industrializare 
și desfacere a peștelui Tulcea, care 
ține de Centrala peștelui din Bucu
rești. Pescarii sint retribuiți in acord 
— deci sint cointeresați direct in 
a realiza producții mari. Personalul 
permanent al cherhanalelor e retri
buit în regie, iar puținii oameni pe 
care reușește să-i găsească in virf de 

........... cu ziua, 
ar trebui 

Departa
mentului industriei alimentare din 
cadrul Ministerului Agriculturii, In
dustriei Alimentare și Apelor, cu 
atit mai mult cu cit ambele cen
trale țin de acest departament.

In aceste condiții, o barcă cu doi 
pescari nu poate realiza, in 24 de 
ore. mai mult de 4—5, maximum 6 
lansări de setcă. Este și aceasta 
una din cauzele pentru care din a- 
valanșa de scrumbie care a migrat in 
acest an din mare in Dunăre s-a 
prins o cantitate infimă, cu tot re
cordul absolut de 2 800 tone. Așa cum 
atrăgeau atenția mulți pescari, sint 
și alte probleme — in special in pri
vința perfecționării tehnicii și meto
delor de pescuit — care ar tre
bui soluționate pentru a spori ran
damentul la pescuitul scrumbiei. Aș 
da un singur exemplu care demon
strează că măcar cite ceva se poate 
îmbunătăți. Condrat Afanase, direc
torul unității piscicole Jurilovca, a 
organizat pentru două brigăzi pes
cuitul scrumbiei nu cu 6etca, ci cu 
năvodul. A confecționat din plasa 
unor taliene scoase la reformă un 
năvod lung de vreun kilometru, cu 
matița rară, și l-a incercat mai jos de 
vărsarea brațului Sf. Gheorghe in 
mare. „Scrumbie la năvod ?! (se 
întreba mirat cineva). De cind 
e lumea scrumbia se prinde numai 
la setcă". Ei bine, s-a prins și la 
năvod ! Și 3 000 și chiar 7 090 kg !

In loc de încheiere, o singură re
marcă: dacă in acest an, la pescuitul 
scrumbiei, s-a înregistrat acest re
cord neobișnuit, este meritul — în 
primul rind — al Centralei „Delta 
Dunării", care a mobilizat „din 
mers" sute de oameni, zeci de am
barcațiuni și pontoane dormitor, ca
dre de ingineri și tehnicieni ce au 
stat permanent „in zonă". De aseme
nea, cu toate că a fost luată cam 
prin surprindere, întreprinderea de 
industrializare a peștelui Tulcea a 
reușit — cu ajutorul masiv al pesca
rilor — să preia întreaga cantitate 
de scrumbie prinsă, cu toate neca
zurile ce le-am amintit. întreprinde
rea, cadrele ei au făcut tot ce e ome
nește posibil, și acesta este me
ritul ei.

O analiză atentă a tuturor învă
țămintelor din această campanie de 
pescuit ar fi de mare folos pentru 
munca pescarilor in anii următori.

sezon sint retribuiți 
Sint probleme la care 
să reflecteze conducerea

Sîellan SAVIN 
corespondentul „Scînteii’

V.

IMAGINI DIN ALBUMUL EDILITAR AL ȚĂRII

Ne spunea un muncitor 
al fermei Suseni-Bogați din 
județul Argeș : „Eram in 
birou cind a sunat telefo
nul. Tovarășa ingineră toc
mai ieșea pe ușă. Pleca la 
plantație. Ridic receptorul 
și aflu că e chemată de ci
neva de la județ. Fug după 
ea s-o întorc din drum. 
Ascultă, ascultă ce i se 
spune și numai ce-o 
suDărată. Foarte bine 
veniți in control — 
Dar nu înțeleg de ce tre
buie să vă aștept in birou? 
Dacă aveți probleme ne in- 
tilnim in plantație. Eu plec 
chiar acum. Vă pot aștepta 
și acolo. După ce a închis 
telefonul, o mai aud spu- 
nind : ce sint eu aici, in
gineră sau paznic de bi
rou ? A plecat trîntind 
ușa".

...Cunoscindu-i cit de cit 
firea, ni s-a părut... riscant 

propunem a ne așeza 
unei 

vorbi

văd 
că 

zice.

ne-am spus că nimic nu 
este mai firesc, mai nece
sar și obligatoriu ca, așa 
cum este firesc, direc
torul, precum și celelalte 
cadre de conducere din în
treprindere, specialiștii și 
tehnicienii, fermierii și 
brigadierii — fără excep
ție — să respecte cu sfin
țenie programul de grajd 
la una din cele mai impor
tante ore ale lui — atunci 
cind își încep activitatea 
toți îngrijitorii de animale, 
cind trebuie să se declanșe-

cap îmi dau plimbăreții 
ăștia ! Te lasă baltă cind 
ți-e lumea mai dragă". Ca 
s-o consoleze parcă, îngri
jitorul Gheorghe Spilcă 
spune că „dacă nu pui su
flet nu iese lapte". Și, 
parcă pentru a-și risipi ne
cazul. directoarea grăbește 
pasul spre maternitatea 
complexului. Mingîie cu 
privirea vițeii de citeva 
zile, vorbește cu loan Pân
dele, care de 14 ani în
coace e nelipsit in fiecare 
dimineață la ora 4 pentru 
a pregăti hrana atitor ge-

atitor mii de familii, 10 000 
de litri de lapte, nu mai 
pot să am somn și liniște 
— ne-a mărturisit, la un 
moment dat. directoarea. 
Si de cite ori urmăresc ba
rometrul producției la Că
teasca, Dobrogostea, Mi- 
cești — care este acum 
intre 7,5 și 8,8 litri de lapte 
pe zi de la fiecare vacă 
furajată — mă gindesc 
ce-am mai putea face ca 
această producție să „sal
te" zilnic cu numai cițiva 
decilitri, cu un litru la fie
care din vacile noastre.

u

să-i .... 
pe scaune, in jurul 
mese pentru a ne 
despre munca ei de direc
toare a I.A.S. Pitești, în
treprindere profilată pe 
zootehnie și pomicultură. 
De aceea i-am propus ingi
nerei Adelina Oprea să pă
răsim „cazemata hîrtiilor, 
telefoanelor și a timpului 
irosit" (cum și-a numit la 
un moment dat biroul) și 
s-o însoțim pe parcursul 
primelor ore din următoa
rea ei zi de muncă.

— Este cam greu, nu știu 
dacă vă convine, dar pro
gramul meu începe la ora 
5, pe linia grajdurilor. Să 
vă mai spun că orice mun
că necontrolată la timp du
ce la dezordine și indisci
plină ?

Mai poți să dai Înapoi ? 
Pină acum nici nea Savu, 
șoferul, n-a mișcat în 
front, deși, la un moment 
dat, ni s-a destăinuit : 
„Parcă n-are somn și as- 
timpăr. Mă aleargă de cum 
se ivesc zorii pină tirziu. 
Scoală-te, Savule, la 4 ca 
să fii cu domnișoara la ora 
5 la ferme. Apucă-te, Sa
vule, pe innoptat să-ți cu
reți mașina, s-o gresezi, 
să-i mai stringi cite un 
șurub, că dimineața o iei 
din nou de la capăt. Am 
mai lucrat cu șefi, dar 
ca tovarășa n-a fost nici 
unul".

Prezenți în dimineața ur
mătoare, la ora 5, la linia 
grajdurilor complexului de 
taurine de la Căteasca,

La primele ore ale dimineții, pe un itinerar 
obișnuit— al ordinii și disciplinei

ze, cu precizie de metro
nom, programul de muls. 
Directoarea cuprinde cu 
ochii totul : cercetează adă
pătoarele, modul cum sint 
îngrijite animalele, curățe
nia, sau mai bine zis „igie
na locului de muncă", cum 
este respectat rețetarul, se 
interesează de procentul 
de grăsime din lapte, ur
mărește aprovizionarea cu 
furaje și concentrate, pre
zența la program a îngri
jitorilor ; cu fiecare schim
bă o vorbă, pentru fiecare 
are cite ceva — un cuvint 
bun sau o dojana. De la 
caz la caz.

Trecem prin grajdurile • 
complexului — un efectiv 
total de 2 020 taurine din 
care peste 1 000 vaci mul
gătoare. Din Ioc in loc se 
înfiripă cite o discuție te
legrafică. Află că doi se
zonieri nu s-au prezentat 
la program. „Le-am dat 
locuință, le-am creat con
diții și uite... Ce dureri de

nerații de Rnimale, cu 
Gheorghița Sima, „doica" 
care minuiește cu pricepere 
biberonul.

Rămași mai în urmă cu 
tehniciană Maria Cordaș, 
secretara organizației de 
bază din ferma zootehnică, 
aflăm că pentru incetățe- 
nirea ordinii și disciplinei 
în unitate un rol foarte im
portant l-au avut nu ob
servațiile din ședințe și ad
monestările prin hirtii, ci 
exemplul directoarei, fap
tul că, de multe ori, Ia pri
ma oră de lucru, ea le 
spune oamenilor „bună di
mineața".

Si așa, cind 
pentru mii de 
muncii de abia ___  __
deșteptării, inginera Ade
lina Oprea iși termina ron
dul de dimineață la com
plexul Căteasca.

— Oricit aș fi de obosită 
seara, cind mă gindesc că 
zilnic trebuie să aducem 
pe piața Piteștiului, In casa

in Pitești 
oameni ai 

suna ora

Intre timp ajungem Ia 
atelierul mecanic al com
plexului. Aici apare și in
ginerul șef al întreprinde
rii. Directoarea iși privește 
ceasul care arată ora 6,40 și 
apoi îl măsoară lung. O 
discuție pe... tăcute. Citeva 
tractoare au tras pe dreap
ta; cite o reparație decurge 
anevoie ; o mașină de mare 
productivitate stă în incintă 
în loc să fie pe cimp. Direc
toarea convoacă o întrunire 
„fulger" a mecanizatorilor 
aflați în ateliere. Pe loc se 
face o redistribuire a for
țelor. Fiecare staționare a 
utilajelor și mașinilor costă. 
Complexul are 1 000 de hec
tare de teren pentru furaje. 
Timpul presează ! Se invo
că faptul că de organizarea 
muncii de acum depinde 
asigurarea furajelor pen
tru iarnă.

Scurt, clar și cuprinzător. 
„Mai sint și alte proble
me ?“ Doi muncitori au ră
mas pe loc : „Am fost pe-

nalizați la ciștig. Dacă s-ar 
putea să se revină..." — a 
deschis discuția unul din
tre ei. „Indisciplina aduce 
pagubă intreprinderii. deci 
și ciștigului vostru. Să vă 
reamintesc : Neagoe, te-am 
găsit lipsă la stația de pom
pare. iar sistemul de irigații 
n-a funcționat citeva ore ? 
Te-am găsit Pierderea ta e 
mică față de cea pe care 
ai pricinuit-o întreprinde
rii. Neagu, ești mecaniza- ‘ 
tor bun, dar te-am intilnit 
mergi nd cu tractorul pe 
două cărări ? Spune ? Sanc
țiunile au fost votate de 
colectiv, atunci cind v-am 
discutat, eu nu am dreptul 
să le nesocotesc".

O conversație simplă, 
convingătoare, din care am 
înțeles că intransigența 
față de indisciplină nu se 
manifestă prin mijloace ad
ministrative, formale. în 
mod deschis, cu argumente 
concrete, cel vinovat este 
pus in situația să înțeleagă 
și să simtă de la caz la 
caz — moral sau material — 
exigențele impuse de rigo
rile disciplinei in muncă.

Pretutindeni pe unde am 
însoțit-o ne-a surprins 
plăcut — și acest lucru 
ne-a spus foarte multe des
pre maniera ei de lucru și 
felul de a fi — că intr-un 
răstimp scurt, de cind a 
fost promovată director a 
ajuns să cunoască in așa 
fel oamenii încit să li se 
adreseze pe nume. Are un 
fel de a fi și de a munci 
această directoare — sin
gura femeie director de 
I.A.S. din țară — în care 
gingășia, slăbiciunea pentru 
flori și ordine desăvirșită 
se îngemănează cu tenaci
tatea și siguranța atitudi
nilor, cu temeinicia măsu
rilor pe care le ia.

...O dimineață obișnuită 
de muncă a unei femei e- 
nergice și pricepute. Un i- 
tinerar obișnuit : muncă, 
ordine, disciplină. Urmă
rind toate acestea, ne-am 
dat seama mai bine de te
meiurile pentru care forul 
județean de partid a pro
movat-o director și am în
țeles, de asemenea, ce stra
niu putea să răsune la fer
ma din Suseni-Bogați, cu 
citva timp in urmă, acea 
voce la telefon : „aștepta- 
ți-mă la birou" !

Constantin MORARU 
Gheorghe CÎRSTEA

(
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INTILNIREA DINTRE TOVĂRĂȘII NICULAE CEAUSESCU SI IOSIP BROZ TITO
Toastul tovarășului 

losip Broz Tito
Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu, 
Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să folosesc acest 
prilej — intrucît tniine mâ voi 
întoarce acasă din această frumoa
să țară cu cele mai bune impre
sii — să vă mulțumesc. în numele 
soției mele. în numele colaborato
rilor mei. pentru această ospitali
tate excepțională de care ne-am 
bucurat în timpul șederii noastre 
aici.

In aceste zile — fie la Bucu
rești, ai ci la Neptun, la Constanța 
sau la Mamaia — ne-am creat a- 
semenea impresii care nu pot îi 
uitate niciodată. Un lucru ne-a 
impresionat in mod deosebit în a- 
cest timp : faptul că zeci și zeci de 
mii de oameni ne-au întimpinat 
pe o ploaie puternică, exprimîn- 
du-și dragostea fa ă de noi, față 
de țara noastră. Acest lucru este 
dovedit cu prisosință de însuși 
faptul că pe un asemenea timp 
nimeni nu ar putea organiza ca 
un număr atît de mare de oameni 
să stea în ploaie, să-și exprime 
dragostea, sal\itîndu-ne pe noi, re
prezentanți ai Iugoslaviei, în țara 
dumneavoastră.

Am dori ca recunoștința noastră 
să fie transmisă tuturor celor care 
au venit să ne salute ca pe repre
zentanți ai țării noastre.

Vizita noastră aici a fost fruc
tuoasă. Am avut mai multe ore de 
discuții în legătură cu problemele 
noastre. Evident că rezultatele vi
zitei noastre vor fi anunțate. Desi
gur, cuvintele care vor fi cuprinse 

tovarășa Elena Ceausescu si tovarășa 
Iovanka Broz au făcut o vizită

In comunicat nu vor putea expri
ma in întregime dispoziția unui 
p «por, dragostea pe care o nutrim 
noi. țara noastră, pentru faptul că 
avem asemenea prieteni buni cum 
sînteți dumneavoastră. Comunica- 
t.'l comun va exprima însă punc
tele noastre de vedere comune în 
ce privește relațiile noastre bila
terale. problemele internaționale, 
activitatea noastră în viitor.

Iugoslavia și România sînt două 
țări socialiste care arată cum pot 
să trăiască și să colaboreze două 
asemenea țări pentru o operă co
mună. in lupta pentru realizarea 
egalității în drepturi. în lupta pen
tru realizarea progresului, in lupta 
pentru pace. în lupta pentru pros
peritatea popoarelor și țărilor 
noastre.

N >i ne-am înțeles astăzi să dez
voltăm pe viitor și mai mult co
laborarea între țările noastre, să 
stringent și mai mult relațiile in 
toate problemele care interesează 
țările noastre.

Permiteți-mi, dragă tovarășe 
Ceaușescu, să ridic acest pahar :

— in sănătatea dumneavoastră,
— în sănătatea dumneavoastră, 

tovarășă Elena Ceaușescu.
Permiteți-mi, totodată, să ridic 

paharul pentru prosperitatea în 
continuare a țării dumneavoastră ;

— pentru dezvoltarea relațiilor 
noastre ;

— să trăiască Republica Socia
listă România ;

— să trăiască prietenia dintre
cele două țări ale noastre ! (A-
plauze).

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Tito,
Dragă tovarășă Iovanka Broz, 
Dragi tovarăși,
Aș dori să încep prin a exprima 

mulțumirile mele și ale soției, ale 
tovarășilor prezenți aici pentru 
această seară plăcută pe care 
ne-ați oferit-o.

Intr-adevăr, în cele citeva zile 
pe care le-ați petrecut în Româ
nia, ați putut cunoaște cite ceva 
d'.n preocupările poporului român, 
sentimentele sale de prietenie. De 
altfel, poporul român și popoarele 
iugoslave sînt puternic animate 
de dorința de prietenie și colabo
rare.

Desigur, popoarele noastre au 
relații străvechi ; ele au colaborat 
atît în împrejurări grele, cit și 
bune, au luptat împreună pentru 
libertate, independență, pentru 
a-și făuri o viață liberă, iar as
tăzi colaborează tot mai strlns 
pentru făurirea, fiecare in țara sa, 
a socialismului.

In cursul vizitei am purtat con
vorbiri asupra multor probleme 
și am ajuns la o înțelegere de
plină cu privire la extinderea co
laborării dintre popoarele noastre. 
De asemenea, am discutat în le
gătură cu unele probleme ale vieții 
internaționale. Am constatat cu sa
tisfacție că partidele și popoarele 
noastre sînt animate de dorința de 
a colabora tot mai strîns în lupta 
pentru o politică nouă, de dezvol
tare a colaborării pe baza egali
tății și respectului reciproc, a 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, 
corespunzător năzuințelor sale.

Sînt multe probleme de soluțio
nat atît în fiecare țară, cît și pe 
plan internațional. Fiecare popor 
însă își aduce contribuția la solu
ționarea acestor multiple și com
plicate probleme.

In lumea de astăzi nici nu se 
poate concepe ca problemele să 
poată fi rezolvate fără o partici
pare activă a tuturor națiunilor 

lumii. Desigur, flecare popor are 
specificul său, sentimentele sale, 
felul său de a gîndi și de a ac
ționa. Ascultind ieri și astăzi mu
zica românească și sîrbească, mă 
gindeam ce s-ar întîmpla dacă 
s-ar cînta numai o singură melo
die. Oare nu ne-am plictisi ? Dar 
se poate oare să nu-și exprime fie
care sentimentele, gîndurile sale ? 
Tocmai in aceast-a constă diversi
tatea și superioritatea civilizației 
de astăzi — că ea creează condiții 
ca fiecare națiune să dea expresie 
felului său de a fi, de a gîndi, în 
toate domeniile. Și noi sîntem 
pentru o colaborare între popoare, 
în care fiecare să vină cu senti
mentele, cu gîndurile sale și să 
contribuie la o lume mai armo
nioasă, a păcii și colaborării. Co
laborarea dintre partidele și po
poarele noastre se înscrie tocmai 
în spiritul acestor năzuințe ale 
timpurilor noi pe care le trăim.

Fără îndoială că vizita dum
neavoastră in România va marca 
un moment nou în dezvoltarea 
colaborării între partidele și po
poarele noastre. Aceasta corespun
de atît intereselor popoarelor 
noastre, cît și cauzei prieteniei și 
colaborării dintre toate popoarele 
lumii.

Vă rog să duceți cu dumnea
voastră cele mai alese sentimente 
de prietenie și solidaritate ale po
porului român, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperitate, de 
succes în tot ceea ce întreprind 
popoarele iugoslave pe drumul 
construcției socialiste, sub condu
cerea Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia !

Vă rog să ridicăm acest pahar 
în sănătatea tovarășului Tito și a 
tovarășei Iovanka Broz ;

— în sănătatea tuturor tovarăși
lor iugoslavi ;

— pentru prosperitatea și bună
starea popoarelor Iugoslaviei prie
tene ;

— pentru prietenie și colabora
re între partidele și popoarele 
noastre ! (Aplauze). Atmosferă de caldă cordialitate și prietenie cu ocazia vizitei pe litoral

in municipiul Constanta
Tovarășa Elena Ceaușescu si tova

rășa Iovanka Broz au făcut, miercuri 
dimineața, o vizită în municipiul 
Constanta.

In această vizită au fost însoțite 
de tovarășul Vasile Vilcu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanța al P:C.R„ președintele 
consiliului popular județean.

La vizită au participat, de ase
menea, soțiile unor personalități po
litice române și iugoslave.

La scurt timn după intrarea în 
oraș are loc un prim popas, acolo 
unde privirea cuprinde imaginea 
marelui port maritim al tării.

Directorul general al NAVROM 
Constanța, Nicolae Zeicu, prezintă 
date semnificative privind dezvolta
rea actuală si in perspectivă a por
tului constăntean. Portul a cunoscut 
si cunoaște o larga extindere, cores
punzător cerințelor sporite ale eco
nomiei naționale, ale comerțului ex
terior românesc. De aici vin $i plea
că anual 6 000 de vase. In ceea ce 
privește șantierul naval, se sublinia
ză că in prezent constructorii con-

stânțeni realizează mineraliere de 
55 000 tone si că in viitor ei vor pro
duce petroliere de 150 000—200 000 
tone.

Remarcabilele înfăptuiri ale anilor 
construcției socialiste se îngemănea
ză, la Constanța, cu vesticii ale unei 
vechi culturi materiale și spirituale. 
O ilustrare sugestivă oferă, in acest 
sens, edificiul roman cu mozaic, vi
zitat in continuare. Sinț cercetate, 
apoi, cu interes, exponatele reunite 
in muzeul de arheologie, care atestă 
civilizația milenară ce a înflorit pe 
ai''ie meleaguri ale anticei cetăți 
Tomis.

La' plecare, tovarășa Iovanka Broz 
a semnat in cartea de onoare, apre
ciind atit buna organizare a mu
zeului, cit si valoarea artistică si is
torică a exponatelor sale.

Ultimul obiectiv l-a constituit ac
variul din Constanța.

Constănțenii au întimpinat cu 
multă căldură pe tovarășele Elena 
Ceaușescu si Iovanka Broz, in tot 
timpul acestei vizite. Tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa Iovanka Broz vizitează municipiul Constanța

Întîlniri
Miercuri dimineața. în stațiunea 

Neptun, tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a avut o întrevedere cu 
tovarășul Gemal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal al R.S.F. 

iugoslavia, membru al Prezidiului 
U.C.I.

La convorbirea ce a avut loc cu 
acest prilej a participat tovarășul 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării.

De asemenea, au luat parte tovară
șii Dușan Skrebici, președintele Co
mitetului Executiv al Adunării R.S. 
Serbia, membru al C.C. al U.C. din 
Serbia, Milorad Birovliev, membru 
al Comitetului Executiv Federal, pre
ședintele Comitetului Federal pentru 
Planificare Socială.

în cadrul convorbirii au fost ana
lizate modalități concrete de înfăp
tuire a programului dezvoltării in 
continuare a colaborării și cooperării 
multilaterale româno-iugoslave, con
venite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

de lucru
Ia cursul aceleiași zile, tovarășul 

Emil Drăgănescu, președintele pârlii 
române in Comisia mixtă de colabo
rare economică și tehnică româno- 
iugoslavă, a avut o întilnire de lucru 
cu ^varășj! Milorad Birovliev, pre- 

iugoslave in.cflRisi* 
t iniXtă.;-!• .n5 ‘

★

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a avut. în cursul 
zilei de miercuri, convorbiri cu to
varășul Aleksandar Girlicikov, mem
bru al Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, secretar cu pro
bleme internaționale in Comitetul 
Executiv al Prezidiului U.C.I.

★
De asemenea, tovarășul George 

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, a avut o întrevedere cu to
varășul Miles Minici, vicepreședinte 
al Consiliului Executiv Federal, 
secretar federal pentru afacerile 
externe.

La întrevedere au luat parte Vasile 
Șandru, ambasadorul României la 
Belgrad, si Petar Dodik, ambasadorul 
Iugoslaviei în țara noastră.

Acum, în campania de recoltare:
NICI 0 CLIPĂ PIERDUTĂ, NICI UN BOB RISIPIT!

INIȚIATIVĂ
MUNCITOREASCĂ

înainte de începerea campaniei agricole de vară, organele județene 
de partid au întocmit programe de lucru care au fost detaliate la 
nivelul fiecărei unități agricole de către organizațiile de partid respec
tive. Ploile din ultimele zile au determinat ca, in cele mai multe uni
tăți agricole, organizațiile de partid și conducerile acestora să stabi
lească. pe baza unor largi consultări cu cooperatorii, mecanizatorii și 
specialiștii, priorități in ce privește executarea lucrărilor. Avîndu-se 
in vedere că timpul afectat secerișului se scurtează foarte mult — grincle 
pe mari suprafețe vor ajunge in același timp la maturitate — se cere 
ca organizațiile de partid să acționeze ferm, printr-o intensă muncă 
politică și organizatorică, pentru a se asigura ordinea și disciplina in 
desfășurarea tuturor lucrărilor.

ieseuzhei
O bună experiență in această 

privință oferă organizațiile de 
partid din județul Mehedinți. S-ar 
putea spune că la recoltarea orzu
lui nu au fost prea multe proble
me de rezolvat, deoarece timpul a 
permis desfășurarea normală a lu
crărilor. Dar și aci, organizațiile 
de partid au urmărit concentrarea 
forțelor, astfel incit toate combi
nele să lucreze din plin, să se co
releze perfect celelalte acțiuni — 
transportul produselor, eliberarea 
terenului și semănatul culturilor 
succesive. Primul succes a fost 
consemnat : recoltarea orzului de 
pe întreaga suprafață cultivată și 
livrarea cantităților contractate cu 
statul. Acum, toate forțele au fost 
concentrate pe tarlalele unde griul 
s-a copt Cu ajutorul mecani
zatorilor de Ea S.M.A., membrii 
cooperativei agricole din comuna 
Balta Verde au încheiat recoltatul 
griului pe întreaga suprafață culti
vată de 600 hectare. Un exem
plu din multe altele, pentru că, in 
județul Mehedinți, lucrările agrico
le de vară sint avansate.

In vederea grăbirii lucrărilor, ac
tiviștii comitetului județean de 
partid, cadrele de conducere, spe
cialiștii organelor agricole județe
ne au fost repartizați pe consilii 
intercooperatiste. comune și uni
tăți. In cooperativele agricole din 
cadrul consiliilor intercooperatiste 
Gogoșu, Burila Mare. Recea. Girla 
Mare și Obirșia de Cimp. unde cul
turile de cereale au ajuns mai de
vreme la maturizare, s-au adus din 

zonele de centru și nord 70 de 
combine. 35 de prese de balotat și 
alte mașini. In unitățile din sudul 
județului, recoltatul griului se va 
termina in cel mult 6—7 zile, ur- 
mind apoi ca forțele mecanice sâ 
fie redistribuite operativ pe cele
lalte zone. Activiștii organelor ju
dețene și organizațiile de partid 
din aceste unități s-au ocupat cu 
răspundere de mobilizarea mecani
zatorilor in vederea folosirii cu 
randament sporit a combinelor. 
..Toți locuitorii comunei, tineri și 
vlrstnici — ne spunea Ion Finea, 
secretarul comitetului comunal de 
partid Cujmir — lucrează fără în
trerupere la stringerea recoltei, 
înainte de a se declanșa campania, 
membrii biroului comitetului co
munal de partid au fost repartizați 
pe ferme și sectoare de aetfvitate. 
Chiar din prima zi am reușit să 
asigurăm o largă mobilizare a tu
turor cooperatorilor la efectuarea 
Intr-un timo cit mai scurt a între
gului complex de lucrări. In acest 
fel s-a accelerat ritmul la recoltat 
și s-a transportat imediat produc
ția din ci mo in spațiile de înmaga- 
zinare, evitindu-se risipa*1. Buna 
organizare a muncii, participarea 
largă a tuturor cooperatorilor la 
muncă au permis ca recoltatul or
zului de pe cele 135 hectare să se 
încheie in numai două zile. Acum, 
mecanizatorii de pe cele 14 combi
ne lucrează din plin In lanurile de 
griu.

In unitățile din consiliul Inter- 
cooperatist Obirșia de Cimp am 
remarcat o experiență. „Am ob
servat. încă din primele zile — 
ne spunea inginerul Ilie Grozăves-

cu, președintele consiliului inter- 
cooperatist — că o combină „Glo
ria" face 15—20 de opriri pentru 
descărcarea griului. Aceasta în
seamnă că staționează aproape 
2 ore pe zi. Un timp foarte pre
țios. Ne-am gindit cum să-1 ciști- 
găm. Și am găsit rezolvarea : am 
atașat la tractoare cite două re
morci, aflate permanent in apro
pierea combinelor. Acum, descărca
rea griului la toate combinele 
..Gloria'* se face din mers. Proce- 
dind astfel, perioada de recoltat se 
va reduce cu 4—5 zile". O iniția
tivă valoroasă care, așa cum ni s-a 
spus, va fi generalizată. în nume
roase alte cooperative agricole am 
intilnit aceeași mobilizare de forțe, 
aceeași largă participare la muncă 
a cooperatorilor care au determi
nat pe ansamblul județului creș
terea vitezei zilnice la recoltat cu 
1 500 ha.

Virgil TATAJîU 
corespondentul „Scînteii"

în lanurile de griu ale unităților agricole de stat și cooperatiste din |u- 
dețul Ilfov a început recoltatul griului.

„Operativitate și exigență" — 
acestea sint cuvintele de ordine în
scrise pe agenda activității orga
nizațiilor de partid din județul 
Galați in aceste zile, cind lanurile 
de griu s-au copt. Este o perioadă 
de maximă concentrare de forțe, 
mecanizatorii și cooperatorii fiind 
îndrumați și sprijiniți să nu piardă 
nici un minut, nici o oră bună de 
lucru, cu atit. mai mult cu cît 
ploile zilnice, de scurtă durată, fri- 
nează desfășurarea pe fronturi 
largi a combinelor.

„Din această săptămînă — ne 
spune ing. Gheorghe Cumpătă, de 
la cooperativa agricolă Pechea — am 
trecut din plin la recoltatul celor 
2 100 ha cultivate cu griu. în acest 
scop, ne-am organizat munca pînă 
ir. cele mai mici detalii, reparti- 
zind cele 12 combine „Gloria" și 
7 combine C-3 in două grupe omo

gene, care vor lucra după progra
mul de „zi-lumină“. După cum 
ne-am convins, se fac permanente 
tatonări asupra culturilor pentru 
ca, odată cu zvîntarea lanurilor, să 
se treacă intens la strînsul griului. 
Cel mai important lucru este să se 
cîștige ore și minute prețioase prin 
concentrarea forțelor mecanice dis
ponibile și a mijloacelor de trans
port acolo unde se poate lucra cu 
maximum de randament. In acest 
fel s-a reușit ca recoltarea, balo- 
tarea și transportul paielor și se
mănatul culturilor succesive să 
decurgă, fără întrerupere.

Primele combine au intrat în lan 
in sudul județului Galați, acolo 
unde culturile ajung la maturita
te cu citeva zile mai timpuriu. La 
cooperativa agricolă Braniștea, la 
ferma vegetală Vameș de la I.A.S. 
Șendreni, la ferma Valea Gerului a 
I.A.S. Ivești, la cooperativa agrico
lă Schela primele hectare au fost 
recoltate. După cum ne spunea ing. 
Mircea Samoilă. directorul între
prinderii agricole de stat Șendreni, 
mersul importantei lucrări de re
coltat depinde îndeosebi de hărni
cia și priceperea mecanizatorilor 
de a menține combinele in conti
nuă stare de funcționare, de a le 
folosi la întreaga capacitate. Din 
cele 380 ha cu griu, 100 au fost 
recoltate.

La propunerea organizației de 
partid, cooperatorii și mecanizato
rii din Schela au hotârit să recol
teze cele 970 ha cu griu in 10-12 
zile. De aceea, munca la cele 12 
combine, 4 prese de balotat. 13 au
tocamioane și 7 remorci a fost te
meinic organizată. „Din noua re
coltă nu trebuie pierdut nici un 
bob — ne spunea președintele coo
perativei, tov. Petrea Poscdatu. 
Am luat măsuri in vederea orga
nizării raționale a transportului 
pentru ca, imediat după recoltare, 
să livrăm bazei de recepție cerea
lele contractate".

Toate acestea dovedesc că, în 
campania de recoltare a griului, in 
județul Galați a fost luat un start 
bun.

Ștefan DORGOȘAN

(Urmare din pag. I)

ții, au adus serioase îmbunătățiri 
utilajelor respective, ceea ce a a- 
vut ca efect nu numai atingerea 
intr-un timp foarte scurt a capa
cității prevăzute in proiect, dar și 
depășirea acestei capacități cu cir
ca 30 la sută. Aceasta a permis re
cuperarea răminerii in urmă și nu 
numai atit. Planul semestrial a fost 
realizat și depășit cu peste 300 
tone benzi de alamă.

Un scurt popas la „Electropreci- 
zia" din Săcele. Inginerul Marcel 
Toma, șeful serviciului plan, ne 
dezvăluie un fapt care face cinste 
colectivului întreprinderii.

— Planul la motoarele electrice 
a fost încheiat pe primul semes
tru cu o depășire de 12 700 kilo
wați. Planul pe patru ani din cin
cinal la acest produs s-a realizat 
încă in decembrie 1973. Pină la 
sfîrșitul acestui an vom îndeplini 
întregul plan cincinal.

Realizări de prestigiu a obținut 
colectivul întreprinderii și în ceea 
ce privește îmbunătățirea perfor
mantelor tehnico-funcționale ale 
motoarelor electrice. De exemplu, 
in 1965 un motor A.S. 90 cintărea 
27 kg. Astăzi el cintărește 22 kg. 
Dind o înaltă apreciere rezultate
lor obținute de colectivul întreprin
derii, secretarul general al parti
dului a indicat, cu prilejul vizitei 
efectuate aici, să fie dezvoltată ac
tuala capacitate de fabricație a mo
toarelor electrice. Sarcina respecti
vă este in curs de înfăptuire ; 
la sfîrșitul anului ce vine se va 
asigura o creștere a capacității de 
producție de 3,5 ori față de cea 
actuală.

Remarcăm și rezultatele in între
cere ale colectivelor unităților 

industriei chimice. Cel mai semni
ficativ exemplu il oferă colectivul 
întreprinderii „Colorom" din Cotllca. 
Aici s-a produs, in cursul anu
lui trecut și in acest an, un feri
cit reviriment. Realizările primului 
semestru arată că planul semes
trial la producția marfă vindută și 
încasată a fost depășit cu 20 mi
lioane lei, productivitatea muncii a 
crescut și ea cu 900 lei pe un lu
crător. față de 700 lei cît prevede 
angajamentul asumat pe întregul 
an. Au fost reduse, de asemenea, 
cheltuielile materiale la mia de lei 
producție marfă cu peste 40 de 
lei.

Cuvinte de laudă pentru munca 
Insuflețitoare, pentru inițiativa și 
spiritul creator, pentru rezultatele 
obținute merită si alte unități in
dustriale, cum ar fi Combinatul 
chimic din Orașul Victoria, care a 
reușit să recupereze răminerea în 
urmă din primul semestru și să 
realizeze peste prevederile planu
lui o producție de peste 10 milioa
ne lei ; întreprinderea de utilaj 
chimic din Făgăraș, al cărui co
lectiv a pus în funcțiune o mo
dernă turnătorie de piese din oțe
luri inoxidabile și a atins parame
trii proiectați la secția rezervoare 
din poliestei» armat cu fibră de 
sticlă, ca și colectivele întreprin
derii de tricotaje, „Hidromecani
ca.", I.M.M.R. din Brașov, I.M.A. 
Codlea, Filatura din Ghimbav și 
multe altele.

Toate aceste succese de prestigiu 
constituie un indiciu că planul cin
cinal va fi îndeplinit intr-un mare 
număr de unități mai devreme de- 
cit prevăd angajamentele, industria 
județului Brașov aducindu-și o 
contribuție de prim ordin la dez
voltarea economiei naționale.

t
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CRITICA MUZICALĂ A apărut

la examenul capacității orientative,
„MUNCA 

DE PARTID"
nr. 11 — iulie 1974

al principialității criteriilor
Critica muzicală este o componentă Importantă n amplului proces 

de educație soclal-politică. patriotică și estetică. Rolul și funcția cri
ticii muzicale sini direct legate dc rolul și funcția soclal-cducntlv-pa- 
tnotlcâ. dc funcția estetică a muzicii ; au în vedere locul distinct ni 
artei sunetelor in perfecționarea spirituală, morală a omului.

In acest amplu proces dc educație, critica muzicală este chemată 
să-și spună un important cuvint.

„Rolul criticului muzical — opinea
ză criticul Grigore Con<4anlincscu 
— este deosebit dc complex. Ei are 
datoria de a se situa înaintea eve
nimentului artistic, avert izind și in- 
formind. dar și dc a formula pri
mele și cele mai dificile concluzii 
asupra desfășurării acestui 
ment Aceasta solicită o 
profesională și maximă 
de la informare pină la «... 
analizei, solicită, de asemenea, 
ponsabiUtalea opiniei estetice și fi
lozofice, consecvență in orientare, 
probitate în aprecierea valorii, con
știința faptului că cele scrise repre
zintă un punct de vedere obiectiv. 
Intr-un cuvint, actul criticii muzicalo 
trebuie Înțeles in legătură cu func
ția educativă a artei".

Spre deosebire de criticul de film 
sau de artă plastică, criticul muzi
cal comentează o manifestare — un 
concert să spunem — care are ca
racterul unui unicat. S-a consumat 
într-o singură audiție, nu se mai 
repetă.

„Criticul muzical — completează 
muzicologul Radu Gheciu — nu se 
adresează de obicei unui public care 
urmează să ia contact cu opera de 
artă, ci unui mare număr de cititori, 
care-și vor extrage informația, iși 
vor forma opiniile doar prin lectură. 
Acest factor subliniază mai mult ro
lul educativ al criticii muzicale".

O pagină de critică muzicală din 
care lipsește caracterul militant, ori- 
entativ-educativ nu poate fi decit o 
palidă încercare, fără ecou. „A re
comanda la timp cea mai bună car
te muzicală — afirmă muzicologul 
Viorel Cosma — a îndruma un tinăr 
interpret pe calea adevărului artis
tic, a alege din noianul concertelor 
și spectacolelor unei săptămini eve
nimentul muzical de real interes 
pentru public, a surprinde cu un 
ceas mai devreme un fenomen ne
gativ, spre a-1 combate înainte de 
a se generaliza — iată numai cîteva 
dintre atributele criticii muzicale, 
parte componentă a largului proces 
de educație muzicală a marelui pu
blic. Omul contemporan refuză ri
sipa de timp. Cere selectivitate din 
partea specialiștilor. îndrumare pro
fesională și exigență. Critica muzi
cală fără substratul educativ perma
nent este practic gratuită." „Criti
cul muzical — spune Mircea M. Ste- 
fănescu — trebuie să fie purtătorul 
de cuvint al spiritului epocii. Nu ^e 
poate limita la consemnarea citorva 
concerte extraordinare ; trebuie să

eveni- 
siguranță 
exigență, 
criteriile 

res-

cunoască șl evenimentele culturii de 
masă. succesele artei sunetelor la 
cluburile tineretului, la cluburile 
muncitorești, ecoul marilor festiva
luri corale... Nu trebuie să fie uita
te obiectivitatea, exigența judecăți
lor de valoare. Găsesc de mare im
portantă deschiderea acestui dialog 
nu numai ca profesionist, dar și ca 
activist in domeniul mișcării muzi
cale a amatorilor. S-a reînființat de 
curind Secția de critica muzicală a 
A.T.M.-ului. Se simte dorința criti-

de Istoria muzicii — critică în sen
sul cel mal nobil".

Fără îndoială, așa cum subliniau 
Interlocutorii noștri — compozitori, 
critici, muzicologi — critica muzi
cală trece astăzi prlntr-un moment 
important. Pasul spre maturizare, 
spre afirmarea o dată mai mult a 
valorii ei. a locului el in procesul 
de educație muzicală, nu poate fi 
împlinit atita timp cit mai există 
mostre de cronici complezente, care 
nu funcționează cu fermitate, fără 
criterii valorice. Se manifestă încă 
in acest domeniu tendința de egali
zare nejustificată a valorilor, a per
sonalităților creatoare. Se acceptă 
încă o critică admiratlv-binevoitoa- 
re, care, așa cum s-a afirmat, să nu 
supere pe nimeni. Critica muzicală 
trebuie să se impună cu mai multă

Opinii, exigențe, sugestii formulate 
de critici și compozitori 

în răspunsurile la ancheta „Scînteii“

cllor muzicali de a impune cu mal 
multă pregnanță rolul educativ al 
criticii muzicale. Este timpul adevă
ratului reviriment. Este timpul să se 
mediteze la eliminare'' din paginile 
publicațiilor a criticii necompetente, 
care nu face decit să deruteze pu
blicul. Este timpul să nu se mal pro
moveze acea critică ce este pe pla
cul tuturor, care împacă pe toată 
lumea, care dă senzația că totu-i 
bine, că domnește numai șl numai 
armonia". „Să ne gindlm — com
pletează compozitorul Theodor Dră- 
gulescu — că există o critică muzi
cală destinată publicului larg (așa 
cum ne-au lăsat pagini de referință 
Schumann și Berlioz, iar la noi Cio- 
mac și Jora). Există și o critică de 
severă specialitate, un act muzico
logic destinat profesioniștilor. Rolul 
educativ al criticii adresate publi
cului larg este precumpănitor. Tra
versăm un moment de majoră im
portanță in critica noastră muzica
lă. Criticul trebuie să nu se expri
me arid, neinteligibil. Dar nici să 
nu coboare ștacheta la tonul unei 
accesibilități râu înțelese. Trebuie 
să evite monotonia, să facă ast
fel încit cronica muzicală să fie 
recepționată imediat de iubitorul de 
artă. (Există astăzi condeie care 
trudesc in acest sens cu fantezie). 
Nu trebuie confundat tonul violent, 
pătimaș cu fermitatea și demonstra
ția de curaj. Pornind de la un sim
plu recital, se poate face o pagină

fermitate în orientarea vieții mu
zicale, in desprinderea clementelor 
pozitive din cimpul creației, dar și 
a acelor încercări nereușite care 
durează ani de zile sub titlul ele
gant de „experiment". In general, 
critica muzicală trece cu ușurință 
peste comentarea „experimentului", 
evită să-1 desprindă înțelesul (dacă 
acesta există), rămine la calificati
vul „interesant". Este momentul să 
se evite și publicarea acelor pagini 
de critică lipsite de posibilitatea de 
comunicare cu o categorie mai lar
gă de cititori. Dar și a acelor pa
gini de critică „impresionistă", fă
cută neprofesionist, din care lipsesc 
atitudinea, fermitatea. „De multe ori 
vedem în paginile ziarelor, ale revis
telor de cultură — spune criticul 
Mircea M. Ștcfănescu — articole lip
site de miez, de substanță, care, ci- 
tindu-le, te fac să te întrebi ce a 
urmărit, ce a vrut să comunice au
torul. $i dacă un muzician iși pune 
întrebări, cum va recepta amatorul 
de muzică astfel de rînduri ?". „Nu 
o dată — afirmă compozitorul Geor
ge Grigoriu — am remarcat că une
le publicații bucureștene încurajează 
o artă care nu prea are multe le
gături cu arta adevărată. Spun a- 
cest lucru gindindu-mă la muzica 
ușoară. Tineri ambițioși vorbesc cu 
patos despre șlagărele străine, des
pre formațiile străine și se arată 
„superexigenți" cu muzica autohtonă.

Ion HOREA

CULTURAL
OMAGIU UNEI JUMÂTÂȚI 

DE SECOL
In sala clubului întreprinde

rii de utilai greu „Progresul" 
din Brăila a avut loc un spectacol 
omagial dedicat aniversării semi
centenarului uzinei. Au fost pre
zentate. printre altele, secvențe ac
tuale ale vieții și muncii oameni
lor acestei vestite cetăți industriale 
brăilene („îndemn", „Lumina îm
plinirii", „Priviți aceste miini", „La 
aniversare"), dar și etape ale dru
mului de luptă parcurs in cei 50 de 
ani de existență. („Acum la ju
bileul de aur", „I-a călit partidul 
în luptă"). Programul s-a bucurat 
de un deosebit succes. (Mircea 
Bunea).

„CARTEA OLTULUI" 
ANUL XXX

Este denumirea unei prestigioase 
acțiuni închinate de pionierii jude
țului Brașov aniversării eliberării 
patriei noastre si Congresului al 
XI-lea al partidului. 50 de pionieri 
din diferite scoli ale județului. în
soțiți de cadre didactice, au pornit 
intr-o expediție pe valea Oltului, 
de la intrarea oină la ieșirea lui 
din județul Brașov. In localitățile 
prin care vor trece, pionierii vor 
culege material documentar mono
grafic privind istoria acestor loca
lități. ocupația, obiceiurile si tra
dițiile folclorice ale locuitorilor, 
date cu privire la dezvoltarea so
cială. culturală, nivelul de trai ele. 
Cu acest prilej vor avea loc inlil- 
niri cu pionierii localnici, care iși 
vor intimpina oaspeții cu progra
me folclorice, cu expoziții etc. Ma
terialul ce va fi cules cu acest pri
lej urmează să servească întocmi
rii unei lucrări monografice intitu
lată „Cartea Oltului". care va con
stitui replica anului jubiliar XXX 
la cartea cu același titlu a scriito
rului Geo Bogza. (Nicolae Mocanu)

„PATRIEI - MONUMENTE"
La galeriile „Cronica" din Iași 

8-a deschis expoziția intitulată 
„Patriei-monumente", care prezin
tă proiecte de artă monumentală 
realizate de Franclsc Bartok, Ni
colae Constantin, Dimitrie Gavri- 
lean. Dan Katmanu, Iulia Hălău- 
cescu, Corneliu Ionescu, Nicolae 
Matyus. Artiștii plastici ieșeni au 
mai deschis expoziții cu lucrări 
realizate in ultima vreme și la în
treprinderea metalurgică, la în
treprinderea mecanică Nicolina și 
la întreprinderea „Țesătura". (Ma- 
nole Corcaci).

PE SCENA - 
DATINI Șl OBICEIURI 

în localitatea Bale din județul 
Bihor, bogată in tradiții folclorice. 
& avut loc tradiționalul -„Festival al 
cin'.ecului. dansului si portului 
popular" local. Pe scena căminului 
cultural din localitate, conform obi
ceiului. au prezentat programe ar
tistice formațiile de amatori din 
Tăuteu, Suplacul de Barcău. Popești. 
Buduslâu, Chișlaz, Viișoara și Bale. 
Au fost aduse în fața publicului 
datini și obiceiuri specifice locali
tăților din această zonă, precum și 
cele mai frumoase costume din bă- 
trini. confecționate de localnice. 
(Dumitru Gâță).

POEZ
Intre poeții acestor 

ultime două decenii, 
Ion Horea apare, cel 
puțin pentru o parte 
a criticii, ca o planetă 
egal strălucitoare in 
mișcătoarea panoramă 
a liricii noastre con
temporane. Compara
ția are, neîndoielnic, 
un simbure de ade
văr, subliniată pină la 
dimensiunile reale in 
ultimul său volum se
lectiv de Versuri, a- 
părut, nu demult, la 
editura Eminescu. Ion 
Horea este poetul unei 
generații afirmată de
plin în anii acestor u- 
riașe transformări în
noitoare și, asemenea 
majorității covirșitoare 
a confraților săi, arta 
sa aspiră să cuprindă 
vulcanica mișcare a 
vieții, clocotul muncii 
creatoare. aspirațiile 
înalte spre o lume 
nouă, mai bună, in 
care patria sa, cu is
toria și tradițiile ei 
seculare, se inalță 
continuu spre o viață 
mai bună.. Numeroase 
elemente ' definitorii 
ale poeziei sale pot fi 
aflate incă din ver
surile debutantului, a- 
dunate in 1956 sub 
titlul neutru de „Foe- 
zii". Aflam, atunci, de 
prezența unui poet de 
esență rurală, familia
rizat prin îndelungă 
conviețuire cu ritmu
rile egale ale respi
rației vieții satului, 
pătruns de noile rit
muri. Tonica chemare 
vi tal istă se însoțea 
uneori cu poezia des
criptivă („Lemnarii", 
„Numai oamenii son
delor"). rezultat al u- 
nui contact de supra
față. neasimilat.

Ciclul următor, „Co
loană in amiază", pre
zent și el în volumul 
eelectiv. păstrind ay 
ceeași țubilantă ex
presie a poetului în
drăgostit de ținuturi
le natale, se deschide 
intr-o viziune mai cu
prinzătoare spre cin- 
tul de laudă al împli
nirii visurilor pentru 
care generații întregi 
au luptat. Poetul se 
simte legat trainic de 
tot ce se Înaltă in 
tară, se simte dator 
sâ apere tot ce se zi
dește : „Smulg inima 
din locul tinut atita 
vreme / Si mi-o zi
desc in zidul acestei 
noi cetăți. / Prin tim
puri lungi de pace să 
cînle si să cheme / Pe 
meșterii din zboruri 
căzut! în alte dăti» / I 
Dau bunurilor tării a- 
proplate mie / O for
mă nouă-n ceasuri de 
luptă si de crez. /

Prezentul mă trimite 
prin lumea lui, solie, / 
încredințat că-1 apăr 
și-1 veghez" (Solie). 
Este un moment de 
cristalizare accentuată 
a poeziei sale si re
petatele încercări de 
autodefinire se înscriu 
în efortul aflării unei 
arte poetice persona
le. Chipul poetului, 
văzut ca făuritor de 
noi lumi, are rădăcini 
la Ion Horea nu in 
repertoriul liricii tra
diționale. cum ne-am 
fi așteptat, ci în crea
ția lui Tudor Arghezi: 
Sint cel care ia lumi
na si rotunjind-o-n 
boabe / In fiecare 
toamnă dă lumii noi 
podoabe. / Sub frunza 
scuturată a vitelor de 
vie / Sint cel ce ve-

CRONICA
LITERARĂ

de-n strugur un strop 
din veșnicie. (Defini
re). Și mai pătrunză
toare ne apare privi
rea poetului in cerce
tarea „chimiei" versu
rilor sale atunci cind 
descoperă că se poate 
uita „la cer cu ochii 
florilor", iar miinile 
sale, „multiplicate in 
crengile și-n spicele 
pămintului. / se vor 
mișca încoace si în
colo, / ca niște pensu
le miraculoase, pole- 
ind / cerul albastru".

Picturalitatea unei 
asemenea poezii „po- 
leind cerul albastru" 
se imbinâ după secre
te reguli cu imagina
tivul senzorial, acesta 
devenind treptat tră
sătură dominantă si 
specifică a lirismului 
lui Ion Horea, Avem 
de-a face cu o certă 
lărgire si. mai ales, cu 
o adlncire a surselor 
lirismului. Poetul asi
milează poezia muncii 
făuritoare de valori, 
din „focul furnalelor 
înalte", cercetează cu 
tainică bucurie zidirea 
celătii. într-un fel, se 
produce evadarea din 
cercul tradițional al 
poeziei sale : „Nu-mi 
cereți astăzi să mă-n- 
torc devreme / Intre 
pereții casei, primitori, / 
La ceasul cind începe 
să mă cheme / Apusul 
prăbușii peste co
mori. / Eu mal rămin 
la marginea comunii, / 
La marginea orașului, 
și-ascult, / La margl-
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nea pămintului și-a 
lumii, / Pe țărmul lor 
în vuiet și-n tumult,/ 
Eu mai rârnin s-ascult 
cum se rotește / în 
jurul lumii tim- 
pu-nnoiîor, > Deasu
pra mea să văd din 
nou cum crește / Lu
ceafărul căruia-i sint 
dat,or (Eu mai rămin), 
con'comitent cu desco
perirea stării dc ve
ghe, de unde „dintre 
vise adun poemul nop
ților. și-l scriu".

Cu „Umbra plopi
lor", meditația se ac
centuează. pentru a 
deveni în „Calendar" 
stare dominantă. Dru
mul poetului este 
de-acum unul interior 
derulat in penumbră. 
Clamarea însingurării, 
cu detectabile inriuri 
ale unei mode trecă
toare. se menține la 
nivelul lirismului au
tentic prin sinceritatea 
scrutării peisajului in
tim. Ultima culegere, 
„încă nu", poate fi 
considerată ca o regă
sire deplină a încrede
rii poetului in misiu
nea înalt umană a 
artei, in acea poezie 
luminoasă care defi
nește ca un crez per
manent cele mai izbu
tite creații ale sale. 
Cel ce la Început se 
auzea „mereu strigat 
de inima omului", se 
regăsește acum „și de 
cite ori al lumii, tot 
de-atitea și al țării". 
Poezia scrisă in ample 
perioade, cu Intonații 
macedonskiene. se re
vendică lirismul de 
largă cuprindere cetă
țenească, 
acestei . . 
auzit", „Din drum' 
multe 
trează în 
chemarea patetică 
cunoașterea 
contemporan 
triei. Poezia 
și umanistă 
gindirea 
poetului unicul temei 
al expresiei lirice.

Numeroasele ele
mente de substanță 
puse in lumină de 
această carte selectivă 
de „Versuri" eviden
țiază mișcarea evolu
tivă, deloc spectacu
loasă, dar reală a poe
tului. către poezia vi
guroasă. optimistă, ex
presia concentrată a 
unei vocații patriotice 
și cetățenești nedez
mințită in cele două 
decenii de prezentă 
neîntreruptă în peisa
jul poeziei actuale.

..Glasurile 
vieți", „Am 

.. L. 1 " și
altele concen- 

versul lor 
la 

chipului 
al pa- 

vizionară 
este in 

matură a

Emil VASILESCU

Aspecte practice
ale practicii

Desigur, 
decit 
falsă, 
mulul ____________
la „compozitorii preferați' ......... .
de felul: Enescu — Nicolae Doroban
ți, Enescu — Dorin Liviu Zaharia... 
Asemenea „asociații” oare nu spun 
nimic ? Oare nu se promovează un 
teribilism necorespunzător cu aspi
rațiile tineretului de astăzi ?" „Mu
zicologii români au înregistrat suc
cese remarcabile — afirmă Radu
Ghcclu. Critica muzicală trebuie să 
le urmeze exemplul. Și nu poate
decit dacă renunță la lipsa de in
transigență, la lipsa de combativita
te. Fiecare pagină de critică muzica
lă — și este de datoria publicațiilor 
care o găzduiesc să vegheze la acest 
lucru — nu trebuie să fie în afara 
marilor idei ale politicii noastre 
cultural-educative. Publicistica mu
zicală nu are nimic comun cu ama
torismul („toată lumea" se pricepe 
la muzică ușoară, dacă nu șl la mu
zică simfonică !). Critica este datoa
re să-și spună cuvintul, să intervi
nă cu competență in opera de edu
cație muzicală. La ora actuală lip
sesc : avancronica, interviul, eseul, 
lipsesc marile dezbateri. Viața mu
zicală este bogată, diversă și nici 
pe departe nu este reflectată in 
toată complexitatea ei de publicistica 
muzicală. Cred că fiecare publicație 
trebuie să aibă in vedere reflecta
rea cit mai judicioasă a fenomenu
lui muzical". „Trebuie să recunoaș
tem că muzica nu este încă foarte 
prezentă in paginile ziarelor și re
vistelor. Revista „Muzica" — decla
ră Vasilc Donose — nu împlinește 
o astfel de cerință. Nici revistele de 
cultură din provincie — așa cum s-a 
scris de curind in ziarul „Scînteia" 
— nu sint prea preocupate de feno
menul muzical. Cite articole apar 
despre cintecul de masă, patriotic, 
revoluționar, despre muzica 
Iară ? De 
cu pagini 
zicală, de 
presii ale 
Se impun __ .____  -
ță și obiectivitate in critica muzi
cală, preocuparea de a face loc dez
baterii fenomenului muzical in pa
ginile ziarelor, ale revistelor de cul
tură". „Critica muzicală — spune 
muzicologul Viorel Cosma — trebuie 
să fie ca un seismograf al vieții artis
tice: permanentă, vie, operativă. Este 
de-a dreptul inexplicabilă denumi
rea unor periodice, „de cultură", a- 
tita timp cit în cuprinsul lor ele e- 
limină analiza fenomenului muzical. 
Revistele „Argeș", 
au numere întregi 
pre arta sunetelor, 
rele exemple".

Opiniile exprimate în ancheta de 
față vizează, in esență, un scop unic!

Ele pledează pentru revirimentul 
atit de așteptat, în domeniul criticii 
muzicale; pentru promovarea unei 
critici de valoare, a unei critici com
petente, care să-și îndeplinească cu 
adevărat rolul important ce-i revine 
în activitatea de educație muzicală a 
marelui public.

exigența este mal mult 
necesară, dar nu o exigență 
ca reflex al cosmopolltis- 
muzlcal. întîlnlm in topuri 

__ ' “i“ asociații

In deschidere revista prezintă 
editorialele „Un cuprinzător 
program dc acțiune in fala co
muniștilor din centralele Indus
triale" și „Control politic de 
partid, nu inspecție administra
tivă". Dupâ rubrica „în intim- 
plnarca gloriosului jubileu nl c- 
lihcrării patriei și a celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R." în 
care este inserat articolul „In
surecția din August 1944, mo
ment de răscruce în Istoria 
României" și sint grupate arti
cole privind îndeplinirea exem
plară a angajamentelor, griia 
pentru soarta recoltei, modul 
cum șantierul devine școală de 
educare revoluționară a tinerel 
•generații ș.a., urmează articolele 
„Cunoașterea temeinică a reali
tății" de Iosif Banc, „Infor
marea de partid — mijloc e- 
scnțial de urmărire a îndepli
nirii hotârîrilor" de Constantin 
Dumitrescu si „Preocupări spe
cifice în întreprinderea agrico
lă de stat" de Ion Mircioiu, toa
te grupate la rubrica „Cum so 
înfăptuiește rolul conducător al 
organelor si organizațiilor de 
partid". Revista publică, ca în 
fiecare număr, rubricile „Pro
gramul de educație comunistă a 
maselor prinde viață". „A munci 
si trăi în chin comunist", „Stil 
dinamic si competență in diri
jarea activității economico-so- 
ciale". „în sprijinul cabinetelor 
dc stilnte sociale", „Note cri
tice", Răspunsuri la întrebările 
cititorilor, consfătuiri cu cititorii 
ș.a.

studențești

. _ . . _____ popu-
cite ori nu luăm contact 
subiective de critică mu- 
cronici superficiale, ex- 
pseudoprofesionalismului ? 
deci grija pentru exigen-

„Tomis", „Vatra" 
fără un rînd des- 
Și nu sînt singu-

Smaranda OȚEANU

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală.

In jurul orei 17,00. Trans
misiune directă de la Ae
roportul Internațional Bucu- 
rcști-Otopcni a ceremoniei 
plecării tovarășului Iosip 
Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, împreună cu so
ția, Iovanka Broz, care, la 
invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republi
cii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a 
efectuat o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

17.30 „Saltă hora bucuriei" ; 
misiune muzlcal-coregrafică.

17,55 Teleglob. Astăzi în Mongolia 
populară. Film documentar.

18.25 Universitatea TV. 
19,00 Familia.
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Seară pentru tineret.
21.30 Mal aveți o întrebare î
22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Cărți despre care se vorbește.
20.25 Drumuri pe cinci continente. 
21,10 Telex.
21.15 Manuscris TV.
21,30 Concert susținut de orches

tra simfonică a Radlotele- 
vizlunii.

e-

Cum in prezent practica de vară a 
studenților se află in plină desfășu
rare, este locul să ne întrebăm dacă, 
avlndu-se in vedere experiența acu
mulată pină In prezent șl toate mă
surile organizatorice luate, ea iși În
deplinește rolul el firesc. Desigur, 
concluziile ar fi premature ; totuși, 
in general vorbind, nnul acesta prac
tica studenților a început în condiții 
satisfăcătoare. Practica din timpul 
anului, de pildă, efectuată în atelie- 
rcle-școală ca și In unele întreprin
deri, a permis ca un număr de .stu
denți, superior celui din anii prece- 
denți, să fie angajați in întreprin
deri. Astfel, numai la uzinele „Au
tobuzul" din Capitală au fost anga
jați din primele zile 25 studenți 
care au preluat practic lucrările din- 
tr-o secție. Angajarea studenților in- 
timpină însă unele greutăți in spe
cial în întreprinderile mecanice, 
unde studenții nu pot realiza la o 
mașină-unealtă productivitatea unui 
muncitor cu experiență. Aceasta este 
de cele mai multe ori cauza unor 
dificultăți în asigurarea locului de 
muncă și pentru ceilalți studenți. In 
plus. studenții angajați iși pierd 
drepturile de bursă, ceea ce nu-i 
stimulează la angajare în timpul pe
rioadei obligatorii de practică, ci nu
mai în afara ei. O serie de formali
tăți medicale care trebuie îndeplini
te de studenți la angajare duce 
uneori la pierderea a 3—4 zile ; 
considerăm că pentru a simplifica 
aceste formalități, s-ar putea solicita 
fișa medicală a studentului de la 
policlinica studențească. In sflrșit, o 
anumită lipsă de corelare între pe
rioadele de practică ale studenților 
și ale elevilor a creat unele dificul
tăți în primele zile de practică da
torită aglomerării excesive a locu
rilor de muncă disponibile din între
prinderi.

In general, întreprinderile acordă 
atenția cuvenită activității practice 
a studenților. Există însă și cazuri 
în care inginerii și personalul tehnic 
desemnat să controleze și să îndru
me activitatea studenților nu sint 
degrevați de alte sarcini ce le revin 
în cadrul funcției ce o îndeplinesc, 
așa incit preocuparea lor ca practica 
studenților să fie cit mai eficientă 
este lăsată adesea pe planul al doi
lea. Nu sint rare nici situațiile cind 
de această problemă se preocupă 
efectiv din partea întreprinderii nu
mai persoane din compartimentul de 
lnvățămint și personal, care, cu toa
tă bunăvoința, pot efectua numai 
acțiunea de control (și aceasta in
complet) și nu și pe cea de îndru
mare. La acestea se adaugă și unele 
deficiențe ale personalului didactic 
însărcinat cu îndrumarea și contro
lul practicii. Dat fiind numărul mare 
de întreprinderi in 'dâre studenții 
efectuează practica și dispersiunea 
lor în întreaga țară este practic Im
posibil să se asigure fiecărei unități 
cadrele didactice de specialitate ne
cesare. Deci, cu atit mai mult se 
simte nevoia unei colaborări mai 
eficiente cu cadre tehnice din între-
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prindere care, în orice caz, cunosc 
mai bine locurile de muncă șl pro
blemele practice ce se pun la fie
care loc de muncă.

Șl încă un aspect : anul acesta, cu 
puține zile înainte de începerea 
practicii studenților, o serie de insti
tute de proiectare și cercetare au 
solicitat cadre didactice șl studenți 
din anii superiori care să participe 
la activitatea de proiectare a lucră
rilor de investiții. Institutul nostru 
a reușit să mobilizeze in acest scop 
peste 200 cadre didactice și 600 atu- 
denți. Trebuie insă să arătăm că 
cele 200 cadre didactice au fost 
luate, in parte, din rețeaua de în
drumare și control a practicii. Ceea 

.ce ne îndreptățește să credem că 
eficiența acestei acțiuni deosebit de 
importante ar fi putut să fie mult 
mal mare dacă ar fi fost organizată 
din timpul anului, cu un caracter 
continuu, și ar fi fost bazată pe 
contracte cu institutele de proiectare 
și cercetare interesate.

Pentru viitor considerăm că se 
impune o și mai bună organizare a 
practicii studențești. In primul rind 
se cer îmbunătățite baza materială, 
calificarea personalului tehnic de în
drumare din atelierele-școală. In a- 
ceastă privință este necesar sprijinul 
Ministerului Educației și Invățămin- 
tului șl in mod deosebit al ministe
relor economice, cărora le revin 
obligații precise, în virtutea princi
piului dublei subordonări. Toți stu
denții vor trebui să lucreze efectiv, 
cu responsabilități precise, cu nor
me corespunzătoare pregătirii lor, cu 
sarcini de plan ca orice muncitor, 
producînd bunuri materiale utile. 
In afară de atelierele-școală se vor 
putea prelua activități din unele 
secții de producție ale întreprinde
rilor, care 6ă fie asigurate cu conti
nuitate de studenți in tot cursul anu
lui. In cazul institutului nostru, de 
exemplu, au fost preluate asemenea 
activități de la întreprinderea „Di
dactica", dar acțiunea va trebui mult 
extinsă in cursul viitorului an uni
versitar și generalizată 
întreprinderi, 
asigura continuitatea 
vității productive a 
trebui să se adopte, 
necesități, modificări 
re ale structurii 
și ale orarelor, astfel 
îmbine activitatea 
productivă, organizîndu-se in așa 
fel producția incit să se utilizeze la 
maximum capacitățile disponibile ale 
utilajelor. In modul acesta, prlntr-o 
activitate practică continuă se va 
putea asigura in invățămintul teh
nic superior o legătură mai strinsă, 
organică, între pregătirea teoretică 
și cea practică, integrarea lor într-un 
proces unitar, 
a

șl la alte 
In plus, pentru a se 

necesară acti- 
studenților, va 
în funcție de 

corespunzătoa- 
anului universitar 

incit să se 
școlară cu cea

pregătirea temeinică
viitorilor specialiști.

Acad. Radu P. VOINEA' 
rectorul Institutului politehnic 
din București

SANNIKOV

„ROMÂNIA - FILM

prezintă

(Urmare din pag. I)
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„TARA LUI

Producție a studiourilor 
sovietice. Regia : Albert 
Mkrtcian, Leonid Popov. 
Cu : Vladislav Dvorjețki, 
Gheorghi Vițin, Oleg 

Dal, luri Nazarov

de mii de oameni. Care se 
deprinseseră, din tată-n 
fiu, să se socotească locui
tori ai unor pămînturi 
sterpe...

Și-atunci, ce trebuia fă
cut ? Trebuia așteptat să 
treacă cele trei veacuri, 
pină la transformarea na
turală a nisipului în pă- 
mint roditor ?... Bineînțeles 
că, în lumina politicii 
partidului nostru, a Drogra- 
mului de dezvoltare multi
laterală și armonioasă a 
Întregului teritoriu, o ase
menea așteptare nu era 
posibilă. Deci : trebuia tre
cut neintirziat la realizarea 
unui mare sistem de iri
gații...

Cit de mare ? Dimensiu
nile acestui sistem unic — 
primul pe nisipuri zbură
toare în țara noastră — au 
mai fost prezentate in 
„Scînteia". El aduce apă pe 
79 500 de hectare, redă cir
cuitului agricol 14 000 de 
hectare și măsoară, de la 
Dunăre pină la extremita
tea nordică, 31 de km. Un 
complex al modernității a- 
gricole, alcătuit dintr-un 
mare bazin de refulare, 
din zeci de kilometri de 
canale (adevărate riuri cu 
matca din dale aplicate pe 
polietilenă) și conducte, din 
134 de stații de pompare. 
Un adevărat sistem circula
tor impingind apa vitală a 
Dunării pină in mijlocul 
învirtejirilor de nisip (o 
stație la fiecare 531 de 
hectare), lnfruntindu-le, su- 
punindu-le, obligind tere
nul sterp să se converteas
că întru producție, întru 
eficiență. Ne erau cunos-

cuți toți acești parametri...
Dar abia la fața locului, 

sub rotirea benefică a as- 
persoarelor care limpe
zesc văzduhul, îngăduind 
privirii să caute soarele, să 
privească pină la orizont 
întinderea străbătută geo
metric de marile canale, 
punctată de cuburile de 
metal albastru ale stațiilor; 
abia la intilnirea directă cu 
vegetația care cuprinde tot 
mai îndrăzneț nisipurile ; 
abia la contactul nemijlocit

creaza nemijlocit la sistem 
(pompiști, electricieni, lă
cătuși, specialiști de între
ținere etc.). Dar, mai cu 
seamă — și în modul cel 
mai revelator — incorpo- 
rînd miile de țărani coope
ratori, de lucrători ai 
I.A.S.-urilor din zonă, fie 
din Dolj (Amărăști, Dăbu
leni, Călărași, Daneți, Be
chet, Damian, Locusteni, 
Mirșani, Lișteava, Ostro- 
veni.„), fie din Olt (Grojdi- 
bod, Ianca, Obîrșia, Potelu,

ni se spune, 
am introdus, din partea 
centrului experimental, o 
nouă tehnologie, care a re
dus consumul de muncă de 
la 600 de zile-muncă la 240, 
nu ne-a urmat nimeni 
exemplul. Cînd însă s-a 
văzut că obținem nu 1 000 
kg la hectar, ca pină atunci, 
ci 12 000, ne-au urmat cu 
toții".

...La C.A.P. Dăbuleni 
(16 000 de locuitori, 9 350 
de hectare, dintre care 5 200

ARIPILE FERTILITĂȚII
cu freamătul unei zile de 
muncă „in nisipuri" (trac
toare mici, stropind cultu
rile ; remorci cu îngrășă
minte ; cete de oameni la 
prașilă — tablouri de mun
că imposibil de conceput 
altădată, aici, fără existen
ța sistemului de irigații) ; 
abia astfel înțelegem de
plin sensul, finalitatea, ro
dul acestei uriașe lucrări.

Și înțelegem de ce rodul 
esențial îl reprezintă oame
nii. O adevărată „popu
lație a sistemului de iriga
ții", însumîndu-i deopotri
vă pe cei 21 de .ingineri 
ai stațiunii experimentale, 
statorniciți deplin in aces
te locuri de sigură înflorire 
(primele blocuri ale orășe
lului agronomilor sint a- 
proape de finisaj) și pe su
tele de specialiști care lu

Vădastra, Ștefan cel Mare, 
Vădăstrița, Orșoveni, Urzi
ca etc.). Unități care tră
iesc procesul — atit de spe
cific noii istorii a Româ
niei — al adaptării la noi 
condiții tehnlco-economice, 
la noi exigențe, al luptei 
cu deprinderile străvechi 
(in cazul dc față, cu scep
ticismul tradițional față de 
cultura pe nisip), al ra
cordării la concepția știin
țifică, la ritmurile și teh
nologiile impuse de a- 
ceastă concepție. Un proces 
deloc simplu, presupunînd 
și rămîneri în urmă, și 
eșecuri, dar înregistrind — 
raportat la întreaga zonă
— progrese vizibile. Argu
mente ?

...La marginea Bechetulul
— cit vezi cu ochii, vii 
frumoase, bine întreținute.

numai pe nisipuri, toate 
beneficiind de sistemul de 
irigații), ing. Dumitru Stai- 
cu, președintele unității, 
ne-a vorbit despre perspec
tiva culturilor de soia și 
tutun (o „plantă a nisipu
lui"), despre posibilitatea 
de a devansa cu doi ani 
planul la plantări de pomi 
fructiferi și despre avintul 
pe care-1 va lua sectorul 
zootehnic, dat fiind faptul 
că. existînd „sistemul", 
cooperativa agricolă și-a 
putut îngădui să mute baza 
furajeră pe nisipuri, chiar 
lingă grajduri, eliminind 
astfel o distantă costisitoa
re, de opt km. „Avem ni
sip spulberat =— potop nu 
alta, ne-a spus președinte
le în graiul colorat al locu
rilor, dar nu ne mai te
mem de el. înainte se spu

nea pe Ia noi că, ori ce-al 
face, nisipul nu te iartă ; 
acum am schimbat vorba : 
nu iertăm noi nisipul — 
pină nu ne-o da tot ce am 
văzut că poate da“.

...Marin Suliță, președin
tele C.A.P. Călărași, ne-a 
adus argumentul duzilor in 
cultură intens irigată (în
deletnicire tradițională a 
zonei, deschisă către un 
nou avînt) și ne-a vorbit 
despre cooperatorii record
mani Marica Bizera și Ion 
Negrilă care au obținut 
13 000 de kg de cartofi la 
hectar. „Producții record 
de cartofi în zona noastră 
— cine ar fi crezut pină la 
apariția Sistemului !...“

„...Cine-ar fi crezut, ne-a 
spus și Ion Dobre, maistru 
la stația de pompare L-l, 
că muncitorii plecați din
tre nisipurile noastre să-și 
afle rostul in localități in
dustrializate se vor întoar
ce în locurile natale spre 
a lucra cu mașinile și agre
gatele cele mai moderne !“

Locuri arhaice, înzestra
te cu tehnica cea mai mo
dernă. Pămînturi de pro
verbială sterilitate, deschi
se către producții-record. 
Oameni deprinși, de gene
rații, să privească nisipu
rile ca pe o fatalitate, puși 
în condiția de a-și revizui 
punctul de vedere, cu ar
gumentul de netăgăduit al 
științei... Este atmosfera 
sub semnul căreia oamenii 
din „Sahara" Olteniei du
nărene iși privesc deveni
rea de pe promontoriul ce
lui de-al XXX-lea an de 
la eliberarea patriei. An, 
pentru ei, de două ori me
morabil.
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Vizita ministrului afacerilor Cronica zilei
externe al Republicii Malgașe

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Malgașe. Didier Ratsiraka. pi 
persoanele oficiale care 11 însoțesc 
In vizita in țara noastră au depus 
miercuri dimineața o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului sl a pa
triei. pentru socialism.

La solemnitate bu luat parte re- 
rrezentanti ai Consiliului popular al 
municipiului București. Ministerului 
Afacerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori.

♦
La Ministerul Comerțului Exterior 

Si Cooperării Economice Internatio
nale au început, miercuri, lucrările 
primei sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare româno- 
ma lease.

Delegația guvernamentală română

la lucrările sesiunii este condusă de 
Nicolae M. Nicolae, mlnlstru-sccre- 
tnr de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior ?l Cooperării Economice 
Internaționale. Iar delegația guver
namentală malgașă de Didier Rats|- 
raka, ministrul afacerilor externe.

Sesiunea comisiei mixte exami
nează stadiul relațiilor economice 
dintre cele două țări, precum și po
sibilitățile de dezvoltare In continua
re a schimburilor comerciale și coo
perării economice bilaterale.

♦
în cursul după-amiezii de 

miercuri, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Malgașe a avut o 
întrevedere cu Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
gici. Seara, ministrul maica? a a- 
sistat la un spectacol folcloric.

(Agerpres)

în cadrul vizitei pc care o face In 
t-nra noastră, la invitația Consiliu
lui National al Femeilor, delegația 
Uniunii Generale n Femeilor Tales- 
tinenc, formată din May Sayeg, 
vicepreședinta uniunii, și Najia Sa< d 
Eldcen, membră a Comitetului Exe
cutiv al uniunii, a fost primită 
miercuri dimineață de tovarășa 
Lina Clobanu. președinta Consiliu
lui Național al Femeilor din Repu
blica Socialistă România. La între
vedere a participat tovarășa Maria 
Groza, membră a Biroului consiliu
lui.

In timpul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind activitatea 
celor două organizații și a fost ex

primată dorința reciprocă de a dez
volta pe mai departe legăturile de 
prietenie si solidaritate dintre fe
meile din Republica Socialistă 
România și femeile palestinene.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Formația „Sing Out Troy" din S.U.A., 
care se află in țara noastră ca „am
basadori al prieteniei", a fost, marți 
și miercuri, oaspetele locuitorilor din 
Timișoara și Lugoj. Tinerii artiști 
americani din Ohio au prezentat mai 
multe spectacole de cintcce șl dan
suri pe ritmuri specifice muzicii 
folk și pop, care s-au bucurat de un 
frumos succes. (Agerpres)

Sărbătoarea poporului prieten

al Mongoliei
Tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAII

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol
Președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole

Tovarășului JAMBIN BATMONH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole 

ULAN BATOR

Acțiuni cultural-educative consacrate 
aniversării eliberării patriei

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România organizează și in 
această lună o largă suită de ac
țiuni cultural-educative consacrate 
aniversării eliberării patriei de sub 
dominația fascistă. Astfel. 6ub sem
nul marii sărbători, aici 6e desfă
șoară ciclul de manifestări omagiale 
intitulat „Treizeci de intilniri ale ti- 

r .crețului la Muzeul Național", in ca
drul cărora personalități ale vieții 
noastre politice și culturale, parti
cipant! la insurecție, croi ai muncii 
socialiste înfățișează tinerilor din 
uzine si instituții, elevilor și pionie
rilor evenimentele din vara anului 
1914, profundele transformări sun-c- 
nite; in structura economică si socială 
8 tării, marile succese obținute de 
nooorul nostru sub conducerea par
tidului comunist in opera de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Pe aceleași teme slnt 
prezentate filme documentare, spec
tacole, audiții muzicale.

în programul acțiunilor organizate 
de muzeu sint incluse, totodată, sim
pozioane, organizate în diferite lo
calități din tară, pe teme legate de 
actul istoric de la 23 August 1944, 
expoziții, gale de filme si alte mani
festări ilustrind evenimentele epocale 
petrecute cu treizeci de ani în urmă. 

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 10 IULIE 1974 
Extragerea I : 26 2 41 19 45 9.
Extragerea a Il-a : 10 40 39 15 11.

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI : 
1 094 280 lei.

outăti în co e •> ul
arădean

Bilanțul primului semestru 
din acest an încheiat la Direc
ția comercială a județului Arad 
consemnează faptul că sarcinile 
de plan au fost îndeplinite în 
proporție de 106,5 la sută la 
indicatorul desfacere de măr
furi, cifră ce reprezintă o creș
tere cu 16.3 la sută a realizări
lor față de aceeași perioadă a 
anului trecut De asemenea, sec
torul desfacerii mărfurilor ne
alimentate și de folosință înde
lungată. depășirile de plan se 
cifrează la 11 la sută. în ace
lași timp, a continuat acțiunea 
de modernizare și diversificare 
continuă a activității de servire 
a populației. Pe lingă deschi
derea magazinului „Expo-mobi- 
îa" din municipiul Arad, a spo
rit la 4 numărul caselor de co
menzi pentru produse alimen
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tare, iar numărul abonamente
lor pentru servirea cu lapte la 
domiciliu a cunoscut o creștere 
considerabilă.

O atenție deosebită s-a acor
dat în această perioadă finali
zării unor noi lucrări de inves
tiții și de modernizare a rețelei 
comerciale. Astfel, a fost dat in 
folosință un nou complex de 
ateliere al întreprinderii de re
parat utilaj comercial, a fost
modernizat și dat in folosință )
magazinul „Guliver", destinat i
desfacerii diferitelor produse /
pentru copii. In prezent sint in 1
curs de renovare sau moderni- ț
zare magazinul alimentar „Cen- <
trai", magazinele „Porțelanul", ’
„Pescăruș** și altele. )

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii'
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ÎN JUDEȚUL ARGEȘ

Locuri atractive de popas

Curtea de ArgeșHotelul „Posada" din

PITEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii**, Gh. Cirstea). — Ofi
ciul județean de turism Argeș 
oferă amatorilor de drumeții 
popasuri de rccreere reconfor
tantă. Chiar în centrul Piteș- 
tiului sc află modernul com
plex „Muntenia", care dispune 
de hotel cu camere conforta
bile, un restaurant cu prepara
te culinare specifice bucătăriei 
argeșene, o braserie și un bar 
de noapte. Celor care doresc să 
doarmă in pădurea din frumo
sul parc Trivale, oficiul jude
țean de turism le pune la dis

se

poziție căsuțe-camping modern 
mobilate. Un atractiv loc de 
popas oferă și complexul ho
telier turistic „Posada** din 
Curtea de Argeș, amplasat in 
apropierea minăstirii meșteru
lui Manole. In sus, spre iz
voarele Argeșului, oaspeții gă
sesc condiții dintre cele mal 
bune de cazare, chiar la fața 
locului și un restaurant prevă
zut cu terasă, unde se pot 
servi, între altele, preparate 
tradiționale și renumita brinză 
in coșulete din coajă de brad.

PRAHOVA

j 100 de noi unități ale cooperației meșteșugărești !
| în urma unor consultări di- cooperația meșteșugărească a J

«m» canrinio ci rnnefătuiri cu deschis o unitate pentru repa- trecte, sondaje și consfătuiri cu 
gospodine și cetățeni ai cartie
relor din Ploiești și din alte lo
calități, cooperația meșteșugă
rească din Prahova și-a lărgit 
in ultimul timp rețeaua de ser
vicii către populație. Astfel, de 
la începutul anului și pină in 
prezent s-au deschis in cartierul 
Nord al Ploieștiului o unitate 
de croitorie bărbătească și un 
atelier foto, iar in cadrul Casei 
modei — un atelier de artizanat.. 
Aflăm de la primarul orașului 
Mizil că și in această localitate

0 0 0 E E S 0

deschis o unitate pentru repa
rat aparate radio și televizoare. 
La Comarnic a Luat, Xiiută. tu., 
nouă unitate de construcții clă
diri. reparații și instalații sani
tare. O unitate similară și-a în
ceput activitatea și la Ploiești. 
După cum sintem informați, in 
primele 5 luni din acest an s-au 
înființat 40 de unități pentru 
prestații de servicii, urmînd ca 
pină la sfirșitul anului să-și 
înceapă activitatea alte 60.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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Stadiul întrecerilor pentru complexul 

„Sport și sănătate"

cluj Un record nedorit la asociația 
sportivă „Record44

Pentru că are o frumoasă si bine 
utilată bază materială — cu bazin de 
înot, terenuri diverse (de handbal, 
volei, tenis, baschet), popicărie, sală 
de antrenamente etc. — a fost cit se 
poate de firesc ca asociația sportivă 
„Record" (a cunoscutei fabrici de 
tricotaje „Someșul**) să se numere 
printre unitățile sportive clujene la 
care s-a introdus complexul „Sport 
»i sănătate" încă de la lansarea lui. 
De fapt, nu numai condițiile mate
riale, ci si posibilitățile organizato
rice, experiența consiliului asociației 
sportive de a»ci au determinat a- 
ceastă alegere — avea să ne preci
zeze. in discuția ce am purtat-o pe 
această temă, prof. G. Rusu, secretar 
al C.J.E.F.S. Cluj, care ne-a Îndem
nat apoi : „Dar cred că ar fi bine 
să discutați chiar cu secretarul aso
ciației, Iordache Adalbert".

...Discutind insă cu tovarășul res
pectiv, am aflat ceea ce probabil 
responsabilii sportului clujean nu 
s : oină acum citeva zile, la „Re
cord" încă nu se făcuse nimic pen
tru popularizarea normelor comple
xului și nici pentru organizarea con
cursurilor propriu-zise. Secretarul 
asociației sportive nu a putut să ne 
arate decit componența comisiei spe
cial instituite pentru această activi
tate. pe baza instrucțiunilor ce-i fu
seseră trimise de la C.J.E.F.S.

Da, a-a făcut si o prelucrare a re
gulamentului ; membrii comisiei știu 
ce ar trebui să facă — dar startul 
se lasă îndelung așteptat Fără În
doială. terenurile si bazinul de la 
..Record" au nevoie, cum ni s-a spus, 
de anumite pregătiri și amenajări 
pentru începerea unei astfel de ac
țiuni : in bazin apa era- verde, pa
nourile de baschet stăteau aruncate 
pe sub pomi etc. N-am aflat insă de 
ce gospodarii nu s-au îngrijit din 
vreme de cele necesare și. in același 
timp, de popularizarea normelor șl 
a celorlalte condiții pentru obținerea 
brevetului și a insignei „Sport și să
nătate". Înfășurate și prăfuite in 
ambalajul „original", afișele și cele
lalte materiale de propagandă stau 
„puse bine", pe dulap, iar brevetele 
zac" in biroul secretarului asociației 

sportive.
Curios este faptul că, în timp ce 

eonsillul «portiv de la „Record" iu-

tirzie să se ocupe de o acțiune de 
masă cu largi implicații pentru pre
gătirea fizică si sănătatea membrilor 
asociației, in mare majoritate tineri, 
pe terenurile de aici au acces — a- 
desea pentru a se pregăti in cadrul 
acestui complex polisportiv — membri 
ai altor asociații clujene. Evident, 
nu este criticabil faptul că la „Re
cord" sint bine primiți și alți oameni 
ai muncii care vin să facă sport, dar 
e de neînțeles cum se face că exem
plul oaspeților nu este molipsitor și 
pentru... proprietarii terenurilor.

Mergind mai departe, in trecere 
pe strada Dubălarilor, ne-am oprit 
— în documentarea noastră — și la 
bazinul acoperit al C.S.M. Cluj, unde 
un afiș mare anunța accesul zilnic 
al celor ce doresc să treacă proba de 
înot. Era aproape ora deschiderii. 
Așteptăm. împreună cu cîțiva tineri. 
Trec 5—10 minute, trece un sfert de 
oră — degeaba, nimeni nu vine să 
descuie lacătul de la ușă. Revenim 
după aproximativ o oră *, aceeași si
tuație. Evident, orice comentariu 
devine de prisos. Pentru ce a fost 
pus anunțul respectiv, dacă se în- 
timplă ca organizatorii să nu-și res
pecte nici măcar minima obligație 
de a deschide u$a bazinului ?

Cunoscînd numeroasele realizări 
obținute in orașul Cluj, pe linia 
sportului de masă, am fi dorit să 
putem vorbi de succese si la ..Re
cord", și la C.S.M., dar... Dacă, in 
ceea ce privește răspunderea orga
nizării și trecerii normelor comple
xului „Sport si sănătate", există 
poate nelămuriri, reamintim că in 
cazul lntreDrinderllor si instituțiilor, 
această obligație revine, in aceeași 
măsură, asociațiilor sl duhurilor 
sportive, comitetelor sindicatelor .și 
U.T.C., conducerilor administrati
ve ale unităților respective. Dar, fi
rește. nu de aserpenea precizări se 
duce lipsă : principalul, mal bine zis 
totul, este ca acțiunea polisportivă 
la care ne-am referit să 6e bucure 
efectiv de atenția directă și concretă 
a tuturor factorilor responsabili. Toc
mai pentru ca să poată fi atrași, in 
activități sportive sistematice, cit mai 
mulți tineri, cit mai multi oameni 
ai muncii.

Ion DUM1TRIU

De mîine, la „Progresul"

Meciul amical de tenis România - Ungaria
Terenul central din Parcul clubului 

sportiv „Progresul** va găzdui, ince- 
pind de vineri și pină duminică, me
ciul amical de tenis dintre selecționa
tele României și Ungariei. Pentru te- 
nismanii români, intilnirea constituie 
un ultim prilej de verificare în ve
derea meciului pe care urmează să-1

susțină săptămina viitoare, la Bucu
rești, cu formația Franței in cadrul 
„Cupei Davis".

Lotul român pentru meciul cu 
Ungaria cuprinde pe Ilie Năstase, 
Toma Ovici, Ion Sântei și Viorel 
Sotiriu.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL

în diferite localități (din Franța a 
Început cel de-al patrulea campio
nat european universitar de fotbal. 
Iată rezultatele înregistrate in pri
ma etapă a grupelor preliminare : 
România—Franța 0—0 ; Spania— 
Mexic 3—1 : R. F. Germania—Uru
guay 7—0 ; Cehoslovacia—Olanda 
9—0 ; Luxemburg—Franța (B) 3—0 ; 
Turcia—Formația Batalionului de Ia 
Joinville (care participă in afară de 
concurs) 1—1.

Cel dc-al 10-lea campionat mon
dial de fotbal s-a terminat, comen
tariile continuă, iar gindurile fotba
liștilor de pretutindeni se îndreaptă 
de pe acum spre continentul sud- 
american, spre Argentina, unde in 
1978 va avea loc ediția a 11-a a „Cu
pei mondiale". In principiu, la 
turneul final al C.M. ’78 vor parti
cipa 20 de echipe. Acest lucru, ca și 
perioada de desfășurare a campio
natului, va fi definitivat de comi
sia de organizare a F.I.F.A., in luna 
ianuarie a anului viitor. Gazdele 
propun lunile ianuarie—februarie, în 
timp ce europenii, finind seama de 
calendarul lor competițional si po
sibilitățile de pregătire ale echipe
lor. se gindesc la perioada iunie— 
Iulie, care in Argentina corespunde 
cu sfirșitul toamnei — începutul 
iernii.

BASCHET
Campionatul mondial masculin de 

baschet a programat la San Juan 
(Porto Rico) primul derbi al turneu
lui final : Iugoslavia — U.R.S.S. La 
capătul unui meci cu faze de mare 
spectacol, baschetbaliștii iugoslavi, 
deținătorii titlului, au obținut victo
ria cu scorul de 82—79 (45—46). Sur
priza zilei a fost furnizată de echi
pa Canadei : 86—73 (52—41) cu Spa
nia. Alte rezultate : S.U.A. — Cuba 
83—70 (47—41), Brazilia — Porto
Rico 73—68 (34-33).

„Cupa Mării Negre** la baschet fe
minin se va desfășura intre 28 și 30 
iulie in „Sala Sporturilor** din Con
stanta. La actuala ediție a turneului 
vor participa selecționatele Bulga
riei. R. D. Germane, Poloniei și 
României.

CICLISM
La Brașov a început ieri cea de-a 

11-a ediție a competiției cicliste pen
tru „Cupa C.I.B.O.", care reunește 
alergători fruntași din țara noastră. 
Prima etapă : Brașov—Bran—Fun
data—Brașov (83 km) a revenit di- 
namovistului Teodor Vasile, care a 
dispus la sprintul final de V. Hoța 
(Mureșul) șl T. Drâgan (Voința). în
vingătorul a fost cronometrat in 
Ih 59'37". Astăzi are loc etapa a Il-a: 
Brașov—Rupea—Brașov (118 km). La 
competiție participă 72 rutieri.

In „Turul Franței" s-a disputat 
etapa a 12-a (Savines—Le Lac Orange, 
231 km). Primul a trecut linia de 
sosire (in 7h 15’12") belgianul Joseph 
Spruyt. în clasamentul general con
duce Eddy Merckx (Belgia), urmat 
la 2’01” de spaniolul Aja și la 3'13” 
de Carril (Spania).

NATAȚIE
La San Remo, in prima zi a 

concursului international de inot 
„Trofeul celor șapte coline", la 
care participă și sportivi români, 
Zeno Oprițescu s-a clasat pe locui 
doi in seria a doua a probei de 100 
m liber, cu timpul de 55”l/10. Cel 
mai bun timn in serii a fost înre
gistrat de italianul Pangaro — 54”. 
La 400 m liber, Marian Slavic — 
locul trei, cu 4’15”, iar in proba de 
100 m fluture. Eugen Aimer — lo
cul patru, cu 1’01”. Cornelia Hotescu 
(la 200 m bras — cu 2’54”) si Adrian 
Horvat (la 100 m 6pate — cu 1’03” 
6/10) au terminat cîștigători in se
riile la care au concurat.

Stimați tovarăși.

în numele Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Guvernului Republicii Socialiste 
România, al întregului popor român și al nostru perso
nal, vă adresăm dumneavoastră și poporului mongol 
un cald salut tovărășesc și cordiale felicitări, cu oca
zia celei de-a 53-a aniversări a victoriei Revoluției 
populare mongole.

Poporul român cunoaște și se bucură sincer de re
zultatele însemnate obținute de poporul mongol, sub 
conducerea Partidului Popular Revoluționar Mongol, 
în construirea noii orînduiri sociale în R. P. Mongolă, 
în dezvoltarea economiei naționale, a științei și cul
turii, în ridicarea nivelului de trai material și cul
tural.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Republicii Socialiste România

Ziua de azi marchează o dată 
memorabilă in istoria poporului 
mongol. Se împlinesc 53 de ani de 
la triumful Revoluției populare 
antiimperialiste si antifeudale, con
dusă de Partidul Popular Revolu
ționar Mongol, încununare a luptei 
îndelungate purtate de acest popor 
pentru idealurile libertății, inde
pendenței și progresului social. O- 
dată cu această victorie, la 11 iu
lie 1921 a fost instaurat primul gu
vern popular al tării, iar trei ani 
mai tirziu — în noiembrie 1924 — 
a fost proclamată Republica Popu
lară Mongolă.

în anii care au trecut de atunci, 
poporul mongol a înfăptuit profun
de transformări revoluționare, do- 
bindind importante succese in dez
voltarea economiei și culturii, in

Telegrame
Cu prilejul celei de-a 53-a ani

versări a victoriei Revoluției popu
lare mongole, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, a tri
mis o telegramă de felicitare mi
nistrului afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole, Lodon- 
ghiin Rincin.

★
Consiliul Central al Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor din România, 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist, Asociația de prie
tenie româno-mongolâ, alte institu
ții centrale și organizații de masă 
și obștești au Jrimis telegrame de 
felicitare instituțiilor centrale și or
ganizațiilor similare din Republica 
Populară Mongolă, cu prilejul celei 
de-a 53-a aniversări a Revoluției 
populare mongole.

★
O expoziție de artă populară româ

nească a fost trimisă in R.P. Mon
golă pentru a fi deschisă la Ulan 
Bator. Cele aproape 200 de lucrări 
selecționate in acest scop provin din 
patrimoniul Muzeului de artă popu
lară al Republicii Socialiste Româ
nia. Prin intermediul exponatelor — 
covoare, costume naționale, obiecte 
din ceramică, sculpturi in lemn — 
vizitatorii vor putea aprecia frumu
sețea, varietatea, originalitatea ar
tei noastre populare, vor lua cunoș
tință de meșteșugurile tradiționale 
cultivate de poporul român.

Constatînd cu satisfacție evoluția ascendentă a re
lațiilor frățești multilaterale dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Popular Revoluționar Mongol, din
tre Republica Socialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, ne exprimăm și cu acest prilej convin
gerea că prietenia, colaborarea și cooperarea pe mul
tiple planuri dintre cele două țări se vor dezvolta 
continuu, pe baza principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, în interesul poporu
lui român și poporului mongol, al unității țărilor so
cialiste, pentru triumful cauzei păcii șl socialismului 
în lume.

Vă dorim, stimați tovarăși, dumneavoastră șl po
porului frate mongol, noi și tot mai mari succese în 
înflorirea continuă a Republicii Populare Mongole.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

traducerea în viață a amplului pro
gram de construire a bazei teli- 
nico-materiale a socialismului.

Poporul român urmărește cu viu 
interes si simpatie realizările de 
scamă obținute de poporul mongol 
in munca plină de abnegație con
sacrată edificării noii orinduiri, se 
bucură din toată inima de succe
sele sale in lupta pentru progres 
si bunăstare.

Intre România si Mongolia, intre 
partidele si popoarele noastre se 
dezvoltă trainice legături de prie
tenie si colaborare frățească. Un 
moment de o deosebită importan
tă in extinderea multilaterală a a- 
cesior relații l-a constituit vizita 
făcută in R. P. Mongolă de dele
gația de partid și guvernamentală 
română, condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, vizită care a 
prilejuit reafirmarea voinței re
ciproce de a explora noi căi pen
tru lărgirea și intensificarea con
lucrării româno-mongole pe multi
ple planuri, de a întări continuu 
legăturile de prietenie si solidari
tate dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Popular Revolu
ționar Mongol pe baza principiilor 
marxism-leninismului si internațio
nalismului socialist, dintre statele 
noastre socialiste. Popoarele român 
si mongol nutresc convingerea fer
mă că o asemenea evoluție a ra
porturilor bilaterale corespunde 
atit propriilor lor interese, aspira
țiilor lor de progres, cit si intere
selor unității țărilor socialiste, 
cauzei generale a socialismului șl 
păcii.

Cocteil oferit de ambasadorul
R. P. Mongole

Cu prilejul celei de-a 53-a aniver
sări a Revoluției populare mongole, 
ambasadorul Republicii Populare 
Mongole la București, Giambyn Nia- 
maa, a oferit miercuri un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretir al C.C. al P.C.R.v Ilie'i 
Murgulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Teodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, Teodor 
Vasiliu, ministrul justiției, Dumitru

Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, conducători și reprezentanți al 
unor instituții centrale și organizații 
de masă si obștești, generali și ofi
țeri superiori.

Au luat, de' îâseffiehea, parte șeff 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Festivitățile de la Ulan Bator
ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 

La Ulan Bator a avut loc, miercuri, 
ședința festivă consacrată celei de-a 
53-a aniversări a Revoluției popu
lare mongole. In prezidiu au luat loc 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
alți conducători de partid și de stat.

Luînd cuvintul, N. Luvsanravdan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.P.R.M., a relevat însemnătatea 
uriașă pe care a avut-o pentru po
porul mongol revoluția populară din 
anul 1921, condusă de Partidul 
Popular Revoluționar Mongol.

PEISAJ INDUSTRIAL ÎN GOBI
Din noianul impresiilor adunate în 

timpul vizitei in Mongolia, una imi 
stăruie cu deosebire : ampla și pu
ternica ofensivă a industrializării, 
evidentă atit in capitala țării, la 
Ulan Bator, cit și in mijlocul deșer
tului Gobi, la Darhan — cel mai nou 
oraș al Mongoliei — sau in stepele 
Harhorinului. Bătălia pentru făurirea 
unei industrii moderne are in această 
țară inepuizabile temeiuri și iz
voare : năzuința spre progres, con
vingerea socialistă că industrializa
rea reprezintă calea lichidării sub
dezvoltării moștenite din trecut și 
făuririi unui viitor de bunăstare, 
hărnicia, spiritul de inițiativă și con
tinua perfecționare — trăsături ce 
caracterizează astăzi activitatea și 
elanul creator al poporului mongol.

Citeva secvențe sint semnificative. 
...întreprinderea textilă din Ulan 

Bator deține de mai mulți ani drape
lul de intreprindere fruntașă pe 
țară.

— Din 1959, de cind s-a construit 
noua noastră intreprindere — ne 
spune inginera Bud, tehnologul șef, 
— producem anual peste un milion 
de metri pătrafi de țesături din lină 
pentru costume și pardesie, pături, 
covoare... însoțindu-ne in vizita prin 
fabrică, tinăra ingineră ne atrage la 
un moment dat atenția asupra unui 
panou : „Ce plan ai și cit produci 
azi" ? Privesc panoul. Cifrele indică 
planul valoric al secției : anual, tri
mestrial, lunar, săptăminal, pe zi, 
oră și chiar... pe minut. De altfel, 
fiecare țesătoare are un plan la fel 
de detaliat.

— „Posibilitatea de a compara di
rect, concret, cit trebuia să pro
duci și cit ai produs efectiv este 
foarte stimulatoare — imi explica ti
năra țesătoare Țeren Giargal. Pe 
baza „radiografiei** zilei de muncă 
iți dai seama unde și cum mai iro
sești timpul de lucru și cum poți să 
acționezi pentru mai buna lui folo
sire". Examen autocritic ale cărui re
zultate nu se lasă așteptate. Anul

trecut, spre exemplu, ni se relatează, 
planul producției globale al între
prinderii a fost depășit cu 9 la suta, 
iar productivitatea muncii a crescut 
cu 6.8 la sută.

...Vizită la Combinatul industrial 
din Ulan Bator, prima mare unitate 
economică menită să pună in valoare 
cea mai insemnată bogăție a țării : 
producția animalieră. A intrat in 
funcțiune in anul 1932 ; dar dintre 
clădirile vechii întreprinderi doar 
citeva mici ateliere anexă și maga
zii mai ființează acum, căci mica fă- 
bricută de tăbăcit, de făcut curele, 
friie și cizme a anilor ’30 s-a dez
voltat vertiginos. Moderna uzină de 
azi înălțată in 1967 prelucrează anual 
peste 1 300 000 de bucăți piei. Am vi
zitat secțiile de fabricare a pieilor 
de șevro, de încălțăminte, de confec
ții din piele, genți, serviete, mănuși 
și alte articole de marochinărie — 
toate remarcabile nu numai prin 
utilajele noi, de inaltă tehnicitate, ci 
și prin organizarea, ritmul și mai 
ales nivelul calitativ al muncii.

în dreptul uneia dintre mașinile 
secției confecții ne reține atenția 
un grafic viu colorat, însoțit de fo
tografiile a 15 lucrătoare (65 la sută 
din lucrătorii fabricii sint femei). 
Facem cunoștință cu șefa de brigadă 
Amgalan, muncitoare fruntașă, de
putată in Marele Hural al țării. Di
rectorul fabricii, tovarășul Agvan, 
ne-o recomandă drept inițiatoarea 
mișcării pornite aici pentru realiza
rea unor produse de cea mai bună 
calitate. De șase ani nici un produs 
rebut ! De șase ani brigadă fruntașă 
pe fabrică I O performantă care a 
contribuit simțitor, după cum ne expli
că directorul, ca in ultimii cițiva ani 
volumul produselor exportate să se 
dubleze. Calitatea și aspectul mo
dern al produselor, prețul de cost scă
zut și operativitatea in livrare con
stituie o mîndrie a „mărcii fabricii".

...Darhan, „orașul șantierelor". 
Certificatul de naștere poartă data : 
1961 și semnătura: Congresul al

XIV-lea al Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Intr-adevăr, la 
acest congres, comuniștii mongoli au 
luat hotârirea de a crea in această 
zonă o puternică bază energetică și 
de combustibil. Tulburind inerția 
milenară a locurilor, înfruntind vi
tregiile climei aspre, geologii au des
coperit aici mari bogății ale subso
lului, aflate intr-o fericită corelație : 
cărbune de mare valoare termică, 
alături de minereu de fier, mate
riale de construcții. Cu îndrăz
neala și tenacitatea proprie comuniș
tilor s-a trecut la punerea lor in 
valoare. Și așa s-au înălțat, rind pe 
rind, combinatul pentru materiale de 
aonstrucții, cu fabricile sale de ci
ment, var și cărămidă, o puternică 
termocentrală, două uzine speciali
zate in montaje și reparații de utilaj, 
un mare siloz avind o capacitate de 
32 000 tone, o fabrică de furaje com
binate, noul combinat alimentar, in
trat in funcțiune anul trecut. Dar- 
hanul a devenit un centru in
dustrial, al doilea oraș al tării ca 
mărime și pondere economică.

Cit privește viitorul, el se contu
rează, pe planșetele proiectanților, 
în planurile constructorilor. Vocația 
industrială a Darhanului se va în
tregi prin edificarea unui important 
combinat de cupru și .molibden, a u- 
nor unități producătoare de mate
riale de construcții, utilaje și ma
șini. Un detaliu expresiv : deși ora
șul numără abia 13 ani de existentă, 
localnicii il numesc... vechiul Dar
han. De ce ? Doar la cițiva kilo
metri de oraș prinde contur un nou 
microraion — noul Darhan. Iar a- 
cest oraș de reședință al celei mal 
tinere generații industriale, care In 
viitorul cincinal va număra pes
te 75 000 de locuitori, ne-a apă
rut ca un simbol al împlinirilor, nă
zuințelor și eforturilor poporului din 
tara prietenă.

Al. P1NTEA

vremea
Ieri in tară : Vremea a fost in 

general umedă și închisă in regiu
nile din jumătatea de nord-vest a 
țării. Au căzut ploi temporare și 
sub formă de aversă in Banat, Cri- 
șana. Maramureș, Transilvania, 
vestul Olteniei și, izolat, în nordul

Moldovei șl nord-vestul Munteniei. 
Vintul a suflat slab pină la potri
vit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila intre 13 grade la Petroșani 
și 25 grade la Giurgiu, Făurei, Hir- 
șova, Măicănești, Vaslui și Huși. 
In București : Vremea a fost in ge
neral frumoasă, cu cerul variabil. 
Vint moderat. Temperatura maxi
mă a fost de 25 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12, 13 șl 14 iulie a. c. în țară : Vre
mea se va încălzi treptat. Cerul va

fi variabil, cu înnorâri mai accen
tuate in jumătatea de nord a țării, 
unde vor mai cădea ploi locale. In 
rest, ploile vor fi izolate. Vint mo
derat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 9 $i 19 grade, iar ma
ximele intre 20 și 30 grade, izolat 
mai ridicate. în București : Vremea 
se va incălzi treptat. Cerul va fi va
riabil, favorabil aversei in cursul 
după-amiezii la începutul interva
lului. Vint slab pină la potrivit 
Temperatura în creștere.
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CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE iN EUROPA

Sint necesare intensificarea si finalizarea 
lucrărilor in problema urmărilor 

instituționale ale conferinței
GENEVA 10 (Agerpres). — în cadrul lucrărilor de elaborare 

documentelor finale ale Conferinței pentru securiti 
>n Europa, caro sc desfășoară in diferitele organe d nuat ev"’'”.5-"—- — ---- *—■ - . ..
conferinței.

____  a
securitate și cooperai e tropa. caro se desfășoară in diferitele organe d- lucru, a conti- 

r’xaminarea problemelor legato de urmările instituționale alo

Astfel, In ședința grupului de lu
cru creat de Comitetul do coordona
re in vederea examinării acestui 
punct al ordinii do zi și a elaborării 
hotâririi corespunzătoare, șeful de
legației române, ambasadorul Valen
tin Lipatti, a apreciat ca rodnice și 
constructive dezbaterile care au avut 
loc pinâ in prezent pe marginea ce
lor patru documente de lucru, de
puse de delegațiile Cehoslovaciei. 
Danemarcei, Iugoslaviei și Finlan
dei.

Subliniind necesitatea unei exami
nări mai aprofundate a concepțiilor 
Prezentate in aceste documente re
feritor la sarcinile și structura orga
nismului permanent care va asigura 
t-aducerea in viață a hotăririlor con
i’- • : șeful delegației române s-a
pronunțat pentru o intensificare a 
dialogului pozitiv care s-a instaurat 
in cadrul acestui grup de lucru, in 
vederea clarificării și apropierii con
tinue a pozițiilor exprimate.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
continuării schimburilor de păreri

a«upra documentelor propuse și a 
intensificării lucrărilor grupului de 
lucru in vederea trecerii cit mai cu- 
rind la redactarea documentului co
respunzător punctului 4 al ordinii de 
zi a conferinței.

Reprezentanții Cehoslovaciei, R.D.G., 
U.R.S.S., Belgiei. Danemarcei. Fran
ței și Elveției, care au luat 
parte la discuții, au reamintit po
zițiile delegațiilor lor față do do
cumentele depuse in acest organ de 
lucru șt s-au declarat dc ncord cu 
aprecierea delegației României pri
vind necesitatea intensificării lucră
rilor grupului do lucru, urmărindu-sc 
clarificarea pozițiilor exprimate și 
apropierea punctelor dc vedere ex
puse față dc modalitățile dc reali
zare a hotăririlor ce vor fi adoptate 
la conferință. S-a evidențiat, astfel, 
acordul unanim asupra necesității 
urmărilor instituționale ale confe
rinței. diferențe de opinii manifes- 
tindu-se cu privire la aspecte con
crete ale realizării acestui obiectiv.

Pentru eliminarea obstacolelor și discriminărilor 
in calea comerțului și cooperării industriale

Intervenția delegatului român în Comitetul economic 
al sesiunii ECOSOC

GENEVA 10 (Agerpres). — Comi- 
tetul economic al sesiunii a 57-a a 
ECOSOC a dezbătut problema 
cooperării economice regionale, res
pectiv activitatea concretă depusă de 
cele 5 comisii economice regionale 
ale O.N.U., printre care și Comisia 
Economică a O.N.U. pentru Europa. 
La acest punct au luat cuvintul un 
mare număr de delegați. După ce

PROTESTUL M.A.E. 
AL R.D.V.

HANOI 10 (Agerpres). — M.A.E. 
al R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație de protest împotriva li
vrării de către Statele Unite a unei 
noi serii de avioane moderne de vi- 
nătoare și bombardament „F-5-E" 
destinate aviației saigoneze. Decla
rația apreciază această acțiune ca o 
nouă încălcare a Acordului de la 
Paris cu privire Ia Vietnam și cere 
încetarea imediată a livrărilor ile
gale de tehnică militară pentru 
Vietnamul de sud și respectarea 
strictă a Acordului de la Pari? $1 a 
altor documente referițoarp la Viet
nam.

0 DECLARAȚIE A G.R.P. 
AL REPUBLICII

VIETNAMULUI DE SUD
PARIS 10 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvint al delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud la 
consultările dintre cele două părți 
sud-vietnameze din suburbia pari
ziană La Celie-Saint-Cloud a dat 
publicității o declarație in care ara
tă că. in ultimul timp, administrația 
saigoneză escaladează operațiunile 
militare împotriva zonelor aflate sub 
controlul G.R.P., intensifică repre
siunile împotriva tuturor categoriilor 
populației, continuind să țină in în
chisori peste 200 000 de persoane. 
Aceste acțiuni constituie încăl
cări ale prevederilor Acordului de 
la Paris asupra Vietnamului.

s-a referit la locul și rolul special 
al comisiilor economice regionale in 
ansamblul sistemului Națiunilor U- 
nite, delegatul român, Dragoș Șer- 
bănescu, s-a oprit asupra activității 
C.E.E./O.N.U. El a subliniat, printre 
altele, că ultima sesiune plenară a 
acestei comisii, care a avut loc la 
București, la invitația guvernului 
român, trebuie considerată ca o no
uă etapă in activitatea acesteia, nu 
numai pentru faptul că sesiunea a 
avut loc pentru prima dată in afara 
sediului său de la Geneva, ci mai 
ales pentru că țările membre au 
adoptat, printre altele, o rezoluție 
plină de conținut și semnificație cu 
privire la activitatea viitoare a 
C.E.E./O.N.U.

Sintem convinși, a subliniat vor
bitorul. că in punerea sa in aplica
re. secretarul executiv al co
misiei va fi ghidat de necesitatea o- 
biectivă ca activitatea să fie îndrep
tată spre eliminarea obstacolelor și 
discriminărilor din calea dezvoltării 
comerțului și cooperării industriale, 
să se pună un mai mare accent pe 
problemele legate de aprovizionarea 
și folosirea mai economică a mate
riilor prime și energiei, pe accesul 
Țâră discriminări și obstacole la cu
ceririle științei și tehnicii.

JAPONIA

Manifestări consacrate 
sărbătorii naționale a României
CAIRO 10 — (Corespondența do 

la Nicolae N. Lupu). : La galeriile 
..Bab-El-Louk" din capitnla Egiptu
lui s-a deschis o expoziție de arlâ 
populară românească. Organizată 
sub auspiciile primului secretar al 
Organizației Uniunii Socialiste Arabe 
a orașului Cairo. Saved Zaki. preșe
dintele Asociației de prietenie Egipt- 
România. și a ambasadorului român 
in R.A. Egipt, Petru Burlacu. expo
ziția prezintă costume, covoare, 
obiecte do artizanat din lemn și ce
ramică, din diferite regiuni ale ță
rii.

La festivitatea inaugurală au par
ticipat oameni de cultură și artă, 
membri ai corpului diplomatic și un 
numeros public, care au acordat o 
înaltă apreciere creației noastre 
populare. '

Presa egipteană continuă să pu
blice articole și reportaje in care 
sint relevate marile succese obținute 
do poporul român in cele trei de
cenii care au trecut de la eliberarea 
țării. Sub titlul ..La Constanța, in 
România", cunoscuta revistă ..Rose 
El Youssef inserează un amplu re
portaj consacrat frumuseților litora
lului românesc. 4

De asemenea, televiziunea din 
Cairo a transmis o nouă emisiune 
dedicată tării noastre. Comentariul 
a cuprins date istorice din lupta po
porului român pentru pace si inde

pendență națională, care a culminat 
cu evenimentele din august 1944, șl 
a relevat progresele obținute in cei 
30 de ani do la eliberare.

Emisiunea a rodat imagini alo re
centelor intilniri dintre președinții 
Nicolae Ceaușoscu si Anwar El 
Sadat.

ANKARA — Ansamblul „Rapso
dia Română" a prezentat un spec
tacol la Istanbul la caro au asistat 
primarul orașului, Ahmet Isvan, ofi
cialități locale, reprezentanți ai vie
ții culturale, un numeros public. An
samblul român a susținut, de ase
menea, un spectacol in cadrul festi
valului artistic de la Istanbul. Artiș
tii români avi fost felicitați călduros 
de către organizatori pentru înalta 
ținută artistică a spectacolului.

WASHINGTON 10. (Corespon
dentă de la C. Alexandroaic). — 
La Biblioteca română din New 
York a avut loc o scară dedicată 
„Sistemului politic din România : 
tradiții și realitățile actuale". Prof. 
Dumitru Mazilu, director adjunct al 
Institutului de științe politice și 
studierea problemei naționale din 
București, a prezentat unui numeros 
public o conferință pe această temă. 
Expunerea a fost urmată de filmul 
documentar „Vizita oficială a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
Statele Unite, in decembrie 1973“.
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agențiile de presă
Filat într-o vizită în 

U.R.S.S., ministrul industriei u- 
șoare al Republicii Socialiste Româ
nia. Gheorghe Cazan, a avut intil
niri cu N. N. Tarasov, ministrul indus
triei ușoare al U.R.S.S., și V. N. 
Doenin, ministrul construcțiilor de 
mașini pentru industria ușoară, ali
mentară si de articole de uz casnic, 
in cursul cărora au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea conti
nuă a colaborării dintre cele două 
țări in domeniul industriei ușoare.

Bundesiagul R.F.G. a tr- 
piObnt definitiv, cu majoritatea 
absolută de voturi, legea privind ra
tificarea Tratatului dintre R.F.G. și 
R. S. Cehoslovacă — anunță agen
țiile T.A.S.S.. Reuter și U.P.I. In a- 
cest fel, Bundestagul a respins Îm
potrivirea manifestată față de aceas
tă lege de Bundesrat, unde majori
tatea aparține grupării partidelor de 
opoziție.

0 puternică reacție ’ c°’ 
mitetului de planificare în domeniul 
apărării al N.A.T.O. a stirnit inten
ția guvernului olandez de a-și re
duce. in următorii nouă ani,. forțele 
militare. în nota guvernului olan
dez se precizează că Olanda va 
fi cambilă să contribuie la alian-n 
N.A.T.O. numai pină la „un nivel 
acceptabil din punct dc vedere finam- 
ciar’\

Zborul stației orbitale ,,Saliut-3“
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 10 

iulie, ora 01, ora București ului, s-a 
încheiat cea de-a cincea zi de lucru 
la bordul stației științifice pilotate 
„Saliut-3". Cosmonauții sovietici Pa
vel Popovici și Iuri Artiuhin au e- 
fectuat in această etapă cercetări 
asupra suprafeței terestre și atmos
ferei Pămintului.

Cea de-a șasea zi de lucru a echi
pajului stației a început la 10 iulie, 
ora 8.40, ora Bucureștiului. Cu aju
torul aparaturii medicale au fost 
studiate fenomenele respiratorii și 
au fost recoltate probe ale aerului 
expirat de cosmonauți in vederea a- 
nalizării sale ulterioare pe Pămint. 
Experimentul urmărește determina
rea energiei cheltuite de cosmonauți 
in stare de repaus și in timpul în
deplinirii diferitelor operațiuni in 
condiții de imponderabilitate.

Cei doi cosmonauți- se simt bine, 
iar toate sistemele de bord și apa
ratele stației funcționează normal. 
Zborul stației ,,Saliu(-.3“. in ale că
rei secțiuni sint realizate condiții 
de mediu apropiate de cele terestre, 
continuă — relatează agenția T.A.S.S.

★
Tn Uniunea Sovietică a fost lansat 

un nou satelit artificial al Pămintu- 
lui — „Meteor". Sarcina principală 
a satelitului constă in asigurarea in
formațiilor meteorologice necesare 
pentru întocmirea prognozelor ope
rative. El dispune, in afara apara
telor științifice, de sisteme de orien
tare spre Pămint, de aprovizionare 
cu energie electrică, cu ajutorul 
unor baterii solare și de alte insta
lații. 4

Convorbiri economice românoolandeze
Primul ministru al Olandei a primit pe ministrul romAn al 
comerțului exterior șt al cooperării economice Internationale

HAGA 10. (Corespondență dc la 
Nicolae Poposcu-Bogdâncști) : în 
cursul zilei dc miercuri, tovarășul 
Ion Pâțan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului exte

Activități ale delegației 
române la Conferința 

tineretului de la Alger
ALGER 10 (Agerpres). — Delega

ția U.T.C.-U.A.S.C.R., condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
care participa la lucrările primei 
Conferințe a tineretului din țările 
lumii a treia de la Alger, a avut con
vorbiri cu reprezentanți a numeroase 
organizații de tineret și studenți, par
ticipant la această manifestare a ti
neretului. în cadrul convorbirilor s-a 
realizat un larg schimb de opinii și 
de experiență, abordindu-se, tot
odată. probleme ale dezvoltării co
laborării in diferite domenii. De a- 
semenea, la invitația organizației de 
tineret a Frontului de Eliberare Na
țională din Algeria, delegația 
U.T.C.-U.A.S.C.R. a vizitat unele 
obiective economice și social-cultu- 
rale.
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transmit:

Dl PRETUTINDENI
rior și al cooperării economice in
ternaționale. care, la invitația mi
nistrului olandez al afacerilor eco
nomice, întreprinde o vizită oficială 
in Olanda, a fost primit do primul 
ministru, Joop Den U.vl, căruia i-a 
transmis, din partea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de prietenie și cele 
mai bune urări poporului olan
dez. Mulțumind, primul ministru 
a evocat cu plăcere intllnirile și 
convorbirile avute cu șeful statului 
nostru și a transmis, la rindul său, 
cele mai bune urări de sănătate șl 
succese In vasta activitate pe , care 
președintele republicii o desfășoară, 
urări de prosperitate poporului ro
mân, exprimind convingerea că rela
țiile dintre Olanda și România vor 
cunoaște o evoluție ascendentă.

La Jntilnire a participat Mihail 
Bujor Sion, ambasadorul României 
la Haga.

în aceeași zi, delegația condusă de 
tovarășul Ion Pățan a avut convor
biri cu ministrul afacerilor externe 
al Olandei, Van der Stool, șl a vizi
tat portul și obiective industriale 
din orașul Amsterdam, intre care 
uzinele constructoare de avioane 
„Fokker".

La Phenian, Klm Ir Scn'se- 
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. președintele 
R.P.D. Coreene, a primit delegația 
guvernamentală indoneziană, con
dusă de ministrul afacerilor externe, 
Adam Malik, care a transmis, cu 
această ocazie, o scrisoare din par
tea generalului Suharto, președintele 
Indoneziei. Au fost abordate aspecte 
legate de extinderea relațiilor bila
terale.-

Președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud. 
doamna Nguyen Thi Binh — infor
mează agenția M.E.N. Nguyen Thi 
Binh a prezentat șefului statului 
algerian ultimele evoluții intervenite 
in situația vietnameză.

Au fost reiuato la Nicosia 
negocierile intercomunitare in pro
blema cipriotă, al căror scop il con
stituie normalizarea relațiilor diptre 
comunitățile greacă și turcă, ce 
compun populația insulei.

Eliberarea treptată a 627 
de prizonieri politici internați în 
prezent, fără a fi judecați, in închi
sorile din Irlanda de Nord, a fost 
fintirițălă hiarți de- un purtător de 
cuvint al guvernului britanic. Mer- 
lyn Rees, secretar de stat pentru Ir
landa de Nord, a anunțat in Parla
mentul britanic că un prim grup de 
deținuți nord-irianderi au fost eli
berați marți. Et a declarat că Îm
bunătățirea climatului politic în Ir
landa de Nord va face posibilă re
tragerea treptată a celor 16 500 de 
soldați britanici care staționează in 
prezent in Ulster.

Populația Italiei era’ ,a 
sfirșitul lunii mai 1974, de 55 321 000 
locuitori — informează agenția 
A.N.S.A., citind datele publicate de 
Institutul italian de statistică.

Convorbiri egipteano-su- 
dtinOZO. ca^rul vizitei oficiale 
pe care o întreprinde în Egipt, vi
cepreședintele Sudanului, Abdel 
Aller, a fost primit de șeful statu
lui egiptean, Anwar Sadat, căruia

l-a prezentat un mesaj din partea 
președintelui sudanez, Gaffar Nu- 
meiri. Convorbirile au fost axate pe 
examinarea unor probleme de inte
res comun și a mutațiilor interveni
te in situația din Orientul Apropiat.

Cinci avioane militare 
birmane de ,ip ■•T'33‘‘.care 
tuau o misiune pe ruta Rangoon- 
Shandai, s-au prăbușit pe versanții 
unui munte, datorită condițiilor at
mosferice deosebit de grele.

Problema energiei 
in dezbaterea

Ambasadorul României 
in Zair și-a prezentat 
scrisorile de acreditare
KINSHASA 10 (Agerpres). — Oc

tavian Luțaș a prezentat scrisorile 
de acreditare In calitate dc ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România in Re
publica Zair, președintelui Republi
cii Zair, Mobutu Șese Seko. Cu acest 
prilej, ambasadorul român a trans
mis un mesaj de cordială prietenie 
si cele mai bune urări de sănătate 
si fericire președintelui Mobutu 
Șese Seko din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu un 
cald salut adresat poporului zairez 
din partea poporului român. Refe- 
rindu-se la evoluția pozitivă a rela
țiilor de sinceră prietenie statornicite 
intre cele două țări, la cursul ascen
dent al raporturilor româno-zâireze 
pe multiple planuri, președintele Re
publicii Zair a adresat un cordial 
salut de prietenie președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, precum și urări de 
prosperitate și fericire poporului ro
mân.

• PELICULA DE 8 MM 
REVOLUȚIONEAZĂ CI
NEMATOGRAFIA. Prbl 
introducerea peliculei super- 
inguste de 8 mm alături de pe
licula clasică de 35 mm și a ce
lei Înguste de 16 mm, tehnica 
filmului este pe punctul de a 
suferi o adevărată revoluție, 
consideră săptămânalul „L’Ex- 
press". Departe de a fi folosiiă 
numai pentru filme documen
tare sau pentru cele turnate 
„in familie", pelicula de 8 mm 
a început să fie utilizată și 
pentru realizarea de filme ar
tistice, în prezent in Franța 
fiind in curs de turnare două a- 
semenea filme. Avantajele de
osebite ale procedeului constau 
in faptul că durata turnării se 
reduce foarte mult, iar costurile 
6int extrem de reduse. „Este 
un mare pas făcut in di
recția democratizării cinemato
grafului", afirmă adopții noii 
tehnici. Veteranul cinematogra
fiei franceze. Abel Gance, care, 
cu mai multe decenii în urmă, 
a folosit pentru prima oară sis
temul cinemascop la realizarea 
filmului '•Napoleon», utilizind 
simultan 10 camere de luat ve
deri, a salutat cu entuziasm 
noua metodă. „Dacă noua pelicu
lă ar fi existat și pe vremea 
mea. a spus el, aș fi folosit nu 
10, ci 100 camere de luat ve
deri și impactul asupra spec
tatorilor ar fi fost și mai pu
ternic", a 6pus el.

• CARIERE SUBMA
RINE DE NISIP Șl PIE
TRIȘ. Alături de o serie de
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Deplasări semnificative
I

Procese pentru încălcarea
in corpuf electoral I contractului de munca

mai 
care

„grupului celor 12”
BRUXELLES 10 (Agerpres). — In 

cadrul lucrărilor reuniunii de la 
Bruxelles a țărilor consumatoare de 
petrol care au constituit recent, la 
Washington, „grupul celor doispre
zece" — opt state membre ale Pie
ței comune (exceptind Franța) îm
preună cu S.U.A., Canada, Norvegia 
și Japonia — s-a ajuns la un acord 
asupra împărțirii resurselor între 
statele membre, In condițiile apa
riției unei noi crize energetice mon
diale, și asupra aplicării unui pro
gram de reducere și raționalizare a 
consumului intern. Potrivit agenției 
France Presse, la reuniune s-a decis 
ca in situația in care unul dintre 
statele membre, ale „grupuhu" cu
noaște o diminuare cu 50 la sută 
a aprovizionării sale cu petrol, să 
se declanșeze sistemul partajării re
surselor tuturor celorlalți parteneri.

Reuniunea A.O.P.E.C.

Ridicarea embargoului 
petrolier impus Olandei

CAIRO 10 (Agerpres). — In ca
pitala egipteană s-au deschis lucră
rile sesiunii speciale a Organizației 
țărilor arabe exportatoare de petrol, 
reunind pe .miniștrii d? resort ai sta-, 
telor membre ale A.O.P.E.C.

Sint discutate probleme privind 
investirea fondurilor suplimentare 
încasate de țările arabe exportatoare 
de petrol in programele economice de 
dezvoltare.

La sfirșitul unei reuniuni prelimi
nare, miniștrii arabi ai petrolului au 
hotărit ridicarea embargoului asupra 
produselor petroliere, impus Olandei 
cu nouă luni in urmă, măsură ce 
devine efectivă imediat.

materiale și materii prime no
bile, in ultimul timp se consta
tă o penurie și de materiale mal 
puțin nobile, cum ar fi nisipul 
și pietrișul, atit de necesare in 
industria construcțiilor. Ținind 
seama de epuizarea multor ca
riere, pe de o parte, iar pe de 
alta, de costul relativ ridicat al 
transportului, atenția se în
dreaptă acum, in măsură mult 
mai mare, in direcția exploa
tării nisipului și pietrișului de 
pe fundul mărilor și oceanelor, 
operație care prezintă o serie 
de dificultăți, dar care ar putea 
asigura acoperirea necesităților 
la scara întregului glob pe o 
perioadă foarte îndelungată de 
acum înainte. Se știe că fundul 
mărilor și oceanelor este ex
trem de bogat in nisip și pie
triș de origine fluvială, curen- 
ții subterani creind veritabile 
dune și movile, al căror volum 
fie ridică la mulți kilometri 
cubi. Un avantaj substanțial ii 
constituie și posibilitățile mult 
mai lesnicioase de transport.

• ACLIMATIZARE, a- 
gronomul bulgar Dimitrie Ste
panov studiază de mai multă 
vreme posibilitatea de aclimati
zare a unei plante sălbatice o- 
leaginoase, crambă, provenind 
din Etiopia, și de transformare a 
ei intr-o cultură industrială. Cu 
opt ani In urmă a fost însămin- 
țată experimental cu semințe de 
crambe o suprafață de 1.5 ha. 
în prezent, suprafața respectivă 
a trecut de 100 de ha. Randa
mentul mediu la ha. al plantei 
respective este superior cu 60 
la sută altor culturi oleaginoase 
industriale : totodată, noua 
plantă nu necesită Îngrijiri deo
sebite.

De la trimisul nostru special la Lisabona

Frămîntări politice după demisia 
primului ministru

Partidele de stînga subliniază necesitatea continuării 
transformărilor democratice

Tendințele cele 
semnificative pe 
le indică rezultatele 
recentului scrutin pen- 

I tru reînnoirea a 130 
din cele 252 de man
date ale Camerei con
silierilor a parlamen- 

I tului nipon constau,
, după aprecierea una

nimă a presei din To
kio. in regresul Parti
dului liberal-democrat, 
(P.L.D.) — partidul de 
guvernămint — și 
vansul forțelor de 
stingă.

Potrivit ultimelor 
rezultate cunoscute (4 
mandate nu au fost 
Încă atribuite din cau
za aminârii alegerilor 
in citeva districte pu
ternic afectate de tai
fun). Iiberal-democra- 
ții au pierdut 8 locuri, 
păstrind doar 62 de 
mandate din cele 70 
cu care 
competiția 
ceea ce a redus nu
mărul total al manda
telor P.L.D. in Came
ra consilierilor la 126, 
adică exact jumătate 
din numărul locurilor 
in acest compartiment 
al parlamentului. Așa 
cum arată ziarul ..THE 
JAPAN TIMES", 
P.L.D. va avea o si
tuație dificilă in Ca
mera consilierilor, in- 
trucil. pentru a putea 
întruni majoritatea 
voturilor, va fi nevoit 
tă apeleze la cei trei

V

a

intraseră In 
electorală.

conservatori indepen
denți care i s-au afi
liat nu de mult.

Comentatorii consi
deră că pierderea de 
voturi pe care a inre- 
gistrat-o P.L.D. reflec
tă îngrijorarea unor 
largi cercuri ale opi
niei 
fată de aceste dificul
tăți _-i . ------’
Japonia in ultima vre
me. in special crește
rea fără precedent a 
preturilor, ceea ce se 
râsfringe, desigur, a- 
supra nivelului de trai 
al populației.

Pe de altă parte, 
rezultatele alegerilor 
reprezintă o nouă 
confirmare a deplasă
rii spre stingă a cor
pului electoral, depla
sare tot mai vizibilă 
după alegerile din 
1972. Partidul Comu
nist din Japonia a în
registrat un important 
succes : 9 mandate in 
plus. Numărul total al 
locurilor pe care le 
deține P.C.J. In Came
ra consilierilor se ri
dică in prezent la 20. 
Este semnificativ. in 
același timp, sporul 
substanțial al voturi
lor întrunite de P.C.J., 
comparativ cu prece
dentele alegeri : 6.5
milioane de voturi in 
circumscripțiile locale 
— cu 1.7 milioane mai 
multe voturi decit in

publice nipone
care confruntă

alegerile pentru Ca
mera consilierilor din 
1971 și cu 1 milion 
mai multe decit la a- 
legerile din decembrie 
1972. Aceste cifre sint 
grăitoare pentru influ
ența crescîndă a P.C. 
din Japonia — rezul
tat al activității sale 
multilaterale in slujba 
intereselor fundamen
tale ale oamenilor 
muncii.

Un succes de seamă 
a obținut și Partidul 
Socialist din Japonia, 
care a obținut 28 
mandate — cu 3 
plus fată de cele 
care s-a prezentat la 
scrutin. Dispunind a- 
cum de 62 mandate in 
Camera consilierilor, 
partidul socialist și-a 
consolidat substanțial- 
pozițiile, fiind chemat 
să joace un rol im
portant pe scena poli
tică niponă.

Aprecierile presei 
japoneze converg spre 
a sublinia că. in ac
tuala configurație a 
parlamentului. P.L.D. 
va trebui să acorde o 
mai mare atenție 
punctelor de vedere 
ale partidelor din o- 
poziție, corespunzător 
ponderii sporite ț 
care aceste partide 
au in viața politică 
țârii.
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P. DIACONU

Multe companii con
sideră că la 40 de 
ani salariatul a _ 
tins limitele maxime 
ale capacităților sale 
fizice și intelectuale 
și că peste această 
virstă nu mai poate 
face față exigențelor 
patronului. ’ ‘ J
legile și ; 
contractului 
de muncă, numeroase 
firme țin o permanen
tă evidență a celor 
trecuți de 40 de ani 
pentru a-i concedia in 
perioadele de declin 
economic sau pentru 
a-i înlocui, pur și sim
plu, sub diverse pre
texte, cu brațe 
muncă mai tinere 
mai ieftine.

Avind în vedere 
această amenințare 
planează, ca o sabie 
a lui Damocles, asu
pra a 37 milioane de 
muncitori și funcțio
nari, precum 
număratele 
ale patronatului, care 
a concediat sute de 
mii de salariați, Mi
nisterul Muncii a in
tentat o serie de pro
cese unor companii, 
pentru a descuraja 
asemenea practici pe
riculoase pe piața 
internă a forței de 
muncă, care s-ar pu-

cl

ignori nd 
prevederile 

colectiv

de
9i

că

și ne- 
abuzuri

tea solda cu consecin
țe dintre cele mai 
negative asupra 'în
tregii vieți social-eco- 
nomice a țării. Astfel, 
societatea „Union 
Carbide" a concediat 
intr-o singură zi 360 
de salariați in virstă 
de 40—60 de ani. A 
urmat reacția guver
nului, care a reziliat 
un contract de mai 
multe milioane de db- 
lari încheiat cu a- 
ceastă firmă. Societa
tea de transporturi 
rutiere de pasageri 
„Greyhound" a refu
zat angajarea de con
ducători auto peste 
virstă de 35 de ani. 
Or, experți și cercetă
tori demonstrează cu 
date, cifre și pe baza 
unor studii sociale în
tocmite de institute 
de prestigiu că 
mai conducătorii 
în virstă și cu 
multă experiență 
zintă cea mai
garanție pentru secu
ritatea circulației și a 
pasagerilor. In total, 
scrie „New York Ti
mes", in ultimul timp 
peste 200 de companii 
au procedat la conce
dieri abuzive pe mo
tive de virstă.

Unele dintre argu
mentele invocâte de

toc
mai 
mai 
pre

mare

companii sint de-a 
dreptul cinice. „Com
paniile —pleda avoca
tul unei societăți pe
troliere — nu sint in
stituții de caritate și 
nici aziluri de bățrîni, 
ci întreprinderi de a- 
faoeri, a căror rațiune 
do a fi este profit’ll, 
pentru a cănii reali
zare trebuie să se facă 
totul". Intr-adevăr, așa 
cum au arătat repre
zentanți ai Ministeru
lui Munții, multe com
panii înțeleg să-și spo
rească profiturile prin 
concedierea muncitori
lor mai in virstă și an
gajarea, în locul lor, a 
tinerilor cărora li se 
plătesc salarii mai 
iniei,- prin privarea 
celor concediați de 
dreptul la pensie, 
chiar și în cazul in 
care ei au muncit 
pentru companii 20— 
30 de ani fără între
rupere.

lată de ce în sta
tisticile Ministerului 
Muncii procentajul șo
merilor in virstă de 
40—60 de ani depă
șește de două ori — 
și 'in unele orașe de 
aproape trei ori — pe 
cel al salariaților sub 
40 de ani.
C.ALEXANDROA1E

Demisia primului ministru al gu
vernului provizoriu, Adelino da Pal
ma Carlos, pentru „refuzul pre
ședintelui șl al Consiliului de Stat 
de a acorda guvernului împuternici
rile cerute", a deschis, pentru prima 
dată după răsturnarea regimului fas
cist, o situație de criză politică in 
Portugalia. La scurtă vreme după 
anunțul demisiei premierului, și-au 
anunțat demisia alți patru membri 
ai guvernului : Sa Carneiro (minis
tru fără portofoliu și adjunct al pri
mului ministru), Magalhaes Moța 
(administrație internă), Vieira de Al
meida (coordonare economică) — toți 
trei reprezentanți ai Partidului Popu
lar Democratic, de orientare centris.- 
tă — și Mario Miguel (apărare na
țională). precum și un număr de 
secretari de stat. Deocamdată dom
nește incertitudinea asupra modului 
cum ar putea evolua evenimentele. 
In prezent se desfășoară reuniuni la 
diverse niveluri, incluzînd comisia 
de coordonare a mișcării forțelor 
armate, ca și ședințe ale conduceri
lor partidelor politice. Abordat de 
ziariști, Palma Carlos a declarat : 
„Sper ca această criză să nu aibă 
consecințe grave, căci nimeni nu 
este de neinlocuit și procesul de de
mocratizare trebuie să continue".

Observatorii apreciază situația 
creată, ca manifestarea acută a unui 
șir de frămintări înregistrate pe 
parcurs în sinul guvernului. Impa
sul actual intervine intr-o con
junctură delicată a vieții politice, 
cind pe agenda guvernului se află 
probleme de deosebită importanță, 
ca reglementarea dreptului la grevă, 
de asociere, de organizare etc. Fac
torii de răspundere continuă să 
manifeste optimism in privința per

spectivelor imediate. Declarațiile u- 
nui șir de- lideri politici și inilitari, 
intre care maiorul Vitor Alves, 
membru al Consiliului de Stat și 
purtător de cuvint al mișcării forțe
lor armate, converg in a sublinia 
necesitatea menținerii actualei coa
liții. Nu lipsesc insă nici aprecieri 
pesimiste, care pornesc de la pre
misa că evenimentele sint o expresie 
a manevrelor anumitor forțe ostile 
unei democratizări consecvente, a 
intențiilor de a modifica echilibrul 
puterii existent pină acum. Sint a- 
duse. ca argumente în acest sens 
încercările din ultimul timp ale a- 
numitor cercuri de a frîna procesul 
de democratizare și de a sista mă
gurile de înlăturare din funcții de 
conducere a unor adepți notorii ai 
regimului fascist. în aceeași direcție 
se amintește de numirea in posturi 
înalte a unor foști demnitari ai sa- 
lazarismului, între care fostul mi
nistru al educației Veiga Simao, de
semnat, recent, reprezentant al Por
tugaliei la O.N.U. împotriva acestor 
tendințe negative și îndeosebi îm
potriva numirii lui Simao au luat 
poziție hotărită partidul comunist, 
partidul socialist și mișcarea demo
cratică, subliniind necesitatea de a 
se face totul pentru continuarea 
transformărilor începute la 25 aprilie.

în momentul transmiterii acestei 
corespondențe situația este încă 
destul de fluidă. puțind interveni 
elemente susceptibile de a o modifi
ca într-o direcție sau alta. O inten
să activitate se observă la sediile 
partidelor politice, la palatul Belem 
(președinția republicii) și la sediul 
Consiliului de Miniștri.

V. OROS

• LA LODZ, 'n p°- 
lonă, funcționează o „mină de 
argint" fără abataje și fără pu
țuri de extracție. Este vorba de 
o întreprindere de multiplicat 
pelicule cinematografice, care a 
pus la punct o nouă tehnologie 
de obținere a argintului prin 
prelucrarea filmelor vechi, a fi- 
xatoarelor și a apelor indus
triale. Anual se obțin pe aceas
tă cale 3 tone și jumătate de 
argint curat.

• FĂRĂ CASCĂ. La .
„Theatre de 1’Atelier" din Pa- 1 
ris se bucură de mult succes o 
nouă punere in scenă a vestitei 
piese a lui Moliere, „Doctor 
fără voîe". Ținind seama de se
zonul estival, in care numărul 
turiștilor este apreciabil, spec
tatorii au posibilitatea să urmă
rească la cască traducerea si
multană in engleză, germană, 
spaniolă și japoneză. Și totuși, 
după cite se pare, puțini străini 
recurg la ajutorul căștilor. Mo
tivul ? „Limbajul universal" al 
gesticii și mimicli este atit de 
explicit, incit textul devine a- 
proape inutil.

•VALORIFIC A- 
REA SCOARJEI DE CO
PAC. Pină nu de mult în in- I 
dustria de hîrtie și celuloză din 
R.D. Germană scoarța de copac 
rămînea nefolosită, fiind soco
tită deșeu. De acum înainte a- 
ceste „reziduuri", care anual se 
ridică la 1 milion de metri cubi. 
sint revalorificate de specialiști 
prin utilizarea lor la acoperirea 
terenurilor agricole, în scopul 
creșterii rapide a legumelor. 
Totodată, „patul" din scoarță 
fărimițată de copac împiedică 
creșterea buruienilor.

„Noi evoluții ale comerțului exterior chinez"
PEKIN 10 (Agerpres). — Publica

ția „Comerțul exterior al Chinei" a 
inserat articolul „Noi evoluții ale 
comerțului exterior chinez", scris 
de Li Cian, ministrul comerțului ex
terior, in care se arată că R.P. Chi
neză are relații comerciale cu pes
te 150 de țări și zone geografice ale 
lumii și a încheiat acorduri și pro
tocoale comerciale la nivel guverna
mental cu peste 50 de state, ceea ce 
a făcut ca in anul 1973 volumul to
tal al importurilor și al exporturi

lor chineze să fie de 2,5 ori mai 
mare decit in anul 1965.

Menționind schimbările substan
țiale in structura comerțului exte
rior al Chinei, articolul arată că in 
domeniul exportului ponderea pro
duselor industriale și miniere a a- 
juns in anul 1973 la 65 la sută, în- 
registrindu-se o puternică diversifi
care a produselor unor ramuri, ca 
industria alimentară Bau cea extrac
tivă.

• PENTRU COMBA
TEREA POLUĂRII. Pentru 
controlul gradului de poluare a 
atmosferei, și in Olanda a fost 
creata o rețea specială de insta
lații Suprafața țării a fost îm
părțită in 100 de pătrate cu la
tura de 28 km, fiecare • dintre 
ele fiind deservit de o stație de 
control. Cele 100 de stații sint 
conectate la un număr de 9 
mașini electronice de calcul, 
care transmit, la rindul lor. da
tele primite unui computer 
central de prelucrare a infor
mațiilor. în fiecare oră se sta
bilește nivelul mediu de polua
re. îndată ce acest nivel în
trece limita admisă, pe o hartă 
electrică se aprind lumini sem
nalizatoare, autoritățile locale 
fiind alertate pentru a lua mă
surile ce se impun.
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