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lin nou si important moment

In dezvoltarea relațiilor de prietenie
si colaborare frățeasca româno-iogoslavă

Președintele

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

IOSIP BROZ TITO
,,Am constatat cu satisfacție că partidele și po

poarele noastre sint animate de dorința de a cola
bora tot mai strins în lupta pentru o politică nouă, 
de dezvoltare a colaborării pe baza egalității și res
pectului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî de sine stătător destinele, corespunzător nă
zuințelor sale".

,,Iugoslavia și România sint două țări socialiste 
care arată cum pot să trăiască și să colaboreze 
două asemenea țări pentru o operă comună, in 
lupta pentru realizarea egalității in drepturi, in 
lupta pentru realizarea progresului, in lupta pentru 
pace, in lupta pentru prosperitatea popoarelor și 
țărilor noastre".

a primit pe ministrul afacerilor externe
al Republicii Malgașe
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Ca buni vecini, cărora dezvoltarea 
istorică le-a îngemănat destinele și 
aspirațiile, ca popoare ce înaintează 
spre realizarea acelorași idealuri și 
țeluri fundamentale, poporul român 
și popoarele Iugoslaviei sint, in 
mod firesc, animate de dorința de 
a întări necontenit legăturile de 
prietenie și solidaritate, de a con
lucra strins atit in opera de edifi
care a socialismului, cit și in pro
movarea marilor deziderate de 
pace, independentă națională și 
progres ale popoarelor de pretu
tindeni.

Acest adevăr și-a găsit o eloc
ventă confirmare in aceste zile, cu 
ocazia vizitei oficiale făcute in țara 
noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R., președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. de tovarășul Iosip 
Broz Tito. președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele U.C.I., împreună cu 
tovarășa Iovanka Broz. Acum, 
după ce actuala vizită — a 12-a in 
suita in'.ilr.irilor devenite tradi
ționale intre cei doi conducători — 
a luat sfirșit. iar rezultatele ei 
și-au găsit oglindire in documentele 
publicate, concluzia se impune de la 
sine ; noua întilnire la nivel înalt

româno-iugoslavă se înscrie, prin 
rodnicia dialogului purtat între 
cei doi președinți intr-o atmosferă 
de stimă, sinceritate și deplină în
țelegere reciprocă, prin valoarea 
înțelegerilor realizate, ca un eve
niment de mare însemnătate in 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, ca 
o contribuție remarcabilă la întă
rirea unității țărilor socialiste, a 
tuturor forțelor antiimpcrialiste și 
democratice, la cauza socialismului, 
păcii și colaborării internaționale.

De la sosirea pe pămintul Româ
niei și pină la încheierea vizitei, 
tovarășul Tito, ca și ceilalți oaspeți 
de seamă, au fost in’timpinați pre
tutindeni cu deosebită căldură, cu 
manifestări de profundă simpatie, 
prețuire și solidaritate. „Ceaușescu 
— Tito", „România — Iugoslavia"... 
în aceste cuvinte, scandate de mul
țimi pe străzile Capitalei, in orașul 
Constanța sau in stațiunile de pe 
litoral și-au găsit expresie profun
dele simțăminte de prietenie și 
respect ce și le nutresc reciproc po
poarele noastre, satisfacția pentru 
bunele raporturi tovărășești dintre 
ele, convingerea că noile convorbiri 
dintre cei doi președinți vor des
chide orizonturi și mai largi legătu
rilor multilaterale dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Rodnicia și eficiența relațiilor 
dintre cele două țări socialiste, 
România și Iugoslavia, decurg din 
faptul că ele sint clădite pe teme
lia trainică a principiilor egalității 
in drepturi, avantajului reciproc, 
neimixtiunii, respectării condițiilor 
specifice de edificare a orinduirii 
noi și a poziției internaționale a 
fiecăreia dintre ele. Tocmai aceste 
trăsături conferă colaborării dintre 
ele un înalt grad de încredere, 
respect și înțelegere reciprocă.

în lumina progreselor înregistrate 
în relațiile reciproce, mai ales în 
perioada scursă de la precedenta 
întilnire la nivel înalt, care a avut 
loc in 1973, la Brioni, cei doi pre
ședinți au subliniat acum necesita
tea îmbogățirii și diversificării le
găturilor reciproce, au trasat noi și 
importante jaloane in acest serii. Pe 
plan economic au fost preconizate 
un șir de acțiuni vizind intensifi
carea cooperării industriale și spe
cializării in producție, ieșirea in 
comun pe piața mondială, extinde
rea in continuare a legăturilor pe 
tărim tehnico-științific etc. în reali
zarea acestor obiective, un rol im
portant revine Acordului privind 
colaborarea economică, tehnică și 
științifică, precum și cooperarea 
și specializarea in producție, pe ter-

men lung — acord încheiat pe baza 
înțelegerii dintre cei doi președinți 
și semnat joi la București. Acest 
document este menit să ridice la 
un nivel superior colaborarea și 
cooperarea economică reciprocă, 
să-i asigure premise favorabile de 
durată și stabilitate, corespunzător 
posibilităților crescinde pe care le 
generează dezvoltarea economică a 
celor două țări în deceniul urmă
tor. Un domeniu in care această 
Colaborare prezintă un interes deo
sebit pentru economiile celor două 
țări il constituie folosirea in con
tinuare — pe baza experienței do- 
bindite —a potențialului hidroener
getic in sectorul comun al Dunării.

în timpul vizitei a fost reliefată, 
totodată, dorința comună de a am
plifica relațiile în domeniile cultu
rii, învățămintului, turismului, co
laborării in zona de frontieră — 
evoluție de natură să favorizeze 
adincirea cunoașterii și apropierea 
intre popoarele noastre, întărirea 
prieteniei lor.

Turul de orizont efectuat in ca
drul intilnirii asupra situației in
ternaționale a reliefat, odată 
mult, pozițiile constructive

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 12 iulie, 
în stațiunea Neptun, pe ministrul 
afacerilor externe al Republicii Mal
gașe, Didier Ratsiraka, conducătorul 
delegației guvernamentale malgașe, 
care participă la lucrările primei se
siuni a Comisiei mixte guvernamen
tale de colaborare româno-malgașă.

La întrevedere a participat tovară
șul George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj 
din partea generalului de divizie Ga
briel Ramanantsoa, șeful guvernului 
Republicii Malgașe, împreună cu 
urări de fericire, de prosperitate |i 
succes poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul ce i-a fost 
adresat și a transmis la rindul său

generalului de divizie Gabriel 
manantsoa un prietenesc salut 
cele mai bune urări de sănătate 
fericire, de progres poporului malgaș.

In timpul convorbirii s-a apreciat 
cu satisfacție că intre Republica So
cialistă România și Republica Mal- 
gașă se dezvoltă bune relații de prie
tenie și colaborare, întemeiate pe 
respectul independenței și suverani
tății naționale, pe neamestec în tre
burile interne, egalitate in drepturi și 
avantaj reciproc. Ministrul malgaș 
și-a exprimat in acest context satis
facția pentru rezultatele convorbirilor 
avute in cadrul primei sesiuni a co
misiei mixte guvernamentale în ve
derea stabilirii unor domenii con
crete de colaborare și cooperare.

De ambele părți a fost relevată do
rința de a acționa și pune in valoare 
noile posibilități de amplificare a 
cooperării economice româno-mal
gașe, inclusiv crearea de societăți

mixte, In Interesul celor două po
poare. al înțelegerii și cooperării in
ternaționale.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale vieții politice in
ternaționale. S-a subliniat hotărirea 
Republicii Socialiste România și a 
Republicii Malgașe de a contribui i?i 
în viitor la întărirea păcii și securită
ții in lume, la înlăturarea din viața 
internațională a vechilor practici de 
recurgere la forță și dictat ale impe
rialismului, la lichidarea oricăror for
me de dominație colonialistă și neo- 
colonialistă. Totodată, s-a evidențiat 
rolul crescind ce revine țărilor mici 
și mijlocii in promovarea unor re
lații interstatale noi, bazate pe prin
cipii democratice de echitate și de
plină egalitate in drepturi intre toate 
statele lumii.

întrevederea s-a desfășurat într-0 
atmosferă cordială, prietenească.

PENTRU GRĂBIREA SECERIȘULUI
(Continuare în pag. a V-a)
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SPIRITUL DE INIȚIATIVĂ 
o investiție de maximă

rentabilitate
clteva date șl comparații cu ca-

ordine
organizare

ina La I.A.S. Lehliu, județul Ialomița, cu fiecare zi sporesc suprafețele de pe 
care s-a strins recolta. Foto : N. BUICA

Muncă politică 
de la om la om

Pentru început, ____ ____ v. ____ ___ __
racter documentar, de bilanț. Tinăra și moderna 
industrie argeșeană realizează o producție de 40 
de ori mai mare decit in 1950. Față de anul tre
cut, in primul semestru din 1974 producția indus
trială a județului a crescut cu 26 la sută. Aseme
nea sporuri impresionante de producție au la bază 
aportul noilor capacități și obiective industriale 
date in exploatare de-a lungul anilor, cit și oreș- 
terea productivității muncii. In primul semestru 
și-au îndeplinit planul la producția globală 36 în
treprinderi, obținind o producție suplimentară de 
123 milioane lei, iar la producția-marfă — 35 între
prinderi, cu o producție suplimentară de 206,2 
milioane lei. Planul a fost îndeplinit și depășit 
la 25 sortimente, inregistrindu-se peste prevederi 
1 424 tone țiței, 1 026 autoturisme de oraș, 350 au
toturisme de teren, 1 307 tone negru de fum, 3 254 
tone ciment, însemnate cantități de mobilă, che
restea, parchete. La investiții, planul de construc- 
ții-montaj a fost realizat in proporție de 106,6 la 
sută, ceea ce echivalează cu 51,6 la sută din pla
nul anual. Sint rezultate de prestigiu care atestă, 
cu o deosebită forță, potențialul productiv al eco
nomiei argeșene în acest an jubiliar, în anul XXX 
de la eliberarea patriei și al Congresului al XI-lea 
al P.C.R., munca rodnică și avîntată a colective
lor de întreprinderi și șantiere consacrată înfăptui
rii înainte de termen a cincinalului.

a realizat o producție su
plimentară de aproape 36 
milioane lei. S-au fabri
cat, peste prevederi, 1 026 
autoturisme „Dacia 1300“. 
Azi, la fiecare 4,8 minute, 
de pe banda de montaj iese 
un nou autoturism, față de 6 
minute cit prevedea pro
iectul. Colectivul și-a in
tensificat preocupările
pentru diversificarea pro
ducției de autoturisme. A- 
lături de „Dacia 1300", in 
rulaj au mai fost puse o 
autosanitară, „Dacia 1301 
S“, iar în curind va porni 
la drum noul tip de auto
furgonetă.

îi căutăm în secții 
autorii acestor 
deosebite. La
stăm de vorbă cu vestitul 
strungar Alexandru Chiru, 
care datorită înaltei sale 
calificări șl experiențe 
conduce acum această im
portantă secție.

— întrecerea este orien
tată la noi spre un obiec
tiv esențial : îmbunătăți
rea calității. Fiecare cu-

pe 
realizări 
finisări,

din
auDsloritA condițiilor climatice 

această vară. cerealele păi oase 
dat in copt, in același timp, pe su
prafețe foarte mart Iată de ce se 
imDun. mai mult decit in alti ani, 
o temeinică organizare a muncii la 
seceriș, o amplă mobilizare de forțe, 
un efort susținut din partea tuturor 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru strângerea intr-un timp cit 
mai scurt și fără pierderi a recoltei, 
în a ’ste condiții noi. crește și mai 
mult -ăspunderea politică a organe
lor și organizațiilor de partid pentru 
desfășurarea întregii campanii agri
cole de vară.

La indicația comitetelor 
de partid, in zonele unde 
au dat in copt, specialiștii 
zâ în permanentă starea 
pentru a stabili momentul 
începerii lucrărilor. T'* 
s-a făcut o amplă ----------
utilajelor de recoltat intre unitățile 
agricole, fiind concentrate in zonele 
in care se poate lucra cu prioritate. 
De vineri, vremea s-a îmbunătățit 
in aproape toată țara. Soarele pu
ternic a zvintat in citeva ore lanu
rile. iar mecanizatorii au putut în
cepe lucrul din plin. Din știrile so
site la redacție rezultă că, in cursul 
zilei de ieri, s-a muncit intens in 
toată ci mp ta de sud a tării și in Do- 
brogea.în desfășurarea lucrărilor agricole 
de vară și. îndeosebi, la seceriș, se 
manifestă și unele neajunsuri de
terminate de reținerea unor condu
cători de unități agricole de a incepe 
lucrările, dată fiind umiditatea ridi
cară a boabelor. La ultima telecon- 
ferintă. care a avut loc la minister, 
s-a indicat direcțiilor agricole ca. fi
nind seama de evoluția timpului in 
această primă parte a lunii iulie, 
cerealele să fie recoltate și cu o umi
ditate mai mare. Bazele de recepție 
nefiind aglomerate, au posib.litaiea 

facă rapid condiționarea cantită
ților de orz și griu primite, cu o 
umiditate mai ridicată. Pe ma- 
fori ce in bazele de recepție vor

'județene 
cerealele 
cercetea- 
lan urilor 
optim al 

De asemenea, 
redistribuire a

fi aduse cantități mal mari de pro
duse, iar boabele din spice se vor 
usca, recoltarea va trebui făcută la 
umiditatea stabilită in programele 
de lucru.

Nu este timD de pierdut și. de aceea, 
încă din primele ore ale zilei, cind se 
poate intra in lan. trebuie să se lu
creze cu toate forțele, iar produsele 
obținute să fie transportate și livra
te fără intirziere. Organizațiile de 
partid au datoria să acționeze astfel 
incit să întărească răspunderea spe
cialiștilor din unități și de la direc
țiile agricole pentru stabilirea prio
rităților la seceriș ale fiecărui lan.

Intrucit griul a dat in copt pe mari 
suprafețe, iar in curind frontul se
cerișului va înainta spre zonele mai 
nordice, se impune ca, in fiecare 
unitate agricolă de stat sau coope
rativă agricolă, toate utilajele să fie 
folosite cu randament maxim, să 
se lucreze în două schimburi : ziua 
la recoltat, iar noaptea la pregătirea 
terenului și semănatul culturilor du
ble. După cum se știe, au fost lua
te măsuri in vederea stimulării me
canizatorilor prin acordarea de pre
mii celor care iși depășesc norma 
zilnică la recoltat, balotarea paielor, 
pregătirea terenului și semănatul 
culturilor duble. De asemenea, din 
inițiativa organelor și organizațiilor 
de partid au fost inițiate și alte for
me de stimulare a mecanizatorilor, 
în județul Prahova, de exemplu, cei 
550 de mecanizatori din S.M.A. sint 
angajați intr-o întrecere — puternic 
stimulată de organizațiile de partid 
— pentru ciștigarea titlului de „cel 
mai bun combiner". Desigur, aseme
nea forme de stimulare morală și 
materială a mecanizatorilor îi atrag 
să muncească mai bine, mai cu spor. 
Paralel cu aceasta, organizațiile de 
partid au datoria să desfășoare, pe 
toată durata campaniei agricole de 
vară, o intensă muncă politico-edu- 
cativă de la om la om, in rindul 
mecanizatorilor, să-i stimuleze în fo-

r

(Continuare in pag. a Hl-a)

Pe traiectoria unor ase
menea succese se înca
drează activitatea marii 
majorități a unităților ju
dețului. Iată, concret, ce 

V_____________

arată bilanțul activității 
constructorilor de autotu
risme din Pitești. în pri
mul semestru, colectivul 
acestei mari întreprinderi

noaște bine sarcinile de 
plan, stadiul îndeplinirii 
angajamentelor asumate. 
Remarcăm pentru munca 
lor harnică și exigentă e- 
chipele conduse de Marin 
Indrea, Ilie Coroianu, Flo
rin Vărzescu, Ion Ciolan, 
Petre Radu, Marin Anghel, 
Ion Mocanu.

în secțiile de montaj 
general, caroserie, turnăto
rie ș.a., alte zeci de nu
me de muncitori fruntași, 
de oameni și echipe evi
dențiate în întrecere. De 
altfel, întregul colectiv de 
muncă al întreprinderii 
aspiră la un loc fruntaș ; 
el și-a asumat în aceste 
zile angajamentul ca sar
cinile de plan pe 8 luni să 
fie realizate pină la 15 au
gust.

Nu numai producție su
plimentară, ci și economi-

Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a V-a)
_________ ._______/
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Tinerilor nu le plac „excursiile"

cu lopata pe umăr
Ziarul nostru a publicat recent un articol intitulat „Răsună în toată țara tine

rescul hei-rup !", consemnind amplele acțiuni de muncă patriotică din acest an — 
al celei de-a XXX-a aniversări a eliberării și al Congresului al XI-lea al partidu
lui. Pe șantierele naționale și locale peste 2,4 milioane de tineri — muncitori, elevi, 
studenți — vor face din nou dovada hărniciei și a elanului proprii vîrstei.

Un tur de orizont pe itinerarul „punctelor fierbinți" ale muncii patriotice con
vinge că, pe imensa majoritate a șantierelor, buna organizare se află la ca acasă. 
Corolar ? Tinerii brigadieri lucrează efectiv, animați de sentimentul că iși chel
tuiesc util efortul, că participă la edificarea unor obiective folositoare colectivității. 
Se constată insă, pe alocuri, și mici necazuri generate mai ales de o organizare 
defectuoasă, de absența interesului cuvenit acestei ample' mișcări de masă a tine
retului pentru munca patriotică. Neajunsuri ce se cer cu promptitudine înlăturate. 

Dar să dăm cuvintul faptelor.
Pentru Început, 

pondentul nostru __
Grumeza ne furnizează 
vești de pe șantierul Școlii 
profesionale C.F.R. din 
Satu-Mare. în aceste zile 
de vacanță, elevii-brigadieri 
lucrează aici din plin la 
autodotarea cabinetelor de 
fizică, chimie, desen tehnic. 
Lucrări in valoare de pes
te 100 000 de lei. „Cum e 
munca, băieți ?“ — i-am
întrebat pe harnicii briga
dieri. „Ne cere să punem 
la bătaie tot ceea ce știm — 
răspunde Pop Ianoși, din 
anul I lăcătuși-mecanici 
auto. Eu, de pildă, am fă
cut apel la toate cele trei 
„brățări de aur". Este vorba

cores-
Octav

• • •
sura hărniciei și în timpul 
liber pe aceste șantiere ale 
muncii patriotice. Sau, in 
argumentarea plastică a ti- 
nărului strungar P. Florian, 
d° la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb 
din Alba-iulia : „Unu : 
meseriașului i-a plăcut din- 
totdeauna munca, s-a min- 
drit cu ceea ce știu să facă 
miinile lui. Doi : cum să nu 
lucrăm cu inimă cind nă-

Marile bucurii ale muncii patriotice și micile 
necazuri ale defecțiunilor de organizare

atlt despre cunoștințele de 
timplărie, acumulate la 
școala generală, cit și des
pre cele de sudură și lăcă- 
tușerie, meserii in care ne 
pregătim acum. E bine, așa
dar, să fii policalificat — 
munca pe șantier ne-o do
vedește".

— Vreau să relatez șl eu 
despre beneficiarii proprii-

lor lor eforturi — intervi
ne, din Alba-Iulia, Ștefan 
Dinică. Mai precis, despre 
tinerii brigadieri din jude
țul nostru care ajută la 
construcția a 7 cămine pen
tru nefamiliști, cu 1 400 de 
locuri. Știind că lucrează 
pentru casa lor, tinerii 
muncitori din mai multe 
întreprinderi își arată ma

zuim să ne mutăm in că
min ? Și, la drept vorbind, 
nu ne-am simți prea bine 
să venim la de-a gata ! 
Trei : locuind la cămin, voi 
avea condiții să nu mai 
fac naveta, să mă pregă
tesc temeinic pentru liceul 
seral. Patru : la montarea 
ușilor și a unor instalații, 
constructorii pot să conteze

pe noi. Cinci : florile din 
fața blocului tot noi le vom 
sădi. Să se știe că aici lo
cuiesc tineri...".

Am consemnat această 
„expunere pe puncte" in- 
trucit ne-am putut con
vinge că exprimă gindurile 
a numeroși tineri și de pe 
alte șantiere 
patriotice din 
timp, avem 
Tirgoviște.

— Nu chiar . _
— precizează Constantin 
Soci — ci cu satele Bunget, 
Brătești și Cazaci, din 
preajma orașului, unde se 
aniversează trei luni de 
muncă și cintec. Aici, pe 
șantierul de îmbunătățiri 
funciare al Complexului hi
drografic Tirgoviște — Ca
zaci — Ilfovăț s-au adunat 
sute de tineri, alături de 
lucrători de la Oficiul de 
îmbunătățiri funciare, pen
tru a înzestra agricultura 
dimbovițeană cu o salbă de 
6 lacuri. în final, ele vor 
avea 550 ha luciu, circa 19

ale muncii 
țară. între 

legătura cu
cu Tirgoviște

Iile TANASACHE
(Continuare în pag a IV-a)
_____ J

ROMÂNIA -
în comerțul mondial

• Prin calitatea și nivelul teh
nic al produselor, prin adap
tarea rapidă la cerințele pie
ței externe, PRODUCĂTO
RUL HOTĂRĂȘTE SOARTA 
EXPORTULUI

• Centrala industrială puternic 
angrenată in activitatea de 
comerț exterior

IN ziarul DE AZI:
• Să intîmpinăm Congresul parti
dului perfecționînd activitatea or
ganizațiilor de partid : Cum orga
nizăm cunoașterea hotărîrilor, con
trolul îndeplinirii lor O Prevederi 
puternic stimulative pentru retri
buirea tinerilor și femeilor • Vo
cația de educator comunist a pro
fesorului universitar • Rubricile 
noastre i Faptul divers, Sport, De 

pretutindeni
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SĂ ÎNTÎMPINĂM CONGRESUL PARTIDULUI < 
PERFECȚIONlND ACTIVITATEA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Organizațiile dc partid desfășoară o intensă activitate politici și or- 
ganiratorlră pentru aplicarea in viață a hotArirlior Congresului nl X-lca 
ți ale Conferinței Naționale, nillitind cnnscc'ent pentru înfăptuirea an
gajamentelor asumate in vederea realizării cincinalului inainte de ter
men. Tocmai de aceea, in atenția organelor fi organizațiilor de partid 
*e situează preocuparea de a îmbunătăți activitatea polltico-organi- 
7atorlcă pentru transpunerea riguroasă in viață a hotăririlor de partid 
și de stat, a indicațiilor, legilor și altor acte normative.

în legătură cu experiența unor organizații de partid privind transmi
terea operativă a hotăririlor și îndrumărilor, controlul realizării lor, 
publicăm articolul de față.

La comitetul județean P.C.R. so
sesc. cum e si firesc, hotăriri. indi
cații, instrucțiuni din partea organe
lor superioare de partid : totodată, 
pentru soluționarea problemelor spe
cifice ale județului, comitetul jude
țean de partid elaborează propriile 
sale hotăriri. stabilește măsurile

în cele mai multe cazuri, hotări- 
t:1c sini adus'- operativ li cunoștința 
celor in cauză, aceștia fiind ajutați 
f-ă le transpună ncintirziat in viață. 
Se mai intimplă 
insă uneori ca 
hotăririle. indica
țiile nici măcar 
să nu fie comu
nicate celor ce ar 
trebui să le tra
ducă nemijlocit 
in practică. iar 
aplicarea lor ș;-o 
asumă direct și 
integral activiștii 
cărora le incum
bă indatorirea de 
a le transmite, 
de a le face larg 
cunoscute. Aceas
ta înseamnă, pe 
de o parte, o di
minuare a ener
giilor. forțelor, 
spiritului de răs
pundere al celor 
ce ar fi cei mai 
indrituiți sâ se 
ocupe de mate
rializarea in fapt 
a hotăririlor. iar pe de altă 
parte, in unele situații. înseam
nă continuarea unor activități in 
direcții eronate, fără eficienta scon
tată sau poate chiar cu efecte păgu
bitoare. ori irosirea de forțe in ..ini
tiative” sterile acolo unde există
hotăriri și indicații precise de partid. 
Co vizați direct de hotărirca sau
indicația respectivă, fiind in necu- 
noștintă de cauză, nici nu pot fi 
trași la răspundere in cazul neinde- 
plinir’.i. Așa s-a intimplat. de pildă, 
la întreprinderea ..Electroceramica'* 1 
Turda, unde hotărirca Secretariatu
lui C C. al P.C.R. cu privire la îm
bunătățirea conducerii si îndrumării 
de către organizațiile de partid a 
activității U.T.C. nu a fost cunoscu
tă de către comuniști decit după 
intervenția comitetului municipal de 
partid. Datorită acestei ooriri ..la 
nivelul secretarului", hotărirca nici 
nu a fost transpusă in practică, 
marea masă a comuniștilor nefiind 
atrasă la realizarea unei conduceri 
directe a muncii politico-educative 
in rindurile tinerilor. Alteori se lasă 
transmiterea hotăririlor. indicațiilor 
in voia mersului de la sine, conside- 
rindu-se că dacă hotărirca respectivă 
a fost publicată in oresi sau trans
misă prin radio, ori citită intr-o 
adunare de partid. a și fost În
sușită. O situație de acest gen s-a 
intimplat la C.A.P. din satul Crișeni. 
comuna Mociu, unde comitetul de 
partid s-a limitat doar să afișeze zia
rul in care erau publicate indicațiile 
deosebit de importante pentru agri
cultură ale conducerii partidului din 
cadrul ședinței de lucru cu secretarii 
comitetelor județene de partid pentru 
problemele economice și directorii 
direcțiilor județene agricole, dn la

mii minime de un an pentru promo
varea de la nivelul de bază la treap
ta I și, respectiv, de doi ani pentru 
promovarea de la treapta I la treapta 
a Il-a. Se vede clar că această 
prevedere vizează creșterea interesu
lui tinerilor pentru studiul continuu 
in vederea obținerii unei temeinice 
pregătiri profesionale.

Creșterea retribuției tarifare a ti
nerilor se asigură și pe calea remu
nerării in acord global. Proiectul de
lege creează posibilitatea ca tinerii 
muncitori — încadrați de regulă in 
primele categorii de retribuire — 
dacă execută lucrări de categorii su
perioare celor in care sint Încadrați, 
să participe la repartizarea sumelor 
corespunzătoare volumului de lucrări 
sau produse realizate in acord global, 
potrivit timpului efectiv lucrat și ca
tegoriei locului de muncă (a postu
lui) pe care l-au ocupat în forma
ția normată. Deci și pe această cale 
se asigură, pe lingă un spor de re
tribuție. conform cantității și calită
ții muncii depuse, îndemnul de a 
persevera in direcția ridicării nive
lului de pregătire profesională.

— Elementele expuse pină 
acum vizează doar pe tinerii 
muncitori. Cum se prezintă 
lucrurile in cazul altor categorii 
de tineri ?

Mangalia, din 17 august 1973. fără să 
utilizeze celelalte instrumente și
mijloace ce-i stăteau la dispoziție 
pentru a aduce la cunoștința mem
brilor de partid, tuturor cooperato
rilor conținutul acestor îndrumări.

Este știut că sarcinile, indicațiile, 
politica partidului in genere sint cu 
a .t mai bir.e aplicate cu cit sint mai 
bine înțelese de membrii de partid.

în județul Alba
Invitație la popasuri

turistice vilcene
I
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An de an. frumoa
sa Vale a Oltului atra
ge un număr din ce 
in ce mai mare de 
turiști din tară și de 
peste hotare. In afară 
de șiragul de stațiuni 
binecunoscute — Olă- 
nești. Govora. Cficiu- 
lata, Călimănești — 
cooperația de consum 
din județul Vîlcea o- 
feră celor care iși pe
trec vacanța sau dru- 
metesc pe aceste me
leaguri locuri de po
pas dintre cele mai 
agreabile, reconfortan
te. Unul din cele mai 
noi si mai moderne 
puncte de atracție tu

ristică este 
Topologul". 1 
d? cooperația 
sum pe malul 
Topolog. la 18 km de 
Rm. Vilcea. in ime
diata apropiere a șo
selei ce duce spre 
Pitești, elegantul com
plex turistic dispune 
de un restaurant și o 
sală de recepție, un 
bar de zi și o brase
rie. Tot 
lor li se 
duire în 
fortabile, 
sanitare proprii si du
șuri cu apă calda. 
Prevăzut cu instalație 
de încălzire centrală.

de masele largi de oameni al muncii, 
premisa prioritară a unei juste înțe
legeri fiind cunoașterea lor corectă.

Comitetul nostru județean de 
partid folosește, in activitatea de adu
cere la cunoștință a hotăririlor, le
gilor. indicațiilor, un șir întreg de 
mijloace specifice : aflșajul in locuri 
vizibile, cu grija do a atrage atenția, 
prin felurite modalități grafice, asu
pra pasajelor ce privesc direct ju
dețul nostru. întreprinderea sau co
muna respectivă ; lectura repetată la 

Cum organizăm 
cunoașterea hotăririlor, 

controlul îndeplinirii lor
posturile de radioficare. cu sublinie
rea paragrafelor ce interesează in 
mod deosebit colectivul respectiv ; 
dar, mai ales, munca politico-educa- 
livâ a organizațiilor de partid, cu 
întregul ei arsenal de forme și me
tode — agitația vizuală, gazetele de 
perete, brigăzile artistice de agitație 
— un accent deosebit punindu-sc pe 
munca de la oui la om.

Experiența demonstrează grăitor că 
mijlocul cel mai sigur și mai eficient 
de a transmite hotăririle. indicațiile 
și îndrumările il reprezintă contactul 
viu, nemijlocit al activiștilor cu masa 
membrilor de partid, cu cele mai 
largi pături ale celor ce muncesc, 
adică cu cei chemați să Ic aplice. 
Tocmai de aceea, acordăm cea mai 
mare atenție respectării riguroase a 
indicației date de conducerea parti
dului ca membrii biroului și secreta
rii comitetului județean, ceilalți ac
tiviști de partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și obștești să-și 
desfășoare cea mai mare parte a ac
tivității lor in organizații de partid, 
in unități economice șl sociale, pen
tru a sprijini organele și orga
nizațiile de partid, sindicale și 
de tineret in aducerea la cunoștința 
tuturor membrilor de partid, a ce
lorlalți oameni ai muncii a conținu
tului diferitelor hotăriri și pentru a 
ajuta la organizarea aplicării lor in 
viață. Avantajul fundamental al con
tactului direct al cadrelor de partid 
cu cei cărora le sint adresate hotă
ririle și indicațiile este că se înlă
tură pericolul deformărilor pe care 
le-ar putea suferi o hotărire care e 
transmisă ..in trepte”. Bunăoară, fap
tul că indicațiile primite cu privire la 
controlarea și sprijinirea unităților e- 
conomice in rezolvarea unor probleme 
referitoare la întărirea ordinii și dis
ciplinei au fost aduse la cunoștința 
conducerilor de întreprinderi, mase
lor de muncitori, ingineri și tehni
cieni din județ d^ către secretari și 
alți membri ai biroului comitetului 
județean de partid a ajutat la luarea 
unor măsuri operative care iși ma
nifestă de pe acum inriurirea asupra 
bunului mers al producției.

„Motelul
Construit 

, de con- 
riului 

Topologul" 
perma- 

alt loc a- 
reoaus. a-

aici, turiști- 
oferă Răz- 
camere con- 

cu grupuri

..Motelul 
are program 
nent Un 
tractiv de
menajat și gospodărit 
cu grijă tot de către 
cooperația de con
sum. intr-un peisaj 
montan de o rară fru
musețe. este Hanul 
Horezu, din localita
tea cu același nume, 
de unde se pot face 
excursii la renumitele 
minăstiri Horezu, Bis
trița. Arnota. Polo- 
vragl. precum și la 
Cheile Oltețului. Peș
tera Muierii si Pește
ra Polovragi.

O alfă preocupare importantă o 
constituie instruirea temeinică a ac
tivului de partid cu prilejul unor 
instructaje planificate periodic sau 
convocate anume pentru comunicarea 
unor holăriri sau Indicații, Princi
pala noastră preocupare este de a 
organiza aceste instructaje in mod 
cit mai diferențiat spre a putea 
aprofunda nu numai conținutul indi
cațiilor. dar și metodologia transpu
nerii lor in faptă.

Desigur, aducerea la cunoștință a 
hotăririlor și Indicațiilor, buna in
formare reprezintă unul din aspec
tele principale ale muncii de partid, 
la care se adaugă insă și altul, nu 
mai puțin important : organizarea 
controlului îndeplinirii hotăririlor. 
Transmiterea hotăririlor și indi
cațiilor este. la drept vorbind, 
indisolubil legată de controlul în
deplinirii lor. principala îndatori
re a activiștilor do partid — 
trebuie să recunoaștem, nu întot

deauna onorată — fiind de a se con
vinge personal că indicațiile și în
drumările au ajuns acolo undo 
trebuia și că ele au fost însușite de 
oamenii muncii, transformate in mă
suri practice de realizare. De aceea, 
secretarii, ceilalți membri ai birou
lui comitetului județean de partid 
.se deplasează cu regularitate in în
treprinderi și instituții pentru a ve
rifica nemijlocit in ce măsură ho
tăririle și indicațiile au fost transmi
se pină la cel mai îndepărtat loc de 
muncă. Totodată, se organizează — 
metodă pe care o vom extinde in 
viitor — ședințe de birou sau de se
cretariat. pentru a analiza și solu
ționa diferite probleme, la fața locu
lui. direct in unități economice.

Dar experiența, o seamă de ne
ajunsuri incă existente, arată că este 
necesar un sistem unitar de urmă
rire a hotăririlor și sarcinilor ce re
vin diferitelor organizații de partid, 
astfel incit să se poată cunoaște, in 
fiecare clipă, stadiul in care se află 
realizarea fiecărei hotăriri de partid 
și de stat in fiecare organizație. De 
citva timp, fără a avea cit de cit 
pretenția că s-a realizat o evidență 
perfectă, experimentăm un sistem de 
fișe-carloteci, care cugrind titlul 
hotăririi șl conținutul ei; ‘denumireă 
organului care a emis-o și data e- 
miterii, cine răspunde nemijlocit de 
aplicarea ei. termenele stabilite și 
modul de realizare. Sistemul acesta 
de evidență — care ni se pare 
simplu și ușor de folosit — ne ajută 
și la programarea ședințelor de se
cretariat și de birou județean con
sacrate analizării stadiului in care 
se află aplicarea diferitelor hotăriri 
și indicații ale conducerii superioare 
de partid și de stat, precum și de
plasarea la fața locului a unor colec
tive complexe de control și îndru
mare, care să dea un ajutor practic, 
concret in ducerea la indeplinire a 
indicațiilor. Ca urmare a activității 
unor asemenea colective, la ..In
dustria sirmei“ din Cimpia Turzii, 
întreprinderea de sticlărie Turda. în
treprinderea „Unirea11, combinatul 
de pielărie și încălțăminte „Clujea-

Se pregătesc 
meșterii de miine

vor califica 190 de me-
aproape jumătate ur- 
cursuri de calificare

ALBA IULIA (Coresponden
tul ..Scinfeii” Ștefan Dinică). — 
Uniunea județeană a coopera
tivelor meșteșugărești Alba acor
dă o atenție deosebită pregătirii 
profesionale a celor care vor lu
cra in unitățile prestatoare de 
servicii, precum și in noile sec
ții care se vor da in folosință in 
acest an in diferite orașe ale 
județului. Pină la sfirșitul anu
lui se ir J- —-
seriași și maiștri Dintre a- 
ceștia, 1 **-*-
mează _____
prin ucenicie la locul dc muncă 
in meseriile de croitor, depana
tor radio-tclevizoare. ceasor
nicar, fotograf, frizer, coafor. 
De asemenea. 37 de tineri și ti
nere se califică in aceleași me
serii prin cursuri de gradul I 
și practică la locul de muncă. 
Prin cursul ic 
postliceală se pregătesc SDecia- 
liști pentru unități ale coopera
ției meșteșugărești din Abrud, 
Cimpeni și Tciuș. 

de școlarizare

na11 s-a asigurat transpunerea !n 
practică a indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul 
vizitei de lucru din octombrie 1973 
in județul Cluj, rcalizlndu-se incă 
do pe acum planul de export al in
dustriei județului pe primii patru 
ani ai cincinalului.

Cerințe din cele mai firești nle 
perfecționării stilului de muncă im
pun să acordăm in viitor mal multă 
atenție stabilirii pe o perioadă mai 
îndelungată a obiectivelor unor ac
țiuni consacrate analizării stadiului 
de realizare a unor hotăriri sau in
dicații. Ne preocupă. In mod deose
bit. coordonarea intregii activități de 
îndrumare și control a muncii po
litico-educative. socialo șl culturale 
pentru a evita paralelismele.

O importanță deosebită are ra
portarea periodică a realizării dife
ritelor sarcini încredințate comuniș
tilor. De citva timp, de la biroul ju
dețean pină. la birourile organiza

țiilor dc bază, in 
fiecare ședință,

unul ori mai 
rnulți tovarăși
care au primit 
anumite răspun
deri prezintă dări 
de scamă amă
nunțite referitoa
re la înfăptuirea 
lor. In felul a- 
ccsta s-a proce
dat la analiza 
modului cum se 
îndeplinesc sar
cinile din pro
gramul național 
de dezvoltare a 
zootehniei, din- 
du-se pe parcurs 
un sprijin con
cret, efectiv or
ganizațiilor de 
partid dc la sate 
pentru mobiliza
rea tuturor forțe
lor in vederea 

creșterii producțiilor animaliere. Din 
păcate insă, se mai intimplă ca a- 
semenea rapoarte să fie cerute după 
trecerea termenelor stabilite. cind 
controlul iși pierde inevitabil din e- 
ficiență. iar in unele organizații ca
drele de conducere nu sint trase la 
răspundere cind se fac vinovate pen
tru neindeplinirea unor sarcini. Aces
te neajunsuri relevă implicit lipsuri 
ale modului cum se analizează în
făptuirea hotăririlor de partid și de 
stat.

Fiind verigi strips legate ale ace
leiași sarcini de partid, transmite
rea hotăririlor, legilor, indicațiilor și 
controlul înfăptuirii lor reprezintă
deopotrivă un act politic de răs
pundere și o componentă a dis
ciplinei dc partid. In lumina acestui 
adevăr fundamental al muncii de 
partid, socotim că transpunerea cu 
strictețe in practică a hotăririlor și 
indicațiilor de partid poate fi temei
nic asigurată, numai dacă controlul 
executat de organele superioare se 
împletește strins cu antrenarea or
ganizațiilor de partid in întregul lor 
ia exercitarea controlului, cu parti- 

...țiparea tuturor comuniștilor nu nu
mai la munca pentru înfăptuirea 
hotăririlor, dar și la activitatea dc 
control. De aceea, ne preocupă creș
terea continuă a rolului adunărilor 
do partid ca forumuri de con
trol al îndeplinirii hotăririlor, ca 
nuclee ale răspunderii comuniste, In 
care fiecare membru de partid să 
fie dator să dea socoteală de felul 
cum acționează personal pentru rea
lizarea atit a hotăririlor și indica
țiilor primite de la organele supe
rioare. cit și a propriilor hotăriri 
ale organizației respective de partid. 
O asemenea îmbinare armonioasă și 
eficientă a controlului de sus și de 
jos constituie premisa certă a trans
formării hotăririlor de partid in în
făptuiri concrete pe lărimul tradu
cerii in viață a politicii generale a 
partidului.

Constantin CRIȘAN 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R.

Prevederi puternic stimidative 
entru retribuirea thierilnr si femeilor

în cadrul ciclului de articole pe 
marginea proiectului Legii remune
rării după cantitatea și calitatea 
muncii, abordăm astăzi unele pro
bleme legate de retribuirea tinerilor 
și femeilor. Pe această temă am avut 
o convorbire cu tovarășa Ana Stavâr, 
din Ministerul Muncii.

— Unul din elementele principiale 
noi care definesc proiectul de lege 
constă in realizarea unei retribuții 
mai echitabile, prin asigurarea unei 
mai bune corelări intre veniturile 
mari și cele mici, in sensul creșterii 
cu preponderență a retribuțiilor pri
melor categorii de calificare — a 
subliniat interlocutoarea. Tocmai in 
acest context, proiectul de lege asi
gură creșterea mai puternică a veni
turilor tinerilor și femeilor. Majora
rea mai substanțială a retribuțiilor 
celor două categorii de oameni ai 
muncii, amintite mai inainte, vizea
ză toate ramurile și activitățile din 
economie.

— Socotim dc real interes 
precizarea condițiilor concrete in 
care va avea loc majorarea re
tribuțiilor tinerilor și femeilor.

— Faptul că în toate meseriile, in 
primele categorii de incadrare pen
tru muncitori se află cuprinși, prin 
natura împrejurărilor, tinerii și fe
meile atrase in ultima vreme in ac
tivitatea productivă. îndreptățesc 
concluzia că aceste două categorii de 
oameni ai muncii vor beneficia cu 
preponderență de măsura luată de 
partidul nostru de a spori mai sub
stanțial nivelul retribuțiilor mici. Tn 
acest sens, putem preciza că retri
buțiile tarifare ale categoriei I la 
nivel de bază dintr-o serie de ra
muri — cum ar fi, de exemplu, in
dustria constructoare de mașini, in
dustria textilă, industria lemnului, 
industria materialelor de construcții 
ș.a. — vor spori in anii 1974—1975 cu 
peste 300 lei lunar. Se cuvine sub
liniat că. in ansamblul său. proiectul 
de lege stimulează puternic interesul 
tinerilor muncitori pentru ridicarea 
calificării profesionale. Tocmai in a- 
cest scop s-a inclus prevederea ca 
sporirea procentuală a retribuției de 
la o categorie la alta să fie progre
sivă, de 5—6 la sută la categoriile 
mici, ajungind pină la 10—15 la sută 
la categoriile superioare.

Tn afara celor arătate pină »- 
cum, trebuie adăugat că proiectul d«
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în serviciile publice

Comenzi la domiciliu
în ultimele două 

sfipiAmini, reprezen
tanții multor intre- 
prinderl comerciale, 

industrie locală 
sau cooperative meș
teșugărești ne-au re
latat, In scris sau 
direct, despre realiză
rile și intențiile lor in 
direcția diversificării 
si perfecționării servi
ciilor publice. Direc
torul întreprinderii 
mixte de industrie lo
cală din Iași, de pil
dă, ne-a demonstrat 
că unitatea pe caro o 
conduce — in condiții 
de rentabilitate con
venabilă — e de stric
tă utilitate cetățeneas

Aiud—București: o zi 
București — București: 

5 zile
Ne-a vizitat la re

dacție tovarășul Ion 
Duțu din București, 
str. Complexului nr. 3. 
A povestit, contrariat, 
următoarele : „Nepoa
ta mea, Ana Pojar, 
din comuna Lopadea 
Nouă, satul Ciuguzel, 
iud. Alba, a terminat 
liceul la Aiud. Voia să 
urmeze mai departe. 
A venit in Capitală 
pentru pregătire. Se 
apropiau examenele, 
așa că Ana a telefonat 
părinților sâ-i trimită 
actele necesare înscri
erii. Zis și făcut. Pă
rinții ei ne anunță că 
au depus actele la o- 
ficiul poștal din Aiud 
in ziua de 4 iulie. Aș
teptăm o zi, două.

Ei au „acoperire", 
eu n-am acoperiș

Ing. V. Drăconu din 
București, strada Ve- 
nerei nr. 10, ne scrie : 
„încă din martie 1973 
m-am adresat condu
cerii I.C.R.A.L. din 
sectorul 2 cu cererea 
nr. 72 prin care soli
citam repararea unei 
porțiuni de acoperiș. 
A trecut martie, au 
trecut aprilie și mai, 
iunie și iulie, a trecut 
un an și respectiva 
reparație tot nu s-a 
făcut. Iar mie, ori de 
cite ori plouă, mi se 
scurge apă pe pereți. 
E adevărat, in vara 
anului 1973 au venit 
cițiva specialiști de 
la I.C.R.A.L. să con
state. Dar au venit,

că. Lucrează numai la 
comanda publicului : 
timplărie, mobile, bi
nale, articole decora
tive, covoare, repara
ții la mobilă. la 
locuințele cetățenilor 
ș.a.m.d. Cit privește 
serviciul la domiciliu, 
s-a dovedit a fi atit 
de convenabil — pen
tru public și pentru 
întreprindere — incit 
directorul se gindește 
sâ extindă abonamen
tele chiar și la pline 
și sifoane.

Tot in intenția de 
a-1 ajuta pe cetățean, 
do a-1 scuti dc dru
muri obositoare și in 
alte orașe a fost ex

trei. Alarmați ne du
cem la oficiul nr. 55 
din Balta Albă, unde 
ar fi trebuit să so
sească plicul, și o ru
găm pe dirigintă să 
caute. Caută. Nu e. 
In ziua de 8 iulie 
mergem iar la oficiul 
respectiv. Alertăm din 
nou funcționarii. Pli
cul cu acte nu e insă 
nicăieri. Apărea ca 
nesosit. în ziua de 9 
iulie (in 10 iulie a- 
veau loc examenele) 
rugăm pe unul dintre 
directorii poștei cen
trale să dispună in
vestigații speciale 
pentru găsirea plicu
lui. Se închideau în
scrierile. Zadarnic. In 
fine, la o zi după ce

au văzut, au plecat. 
Și ? Ajunși la sediul 
întreprinderii, au sdris 
negru pe alb : „re
zolvat" (cu gindul că 
vor rezolva și prac
tic). Dar, așa cum am 
arătat, remedierile nu 
au fost făcute, și. in 
aprilie 1974, m-am a- 
dresat cu o nouă ce
rere. Judecind după 
timpul care a trecut 
de la depunerea ei, 
fără ca cineva să fi 
mișcat un deget, stau 
și mă Întreb : nu 
cumva figurează și a- 
ccasta ca rezolvată In 
scriptele I.C.R.A.L., 
iar eu aștept degea
ba ? S-ar putea ca 
la I.C.R.A.L. să exis

lege conține o prevedere deosebit de 
importantă pentru remunerarea tine
rilor muncitori care absolvă școala 
profesională ; toți aceia care, pe 
timpul școlarizării, au obținut rezul
tate foarte bune la învățătură și la 
practică și care, în timp de trei luni 
după încadrarea in producție, con
firmă această bună pregătire profe
sională. vor putea fi promovați in 
una din treptele categoriei I. fără 
a mai fi necesară Îndeplinirea vechi-

Pe marginea proiectului 
Legii remunerării 
după cantitatea 

și calitatea muncii 

tinsă servirea la do
miciliu. La Craiova. 
București. Pitești și in 
alte orașe costul com
bustibilului este achi
tat la o casierie cen
trală, iar marfa • a- 
dusă la domiciliu în 
ziua șl la ora stabilite. 
Reprezentanții coope
rației meșteșugărești 
din Galați. Cluj și Tr. 
Severin au organizat 
unități speciale pen
tru a-i satisface cetă
țeanului solicitările 
cit mai diverse — cum 
ar fi închirierea de 
televizoare ei aparate 
de radio, amenajarea 
interioarelor. Întreți
nerea locuințelor etc.

examenele începuseră, 
a venit poștașul. Pli
cul, recomandat (nr. 
35). a plecat de la 
Aiud. conform ștam
pilelor, in ziua de 4 
iulie și a ajuns în 
București, la oficiul 
nr. 55, in ziua de 5 
iulie, iar de la oficiul 
respectiv pină în str. 
Complexului a făcut... 
5 zile11.

Firește. fata n-a 
mai putut intra In e- 
xamen din pricina 
Reprezentării actelor. 
Este un fapt împlinit. 
Dar o întrebare ră- 
mine deschisă : Cum, 
in ce mod va repara 
poșta daunele produ
se, care pentru tînăra 
în cauză sint grave ?

te și hirtii de „aco
perire". Nu m-ar mi
ra, după modul in 
care s-au purtat pină 
acum. Dar. fapt este 
că eu nu am acoperi
șul reparat".

întrebarea dv. e 
perfect justificată. 
Am consemnat cele 
relatate pentru ca, pe 
baza lor, organele de 
resort ale sectorului 
2 să tragă concluzia 
cuvenită, dar mai ales 
să ia măsurile de ri
goare, pentru ca în
treprinderile de repa
rații să nu mai furni
zeze publicului ase
menea... servicii.

Gh. GRAURE_____ J

— Practic, nu există ramură sau 
sector din economie, din activitatea 
socială in general, unde să nu se rea
lizeze, prin modalități specifice, creș
terea mai rapidă a retribuției tineri
lor. In cazul sectorului sanitar, de 
exemplu, alături de celelalte măsuri 
importante, preconizate pentru îmbu
nătățirea retribuirii cadrelor medicale, 
includerea prevederii de a acorda o in
demnizație de 15—25 la sută din re
tribuția tarifară medicilor încadrați 
în circumscripțiile sanitare din me
diul rural, care asigură asistentă me
dicală in afara programului de lu
cru. este de natură să contribuie, pe 
lingă îmbunătățirea asistenței medi
cale in mediul rural, la creșterea 
simțitoare a veniturilor unei largi 
categorii de medici, intre care pre
ponderente sint tocmai cadrele tinere 
ieșite recent de pe băncile facultă
ților.

In aceeași ordine de idei, proiectul 
de lege prevede majorarea cu o 
clasă a retribuțiilor tarifare ale în
vățătorilor și educatoarelor in primii 
ani de activitate. Se înțelege că a- 
ceste prevederi se răsfring cu deose
bire asupra femeilor, deoarece ele 
dețin ponderi însemnate in cadrul 
acestor activități.

— Vă rugăm să facefi citeva 
precizări mai detaliate și in ce 
privește elementele noi privi
toare la retribuirea femeilor.

— Unul dintre cele mai semnifica
tive este ridicarea In ierarhie a re
tribuțiilor in industria textilă, ramu
ră in care lucrează cu deosebire forță 
de muncă feminină — peste 80 la 
sută din efectiv. Prevederi stimula
tive sint prevăzute și în ce privește 
retribuirea lucrătorilor din circula
ția mărfurilor — sector in care, de 
asemenea, prezența femeilor este 
preponderentă.

Dacă ținem seama că dezvoltarea 
In continuare a economiei naționale 
necesită atragerea in măsură din ce 
in ce mai mare a forței de muncă 
feminine, rezultă că prevederile pri
vind stabilirea unor retribuții tarifa
re mai ridicate pentru primele cate
gorii ale rețelelor tarifare se vor 
răsfringe pozitiv asupra veniturilor 
a tot mai multe femei.

Convorbire realizata de 
Ioan ERHAN

I de piatră**
— Cetățene loan Silaghi — 

de bună voie și nesilit de ni
meni ici in căsătorie pe Elisa- 
beta Peli 2...

Clasica și emoționanta între
bare a fost pusă de primărița 
comunei Odoreu (Satu-Mare), 
Maria Robaș. Oficiind actul a- 

I ceste! căsătorii, ca era poate la 
I fel de emoționată ca și tinăra 
■ pereche. Și avea de ce. însuși I cadrul in care se consfințea 

acest act era pe cit de nou si 
solemn, pe atit de frumos, pri- 

. inilor. In clipa respectivă se 
I inaugura camera de celebrare a 
I căsătoriilor, înființată din ini- 
• fiativa inimoasei primărițe, ini- I țiativă căreia ii urăm. după 

datină, „Casă de piatră t"

| Cartofi... 
| versificați

I Piața Reșița din Timișoara. La 
o tarabă, un ins iși recomandă 
marfa cu strigăte versificate, pe 
care le reproducem textual : „Io

I cartofii proaspăt scoși I Că e 
I buni și e frumoși : / E cartofi 
■ de la Belint / li măninci și fără I dinți"... Dar tocmai cind vin-

2area era in toi. a apărut lingă 
el un lucrător de miliție. Văzin- 

Idu-l, lui Iosif Ban — căci el era 
negustorul — un vechi client și 
cunoscut recidivist, i-a pierit 
piuitul. Și cum nici producător 

Inu era și nici ocupație nu avea,
I.B. a recunoscut că nici sacul 
cu cartofi scos la vinzare nu era 
al Ivi. îl furase de la coopera- 
toarea Ecaterina Herbert din 
Sinmihaiu Român. $i astfel, di
rect de la piață. I.B. a plecat să 
dea socoteală. Fără tirguială.

Mare bal 
mare

Nicu Toader. șofer pe 
T.M.S. l—IL—2328, s-a dus (cu 
învoire) In comuna Gheorghe 
Lazăr. cu mașina întreprinderii 
de protecție a plantelor Ialomi
ța. A lăsat I.M.S.-ul neasigurat 
in drum și s-a culcat liniștit. Du
pă ce s-a întunecat, doi consă
teni, Petre Siharu și Toader Ia- 
cob. urcă pe furiș la volanul ma
șinii și nu se mai opresc decit la 
bal la Tăndărei. Pe la ora două 
noaptea, după ce s-au „obosit" 
cu băutura, cei doi au făcut cale 
întoarsă. Cu aceeași mașină, 
deși n-aveau nici măcar per
mis de conducere. Circulind 
cu viteză excesivă. I.M.S.-ul a 
depășit șoseaua, a trecut și 
peste șanț, a rupt un gard șl nu 
s-a oprit decit in ograda unui 
cetățean din Țăndărei. Cei doi 
..plimbăreți" au fost reținuți de 
organele de miliție și iși vor 
primi pedeapsa cuvenită.

Ca n filme!
Doi muncitori de la I.A.S. 

Alba Iulia, Ion Racoți și David 
Matrișan, au fost acostați de doi 
indivizi și. sub amenințare, au 
fost conduși intr-un imobil de 
pe strada Tudor Vladimirescu. 
Aici, după ce au fost molestați 
și li s-au luat toți banii pe care-i 
aveau la ei (2 200 de lei), cel 
doi au fost obligați să stea culcați 
cu fața la podea. O adevărată 
răpire. Abia in zorii zilei, cind 
răpitorii picoteau de somn, unul 
din cei doi sechestrați a reușit 
să evadeze și să anunțe mili
ția. Și astfel, celor doi răpitori 
— Iar.cu Dumitru din Alba Iulia 
și Zoltan Anghel Pavel din Te- 
iuș — le-a venit și lor rindul să 
fie „sechestrați". Și nu numai 
pentru o noapte...

Tonomate 
cu... cîntec

Conducerea T.A.P.L.-ului din 
Drobeta Turnu-Severin, obser- 
vind că In unele localuri atmos
fera este cam monotonă, s-a 
gindit, pentru a o mai înveseli, 
să cumpere niște tonomate. A 
scos de la ..pușculiță" 80 000 de 
lei, a achiziționat 5 tonomate, 
le-a instalat în tot atitea lo
caluri. Dar cum le-a instalat, 
așa zac și astăzi. Nici unul nu 
funcționează. Fiind vorba de 
tonomate, achiziționarea lor a 
ieșit cu... cintec. Se pare că cei 
care au închis ochii cind le-au 
achiziționat urmează să deschi
dă punga.

Nero 
din Nușeni

Obștea C.A.P.-ului din Nu
șeni (Bistrița-Năsăud) a hotă- 
rit, statutar, să-l retragă lui 
Vasile Coman Pop dreptul de 
folosință a lotului personal. în- 
trucit nu s-a prezentat la mun
cile cîmpului. în loc să se apu
ce de treabă, cel in cauză s-a 
supărat foc și a Început sâ ex
pedieze „la centru" tot felul 
de scrisori anonime, care mai 
de care mai calomnioase la 
adresa conducerii cooperativei. 
Alertate, organele de resort au 
efectuat ample cercetări, dar 
anonimele s-au dovedit fără 
temei. Văzlnd că n-a scos-o la 
cap cu anonimele, s-a răzbu
nat dind foc la niște clăi de 
fin și lucernă. Acum, Nero din 
Nușeni este trimLs în fata in
stanței de ludecată.

Rubrlcd redactata de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteli*
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Vocația de educator comunist Manifestări

a profesorului universitar consacrate zilei
de 23 August

încheierea fiecărei etape din acti
vitatea universitară impune, intre 
a, r analize, rememorarea, cu noi 
s-'rti de împlinire viitoare, a lndato- 
r rilor esențiale specifice corpului 
profesoral, celui chemat să imprime 
generațiilor tinere responsabilltAți 
sociale dintre cele mai puternice și 
mal ardente. Iar printre asemenea 
Îndatoriri, la un nivel determinant, 
hotăritor In multe privințe, lntilnim 
neîndoielnic pe cea educativă. Desi
gur. a susține vocația de educator a 
profesorului In învățămlntul general 
și liceal O6te un truism : nu insă 
pentru cei ce lucrează în Invâțămîn- 
tul superior. In prima situație. ..învă
țătura" se contopește Intr-un tot in
disolubil cu informația și formația. 
S'tuate în imediata continuitate cu 
educația primită in familie, școala 
g-ncrală și liceul consolidează ste
reotipurile și condiționările formate 
in perioada preșcolară și creează al
tele noi. de un nivel calitativ supe
rior. prin folosirea cu precădere a 
gindlrii logice.

Specificul învSțAmlntuIui universi
tar, inserarea lui in continuarea unei 
îndelungate formații școlare și virsta 
la care se desfășoară impun insă fo
losirea unor noi metode educative. 
15r un prim punct de vedere negativ 
care trebuie combătut aici este ge- 
nrrat de conceperea Invățămlntului u- 
ruversitar ca fiind în primul rind, 
snu exclusiv, instructiv. A propune 
cu mai muhe date informative in
tr-un complex inteligibil, folosind 
tehnica Invățămintului tradițional 
sau modernizat, pare a fi esențialul 
responsabilității profesorului univer
sitar. Un asemenea punct de vede
re este criticabil mai ales datorită 
subestimării caracterului educativ ce 
nu poate lipsi invâțămintului uni
versitar. Știut fiind că prin caracte
rul trăit In fața sau in interiorul unui 
contingent de studenți. toate acțiu
nile, judecățile, limbajul și ținuta 
»lnt inevitabil educative. O îndelun
gată experiență acumulată In învă- 
țămintul medical universitar mi-a 
oferit un considerabil material de
monstrativ din acest punct de vedere.

Am observat astfel, nu o dată, cum 
profesorul poate influența adine gra
dul de asimilare și înțelegere a pre
legerii. poate genera în ascultători 
germenii unei gindiri originale și per
spective creatoare ce vor rodi in ani 
și decenii, dacă va retrăi predarea 
lecției cu o adeziune integrală. In 
acest fel. descoperă la rindul lui ac
centele intelectuale și afective, con
ferind cursului și un caracter emo
țional. Profesorul care a atins acest 
prag a devenit in același timp un 
educator, capabil să modeleze per
sonalitatea ascultătorilor în direcția 
f in sensul ce-1 intenționează. După 
părerea mea. nu cred că există do
meniu care să nu ofere posibilitatea 
realizării acestor obiective.

Din experiența personală îmi per
mit să evoc încercarea de a lega pre-

r*ntul de trecut, de a 
rul lucrurilor omul si 
capacitatea dc dAruire ,« ,avil- 
ficlu pentru o mare cauză. în acc».( 
sens, orice capitol — pcnlru a nu fo
losi docil un exemplu din medicină 
— al bolilor infecțioasc poate fi pre
zentat nu numai ca formă naturală 
a vieții bacteriene și a virusurilor, 
ci fi ca o luptă milenară a medicinii. 
Clțl dintre studenți se opresc mă
car o clipă să citească numele me
dicilor și nu rareori și pe cel al 
studenților medici. înscrise pe plăcile 
memoriale ale spitalelor, care și-au 
pierdut viața In această eroică și a- 
nonimă luptă ? Dar. oare, n-am uitat 
și noi s-o repetăm pentru fiecare 
generație ? Iubirea pămintului natal 
o regăsim elocvent în sacrificiul vie
ții medicilor plerduți in războaie sau 
in dramatica luptă cu moartea. După

situa In mie- 
calitâțilt» sal<», 
pinA la Mtcri-

însemnări de acad.
Ștefan MILCU

cum în construcția socialismului re
găsim semnificația morală a celor 
mal modeste acțiuni care lși au locul 
lor hotăritor în cele mal diferite 
forme ale vieții sociale. Ceea ce vrem 
să propunem meditației și acțiunii 
celor ce vor citi aceste rinduri se 
rezumă în convingerea că In orice 
act uman există un sens moral ce nu 
trebuie să-l Ignorăm. Și mai ales în 
invățămlnt ! Bineînțeles că acest o- 
biectiv este pierdut, dacă folosim 
stilul de „predicator". In această 
subtilă operație educativă, totul tre
buie sugerat, indus și introdus in 
lecție cu respectul fenomenelor, așa 
cum se produc in viață, in care exis
tă realități (din care noi deducem 
nenumărate concluzii), dar niciodată 
„lecții".

Cea mai puternică cale de mode
lare a tinerilor In universitate, ca și 
in alte instituții educativ-instructive, 
o reprezintă, cred, munca in comun 
a profesorilor cu studenții. Bineînțe
les dacă în această operație in
tervine un specific 
mine formalismul 
„rețetă" universal 
nou mă voi folosi
piu din lnvățămîntul medical care 
ilustrează cu mare acoperire 
cest model. Este vorba de practica 
clinică și de laborator în care pro
fesorul descifrează in prezența stu
denților toate etapele operației cli
nice sau chirurgicale, trăind intr-o 
continuă trecere de la abstract la 
concret și de la concret la abstract 
— dramatismul procesului de îmbol
năvire. succesul sau insuccesul in a- 
pârarea organismului și căile de re
zolvare oferite de știința medicală.

capabil să 
generat 
valabilă, 
de un

eli
de o

Din
exem-

a-

Tn asemenea împrejurări, profesorul 
pnate conferi acțiunilor sale o inaltă 
tensiune educativă. Profesorul de\ i- 
ne astfel un educator prin modul 
cum IntcrpreteazA fenomenele, prin 
integrarea lor in conexiunile sociale, 
găsind semnificații capabile sA in
fluențeze întreaga viață 
profesională a tinerilor, 
au rămas pentru mine 
ril care au reușit să no prezinte 
problemele omului fără a le dezu
maniza.

Munca in comun a profesorului cu 
studenții capătă noi dimensiuni edu
cative prin motivarea atitudi
nii față de conținut, dar, în egală 
măsură, și prin exemplul personal 
reflectat la nivelul comportamentu
lui. A influența cit mal complex și 
durabil comportamentul pozitiv, 
fixîndu-1 in stereotipuri șl modele, 
este fără îndoială o componentă esen
țială a procesului educativ. Cit de 
numeroase sint greșelile ce se fac 
prin nerespectarea acestei interrela- 
jii ! Am recunoscut pe adevârații 
formatori de oameni și după capaci
tatea lor de a induce comportamen
tele model in biologic și social. Pen
tru că profesorul prin exemplul lui 
personal, in primul rind pe suprafe
țele psihologice de contact cu tinerii, 
are un rol decisiv. Exactitatea in des
fășurarea programului, ținuta corec
tă. sobrietatea expresiilor, concor
danța afirmațiilor și acțiunilor și o 
viață personală corectă, clădită pe 
înalte principii etice, oferă vaste po
sibilități de modelare prin compor
tament.

Dacă situăm aceste principii șl 
mod de acțiune In contextul social 
al epocii noastre, observăm ușor 
cum profesorul universitar devine 
purtătorul unei forme superioare de 
educație in care ponderea gindirii 
logice, a efortului de Înțelegere și 
acceptare conștientă sint trăsături 
esențiale. Integrarea procesului edu
cativ universitar in social atinge 
astfel parametrii cei mai ridicați. 
Concepția materialist-dialectică des
pre natură și societate, permanența 
spiritului revoluționar, încrederea în 
marea cauză a socialismului, dorin
ța de a face totul pentru progresul 
poporului conferă activității didac
tice o tensiune cu vast potențial 
creator. Profesorul universitar devi
ne, urmind atitea luminoase pilde, 
un purtător al mesajelor acestei 
lumi noi. Dinamica vertiginoasă a 
civilizației contemporane impune 
concentrarea eforturilor educativ- 
instructive spre prezentul imediat cu 
perspectiva sfirșitului de mileniu 
secund. Pentru a obține insă o ase
menea perspectivă, profesorul tre
buie să gindească și să acționeze ca 
educator, ca om încărcat de marea 
răspundere a viitoarei societăți co
muniste.

umană și 
Neuitați 
profeso-

în cadrul manifestărilor oma
giale dedicata glorioasei aniver
sări a eliberării patriei și 
Congresului al X 1-lea al parti
dului. vineri la Timișoara a a- 
vut loc simpozionul intitulat 
„Trei decenii de revoluție și 
construcție in numele fericirii 
poporului nostru". Cu acest pri
lej au fost susținute referatele 
„Pregătirea și înfăptuirea insu
recției naționale antifasciste ar
mate in Banat, sub conducerea 
P.C.R.", „Dezvoltarea economi
că și socială a României în a- 
nii construcției socialiste șl in 
perspectivă" și „Dezvoltarea 
culturii la nivelul epocii actu
ale".

★
La Cluj s-au desfășurat lucră

rile unei sesiuni științifice fes
tive dedicată acelorași eveni
mente. Primul secretar al co
mitetului județean de partid, 
Ștefan Mocuța, a prezentat cu 
acest prilej comunicarea „Creș
terea rolului conducător al par
tidului comunist — legitate a 
revoluției și construcției socia
liste*1. Au mai susținut comu
nicări științifice activiști de 
partid și de stat, personalități 
din cadrul centrului universitar.

★
Tot vineri, la Tg. Mureș, în 

cadrul ciclului de expuneri „30 
de ani de la eliberarea Româ
niei de sub jugul fascist", a avut 
loc o conferință consacrată a- 
cestui eveniment. Casa de cul
tură din Reghin a găzduit o 
dezbatere pe tema : „Străve
chiul Reghin pe treptele pro
gresului si civilizației socialiste". 
In comunele Sărmașu, Zău de 
Cimpie, Gorneștl, Deda. Ghin- 
dari și in altele au avut loc ex
puneri. simpozioane, dezbateri, 
precum și programe cultural- 
artistice consacrate istoricului 
eveniment de la 23 August 1944.

Cu trei ani in urmă. Fi
larmonica „Moldova" din 
Iași, Conservatorul de mu
zică „George Encscu" șl 
Comitetul de cultură ?i 
educație socialistă al jude
țului Neamț propuneau 
prima ediție a „Vacanțelor 
muzicale la Piatra Neamț", 
concerte, recitaluri dintre 
cele mal Interesante oferite 
pe podiumul Teatrului Ti
nerelului, în sala bibliotecii 
municipale, dar și la casele 
de cultură din Bftlțătești, 
Roman, la Clubul muncito
resc do la Săvinești, in Ce
tatea Neamțului... Animato
rii acestor manifestări mu
zicale sint studenții Con
servatorului din Iași, care 
au optat pentru o for
mulă inedită, cu accen
tuate valențe educatțvo, de 
efectuare a tradiționalei 
practici de vară. Prezenta 
lor la Piatra Neamț devine 
așadar o perioadă de studiu 
intens, finalizat In confrun
tarea cu un public recep
tiv, dornic să asculte mu
zică bună.

Filarmonica și Opera, in
stituții ieșene de prestigiu, 
au la Piatra Neamț dc ani 
de zile stagiuni perma
nente. S-a format asl'el 
aici un public meloman, 
tineretul este din ce în ce 
mai atras de arta sunete
lor, „Vacanțele muzicale" 
6int deci încă o invitație 
pentru publicul din județul 
Neamț spre aprecierea va
lorilor literaturii muzicale 
universale, a celor mai 
semnificative lucrări româ
nești. Anul trecut, la cea 
de-a Il-a ediție, „Vacanțele 
muzicale" s-au desfășurat 
și la muzeul memorial „Mi
hail Sadoveanu" din Vină- 
tori-Neamț. și la căminele 
culturale din Grințieș, Gi- 
rov, Tazlău, și la fabrica 
„8 Martie" din Piatra 
Neamț, la Clubul muncito
resc al Fabricii de ciment- 
Bicaz, la Casa de cultură 
din Tg. Neamț, la Biblioteca 
municipală din Roman... Și 
„vacanțele" studenților ie
șeni sint de acum bine 
cunoscute In județ.

Vara aceasta, manifestă
rile dedicate celor două 
mari evenimente pe care 
poporul român le sărbăto
rește au oferit un pro
gram bogat. pregătit și 
prezentat cu deosebită gri
lă. Au lucrat cu pasiune : 
dirijorul Ion Baclu — rec
torul conservatorului, un 
artist al baghetei, compo
zitorii Sabin Paut7a (diri
jorul coralei „Animosi"),

nar de compoziție și ana
lize muzicale, condus de 
compozitorul Ștefan Ni- 
culcscu, la care au parti
cipat numeroși studenți.

„Vacanțele" de la Piatra 
Neamț au asigurat realiza
rea creatoare a practicii de 
vară a studenților, au îm
binat studiul cu o rodnică 
activitate social-culturală, 
au contribuit la Împlinirea

Ce se știe și ce

ar trebui să se știe despre

„VACANȚELE

MUZICALE"
DE LA PIATRA NEAMȚ

Vaslle Spătărelu. pianistul 
Ioan Wclt (conducătorul 
formației „Musica Seri
na")...

Activităților de educație 
muzicală, de la casele de 
cultură, căminele culturale, 
simpozionului dc muzico
logie, festivalului pro- 
priu-zis desfășurat in ora
șul Piatra Neamț și in 
localitățile din județ, li 
s-au adăugat, in agen
da „Vacanțelor muzicale", 
cursurile de „măiestrie ar
tistică" : cursuri de inter
pretare (pian, muzică de 
cameră, dirijat de orches
tră) si un apreciat semi-

unor legitime cerințe ale 
publicului larg.

Aceste săptămlni de mu
zică s-au înscris printre 
manifestările artistice cu 
tradiție in județul Neamț, 
Consemnarea succesului, 
pe multiple planuri, este 
Insă după părerea noastră 
și prilejul unui examen al 
neajunsurilor. Numai cu 
entuziasmul muzicienilor 
ieșeni, al profesorilor șl 
studenților, numai cu efor
tul Comitetului de cultură 
și educație socialistă al ju
dețului Neamț, o seamă de 
dorințe de mai bine ișl

pot prea greu găsi împli
nirea. Ministerul Educa
ției și învățămintului ar 
putea, de pildă, să se ocu
pe mal atent de această 
„vacanță" laborioasă, dc 
această practică studen
țească, să-i ofere sprijin 
organizatoric, pentru a 
constitui un exemplu 
demn de urmat si pentru 
celelalte facultăți de muzi
că din tară. Pornind de la 
faptul că „Vacanțele muzi
cale" și-au conturat un 
profil educativ, au o lar
gă audiență, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste 
ar fi in măsură, de aseme
nea. să le urmărească evo
luția, desfășurarea, să faci
liteze participarea unor 
prestigioase formații din 
tară, să contribuie efectiv la 
ridicarea calității lor. Si 
cum aceste locuri ale Mol
dovei sint recunoscute, pen
tru neasemuita lor frumu
sețe, pentru valoarea monu
mentelor istorice, de artă, 
Ministerul Turismului ar 
putea organiza o șerie de 
circuite turistice cu prilejul 
acestor seri muzicale de 
mare succes. Au rămas In 
memoria tuturor celor care 
au fost prezențl concertul 
și scara de muzică șl poe
zie de la Cetatea Neam
țului... Dar cite astfel de 
manifestări nu se pot or
ganiza in ambianța monu
mentelor Istorice ale Mol
dovei ! Nici A.R.I.A. nu 
poate rămlne indiferentă 
față de „Vacanțele muzi
cale", deoarece de pe acum 
se arată interesați de 
„cursurile de măiestrie" 
studenți străini. Intr-un 
cuvint, „Vacantele muzica
le" de la Piatra Neamț pot 
deveni șl mai mult o școa
lă a perfecționării artistice, 
împlinind dorința publicu
lui de a asculta cit mai 
multe concerte, recitaluri 
de ținută. Ele sint — șl 
vor putea deveni din plin 
— adevărate sărbători ale 
muzicii.

Smaranda OȚEANU

t V

PROGRAMUL I

9.00 O viată pentru o idee : Ale
xandru Odobescu.

9.30 Film serial pentru tineret : 
„17 clipe ate unei primă
veri". Episodul X.

10.40 Vintuleț de peste munte — 
muzică populară cu Ana 
Ispas. Ion Conea și Dumitru 
Cili ca.

10,55 Telecinemateca : Ciclul „Ve
dete de neuitat". Gloria 
Swanson In „Bulevardul 
Amurgului".

17.45 Telex.
17,50 Caleidoscop cultural-artistic.
18,10 Crai Nou — de Ciprlan Po- 

rumbescu.
18.35 Din țările socialiste.
18.45 Tinerii și muzica lor.
19,20 1001 de seri : Pescuitorii de 

comori.
19,30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Cfntecul săptăminii : „Plai 

al doinelor".
20,03 Teleenciclopedla • Pictura șl 

tainele ei : Arta Eladei pri
mitive • Breviar (mătasea 
naturală) • Delfini (II) a 
Parașutism.

20.45 Film serial : „Un August In 
frăcări". Episodul IV. „Ca
mera cu păpuși".

21.40 Telejurnal • Sport.
22,00 întilnlrea de la ora zece... — 

magazin muzical-distractlv, 
realizat de Tudor Vornlcu. în 
distribuție : Octavian Cotes- 
cu. Pierre Etaix, Doina Lim- 
bășear.u. Stela Popescu. Ju
liette Greco. Nathalie Wood, 
Max Linder si frații Marx, 
Maria Clobanu «1 Ion Do- 
lânescu.

Un volum masiv, de 
aproape 400 de pagini — 
„Periplu", tipărit la edi
tura „Cartea româneas
că" — adună fără o or
dine cronologică strictă 
articole și studii publica
te in ultimii ani de cu
noscutul critic și istoric 
literar Dumitru Micu. 
Multe din aceste pa
gini sînt dedicate unor 
personalități marcante 
ale literelor românești, 
de la mari clasici ai vea
cului trecut. Eminescu, 
Creangă. Maiorescu. la 
cei ai veacului nostru : 
Sadoveanu. Arghezi, Bia- 
ga. E Lovinescu, Camil 
Petrescu etc., sub forma 
concisă a „medalioane- 
lor", modalități critice 
relevante pentru resurse
le intime ale spiritului 
său de sinteză, pentru 
capacitatea de a surprin
de devenirea valorilor in 
perspectiva istoriei. In 
aceeași categorie a cer
cetării istorico-literare 
se inscriu o serie de 
studii din ciclul „Lecturi 
și evocări". Popasul in 
preajma pastelurilor lui 
Alecsandri, a scrisorilor 
lui Ion Ghica, a „Amin
tirilor din copilărie", 
călătoria fascinantă 
vastitatea operelor 
Sadoveanu, Camil 
trescu sau George 
Iinescu adună, de 
care dată, un buchet 
noi impresii, propune in
terpretări îndrăznețe sau, 
pur și simplu, invită dis
cret, prin sugestii făcute 
nu o dată cu umor, la o 
nouă lectură. Oricare ar 
fi meritele criticii între
prinse de D. Micu — și 
acestea sint numeroase

in 
lui 

Pe- 
Câ-

B ■ ■ ■ B

fi durabile — reținem ca 
o permanență a „stilu
lui" său vocația de a 
menține viu dialogul cu 
opera, de a conduce citi
torul prin acest colocviu 
in intimitatea operei de 
artă. Cu totul remarca
bilă ni se pare interven
ția in cercetarea tipolo
giei caragialești a lui 
„Mitică", in reabilitarea

NOTEDE LECTURĂ

Tinerilor nu ie plac 
excursiile"

(Urmare din pag. I)

și universal, precum și a 
locului criticii și Istoriei 
literare in ansamblul 
creației artistice.

Observațiile și suges
tiile din aceste studii — 
rezultatul unei temeinice 
cunoașteri a evoluției 
ideilor in cultura noastră 
— fără a se detașa prin 
noutatea lor deosebită 
(„lucruri știute", va spu-

porturilor dintre 
și spațiu, dintre 
și universal.

întrebările ce 
pana aparent c

cultură 
național

Dumitru MICU

„PERIPLU"

• solicită 
,___  ....____ calmă a
criticului nu sint simple 
abstracțiuni sau elemen
te din arhiva scrisului 
nostru ; ele sint realități 
ale unei literaturi in 
plină mișcare, asaltată de 
asemenea întrebări și 
căutind răspunsuri toc
mai pentru a Hmpezi 
căile evoluției sale, nu 
ienorindu-le. ci cerce- 
tindu-le lucid, in deplină 
cunoștință și majoră res
ponsabilitate. Sint impe
rative mereu prezente în 
scrisul lui Dumitru Micu. 
și numai simpla lor 
enunțare plasează preo
cupările criticului din a- 
ecastă carte in sfera 

‘ 2 a
Răs- 
acolo 

precis 
adesea.

La Muzeul de arta al Republicii Socialiste România s-a deschis ieri expoziția 
„Donația Dumitru șl Aurelia Ghiațâ". Expoziția reunește numeroase picturi, 
desene și gravuri inedite ale cunoscutului pictor, precum și tapiserii, proiecte 
de decorații murale ale Aureliei Ghiațâ. Lucrârile prezentate publicului vor fi 
apoi reunite in cadrul viitoarei case memoriale „Dumitru și Aurelia Ghiațâ" 

din Capitalâ. Foto : E Dichiseanu

parțial justificată de 
operă, a unui tip care a 
făcut carieră in literatura 
noastră.

De un interes similar 
ne apar contribuțiile cri
ticului la cercetarea unor 
probleme 
troversate 
culturii și

majore, con- 
ale teoriei 

_____ a metodelor 
de creație. Ciclul 
flecții și atitudini" 
reprezentativ pentru par
ticiparea criticului 
elucidarea teoretică, 
pe pozițiile estetice mar
xiste. a aspectelor rea
lismului, a raporturilor 
dintre clasic si modern, 
cultură si spațiu, național

„Re- 
este

la 
de

ne autorul, dar nicide
cum simplu inventar is
toric), au meritul de 
a repune in circulație șl 
a supune discuției critice 
autori, idei și concepte 
insuficient analizate, de
teriorate sau împuținate 
de o necorespunzătoare 
Investigație. Acceptăm 
principial ideea că „re
petarea unor chestiuni 
unanim cunoscute nu e 
totdeauna de prisos", 
mai ales cind aceste re
veniri încearcă sâ defi
nească mai exact rolul 
lui Maiorescu sau cel al 
lui Lovinescu in progre
sul culturii noastre, a ra

____  carte 
problematicii de fond 
literaturii ”
punsurile 
unde le 
conturate 
numai sugerate, izvorăsc 
dintr-o cunoaștere exem
plară a sensului de ac
țiune a celor mai de 
seamă opere și persona
lități creatoare ale cultu
rii noastre. Intemeindu-și 
pledoaria critică pe sesi
zarea liniilor de forță ca
pitale ale scrisului româ
nesc, pe intuirea căilor 
cele mai apte să conser
ve valorile și să facilite
ze progresul cultural, 
cartea de față, atit de 
diversă in alcătuire, sub
liniază încă o dată capaci
tatea autorului de a se 
situa în interiorul pro
blemelor, deopotrivă pe
rene și actuale.

noastre, 
date, 

aflăm 
sau,

Emil VASILESCU

EXPUN ARTIȘTII 
AMATORI

La Satu-Mare s-a deschis ex
poziția județeană de artă plas
tică a amatorilor consacrată a- 
cestui an jubiliar. Cele 170 de 
lucrări semnate de peste 40 
plasticieni amatori — muncitori, 
țărani, cooperatori, intelectuali, 
elevi, pensionari — abordează, 
in modalități și genuri variate 
(pictură, pictură pe sticlă, artă 
decorativă, grafică, tapiserie, in
tarsie etc), o tematică cu un 
conținut militant : trecutul eroic 
de luptă al poporului, gloriosul 
act al insurecției naționale an
tifasciste armate de la 23 Au
gust 1944, avintul și bucuria 
muncii libere in anii construirii 
socialismului. Se remarcă tot
odată proiectele decorative pen
tru edificii social-culturale, pre
cum și ciclul de pictură al ță
ranului oșan Vasile Ionici, inspi
rat din legendele și obiceiurile 
Cămărzanei, comuna natală. 
(Octav Grumeza).

CONCURS 
PENTRU TINERET

Comitetul municipal Oradea 
al U.T.C., inspectoratul școlar 
județean și comitetul municipal 
pentru cultură și educație socia-

listă au inițiat concursul tema
tic „Municipiul Oradea in cei 30 
de ani de la eliberare", care se 
va desfășura in trei etape, in- 
cheindu-se in pragul marii săr
bători a eliberării. La concurs 
participă tineri și tinere din 
întreprinderile orădene. (Dumi
tru Gâță).

VACANJĂ 
PIONIEREASCĂ ACTIVĂ

Ospeția pionierească oferă. în 
această vacanță, purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor din 
orașele județului Constanța și 
un bun prilej de a veni in aju
torul colegilor lor de la sate la 
stringerea fructelor, legumelor 
sau la alte acțiuni la care aceș
tia sint antrenați în cadrul uni
tăților agricole. Din inițiativa 
consiliului județean ’ 
lor au luat ființă 39 
muncă și odihnă in 
cadrul cărora 1100 
orașele Constanța, 
Mangalia, Hirșova etc. sint oas
peți in familiile colegilor lor 
din comunele apropiate, pe timp 
de o săptămînă, prilej de a-i 
ajuta la munca cimpului. Gaz
dele, la rindul lor, le vor în
toarce vizita, in calitate de oas
peți, pentru a cunoaște orașele 
respective, activitatea unităților 
industriale, muzeele și institu
țiile culturale. (G. Mihâescu)

milioane metri cupă de apă — 
rezervor pentru Irigarea a 10 000 
de hectare. Acum, citeva lu
cruri despre tineri, dintre care a- 
proape o sută sint elevi ai liceelor 
din Băbeni și Răcari. „Cum e viața 
de... brigadier ?“ întrebăm un grup 
de fete in plină activitate Ia beto
niera nr. 1. „Bărbătească", răspund 
ele rizind.......Grea ?“. „Acasă, ce-i
drept, nu turnăm betoane. Dar fie
care lucrăm la C.A.P., cot la cot cu 
părinții noștri". „Dar, spuneți fetelor, 
la liceele voastre nu sint și... briga
dieri ?“. „Cu băieții e o poveste — 
ține să ne explice ing. Stelian Pircă- 
labu, dirigintele șantierului tineretu
lui. In unele zile așteaptă pină către 
orele 10—11 să fie aduși cu mașinile. 
Alteori lipsește balastul. Cind e ba
last, nu e ciment ori apă. Și uite 
așa, după ce că sint transportați cu 
intirziere, uneori nici nu prea au de 
lucru. Azi, de pildă, i-am indrumat 
pe băieți către un alt punct de lu
cru".

Iată o situație nedorită, căreia fo
rurile direct răspunzătoare de bunul 
mers al șantierului ar trebui să-i 
găsească rezolvarea. Aceasta cu atit 
mai mult cu cit sint semnale și din 
alte locuri privitoare la neajunsuri 
de aceeași natură, fie că este vorba 
despre unele șantiere din orașe ori 
din agricultură. Mărunte dereglări in 
organizare, in asigurarea fronturilor 
de lucru etc. determină nu de puține 
ori asemenea plimbări fără rost, 

aceste stări 
atit organiza-

Răspunderea pentru 
de 1------ '
țiilor 
rilor 
tierele
rarea promptă 
impune înainte __ ___
consecințele pe care le poate 
asupra procesului educativ ; 
rea in zadar a vremii sub 
muncii patriotice poate crea

lucruri _ revine
. cit și lntreprinde- 
beneficiază de șan- 

patriotice. Inlătu- 
a defecțiunilor se 
de toate

U.T.C.. 
care 

muncii

al pionieri- 
tabere de 

ospeție, în 
elevi din 
Medgidia,

Am. pe masa de lu
cru. citeva volume, citeva 
culegeri masive de cîntece, 
de folclor dobrogean, 
numele culegătorilor 
părit cit toată pagina 
cărți trimise de culegători, 
să scriu despre opera lor. 
Opera lor este, desigur, 
meritorie, frumoasă. Dar 
cu privighetorile de la 
care au cules toate aces
te bogății ale cintecului ce 
au făcut ?

La multele festivaluri, 
concursuri ale cintecului 
popular am așteptat să 
răsară privighetorile a- 
devărate ale frumoaselor 
cîntece din grădinile Dobro
gei. Am așteptat surpriza, 
revelația — înflorirea nouă 
a cintecului. in rind cu 
toate celelalte Înfloriri ale 
Dobrogei. Și in loc să au
zim și să vedem strălu
cind sub reflectoare clntă- 
rețele. privighetorile Dobro
gei. am ascultat J*
prin Transilvania. 
Moldova.
Si in 
pe care cel 
dintre noi 
răsunind in grădinile 
brogei. am auzit, cu mih- 
nire, niște simulacre de 
cîntece. niște prefabricate 
ale centrelor de Îndrumare

cu 
ti-

fete de 
de prin 

din Oltenia, 
locul cintecelor. 

puțin 
le-am

unii 
auzit
Do-

de

a creației populare, niș
te produse hibrid — un 
fel de reclamă făcută Tea- 
peleulul și restaurantelor, 
lăudind, in melodii hi
brid. pastrama. mititeii, 
sărmăluțele cu mămăliguță 
și vinul de Murfatlar. Ceea 
ce vine din cind in cind 
din Dobrogea drept mu
zică populară sint — cu 
puține excepții — cintece 
confecționate. folclor a- 
justat și infestat de sche
matism in atelierele unor 
meșteșugari de la centrele 
de îndrumare.

Dobrogea iși Iubește și 
Iși ocrotește privighetorile. 
Dobrogea a creat in toate 
ratele el zeci de mici pa
late, sute de scene și es
trade, ca niște cringuri de 
lumini, pentru privighe
torile ei. Și privighetorile 
se adună acolo — unii din
tre noi le-am văzut si 
le-am auzit acolo, cintind 
in largul lor, cintind fru
mos. Și am ’* 
tunci, intr-o 
entuziasm, că nu 
ba și poate nu in 
p-au luat atitea 
și diplome, 
cintecele și r.. „ 
Dobrogei ! Și. mai ales, 
nu in zadar s-au Înălțat 
atitea scene și s-au aprins

rostit a- 
cliDă de 

degea- 
zadar 

doctorate 
și titluri pe 
privighetorile 

mai

atitea lumini în Dobrogea. 
Păcat pentru unii 
noi că ne simțim 
făcuți numai cu miraculoa
sele fructe aurii sau rubi
nii ale Dobrogei și uităm 
sau nu mai sintem a- 
tenți la marele cintec.

dintre
6atis-

și am ascultat pină la 
miezul nopții cintecele 
lui Cadrie. Prietenii erau 
mirați că nu auziseră 
de această cintăreață ; 
mărturiseau că este cu 
totul altceva decit tot 
ce cunoșteau ei și incheiau

vale imensă, însorită, In 
celălalt capăt al Dobrogei, 
la Tulcea. Și din mijlocul 
acestei văi, plină cu soare 
și cu oameni muncind pâ- 
mintul, se Înalță ca un stol 
de păsări de argint cinte- 
cele Anghelinei de la So-

I-a găsit pe organizatori, 
l-a rugat. „Nu-i imbrăcată, 
n-are 
apară așa. 
ajutor ' ‘ 
dus-o 
culise, 
de pe

costum, cum o să 
I-au sărit in 

fetele din sate, au 
într-o cabină, în 

au îmbrăcat-o repe- 
Anghelina, au gă-

Rînduri despre autenticitatea folclorului

nu mai avem timp pen
tru marele cintec care În
văluie ca o rouă sufle
tească Dobrogea — grădina 
întreagă.

într-o seară, prietenii au 
adus un picup și 
discuri îndrăgite 
Ml-am amintit că 
de mal mulțl ani 
caietele mele de 
un disc al cintăreței Ca
drle Nurmambet, din Con
stanța. Am scos discul

citeva 
de ei. 
păstram 
printre 

reporter

entuziasmul lor spunlnd : 
„Fata asta, dacă va fi aju
tată, prețuită, va ajunge o 
cintăreață mare". Dar Ca- 
drie este o cintăreață mare, 
adică fusese demult o cin
tăreață mare — pentru că 
acum nu mai cintă. nu mai 
Întreabă nimeni de ea. iar 
discul era de vreo zece 
ani.

Ascult discul cu cintecele 
lui Cadrle, pină cind in 
fața mea se deschide o

mova. Palatul culturii din 
Tulcea era înțesat de lume, 
răsunau difuzoare in piața 
cu trandafiri, O tată 6e in- 
torcea de la lucru, de la 
fermă, se ducea spre sat. 
S-a oprit să întrebe ce 
adunare, ce serbare este. 
Concurs de cîntece popu
lare, au venit din tot ju
dețul. „Hai, Anghelino, 
cintă și tu !" — au indem- 
nat-o fetele din satul ei. 
„Cint, numai să mă lase".

tit-o. S-au Înduplecat și 
organizatorii : „Cum te 
cheamă, cum anunțăm ?" 
„Anghelina I". „Anghelina 
și mai cum ?" „Angheli
na !“ — și a intrat pe sce
nă. A răsunat orașul de 
cintecele ei. ca sub o ploa
ie de primăvară. „Cine-i. 
de unde este, cum o chea
mă ! ?“. Nu știu dacă or
ganizatorii concursului au 
intrebat-o ceva, nu știu 
dacă acele cîntece ale ei

care au mingiiat orașul au 
fost înregistrate. Mai tirziu 
am revăzut-o și am auzit-o 
din nou cintind pe acele 
văi însorite ale Dobrogei 
și, fiindu-ml imposibil să 
rămin nepăsător, am dus-o 
eu la meșterii cintecului de 
la Centrul * ' ’
a creației 
Constanța, 
ascultat-o, 
s-au uitat ___ ...
tul și au spus : „Nu-i lu
crată. Trebuie lucrată. Să 
mai vie". Și Anghelina a 
plecat hotărită să 
vină. Era limpede 
bele lor — „Nu-i 
— o jigniseră.

Anghelina a rămas pri
vighetoarea, cintăreață care 
ar fi putut să fie, care tre
buie să fie, dar intimidată, 
s-a retras in adincul lumii 
ei și in adincul rosturilor 
din care se ridicase cu un 
glas limpede. Cintă un
deva, pe dealurile șl pe 
văile ei, ca pe o uriașă 
scenă a naturii, pentru oa
menii el, pentru copiii ei.

Slnt ani de atunci. Pe 
. scenele satelor Dobrogei, 

in grădinile Dobrogei pri
vighetorile Iși cintă cinte-

de îndrumare 
populare din 

Specialiștii au 
au măsurat-o, 

unul la al-

nu mai 
că vor- 
lucrată"

cele lor, din ce In ce mai 
frumoase : Dobrogea plină 
de privighetori cintă acolo, 
in grădinile ei. încarcă cu 
substanța nobilă a cintece- 
lor ei fructul grădinilor el. 
Și totuși cintecele el nu 
ajung pînă la noi — noi 
nu ne bucurăm de aceste 
cîntece. Ce fac cei ce ar 
trebui, prin nobila misiune 
încredințată lor, să ajute 
zborul acestor privighetori 
spre inimile noastre ?

Aria patetică a cîntece- 
lor Dobrogei se identifică 
admirabil cu aria marilor 
aspirații și a marilor efor
turi creatoare ale Dobro
gei, ca și ale întregii țări, 
cintecele harnicelor ei pri
vighetori se împletesc cu 
eforturile noastre într-o țe
sătură imposibil de separat. 
Și acum, cind toate aceste 
uriașe, înnoitoare eforturi 
ale Dobrogei au căpătat în
fățișarea unei grădini — 
Dobrogea de astăzi — în
treagă această splendidă 
grădină strigă în sufletul 
nostru după acele cîntece 
ale ei, care îi țin tovărășie 
credincioasă și ii Încălzesc, 
ii luminează munca.

Tralan COȘOVEI

pentru 
genera 
irosl- 
firma

,-7....... . ........ la unii
tineri sentimentul că-și risipesc ener
gia. „Excursiile" de colo-colo, cu lo- 
pețile și timăcoapele, chiar dacă 
sint însoțite de cintec, n-ar fi altceva 
decit pierdere de vreme. Or, a te 
deprinde cu munca înseamnă a 
Învăța să-ți drămuiești cu grijă tim
pul. pentru a transforma fiecare oră 
lntr-o valoare materială. Aici. pe 
șantier, tinărul e chemat să învețe 
alfabetul disciplinei de muncă, să-și 
Însușească spiritul muncitoresc de 
ordine și disciplină.

Un alt popas, la Ploiești, în mij
locul celor peste 8 000 de elevi-bri- 
gadieri care muncesc pe șantierele 
orașului. Mai întîi, o secvență de la ■ 
„iarbă verde", relatată de Constan
tin Căpraru. La pepiniera munici
piului. un grup de eleve plivesc de 
zor. Chipuri bronzate, mișcări age
re. „Este zăduf, iar cu aplecatul 
continuu după buruieni nu prea 
sintem Învățate, dar ne place — a- 
flăm de la Tatiana Mitrescu. Dar e 
plăcut să știi că ai adăugat o părti
cică de frumusețe orașului tău."

A doua secvență, in Parcul pionieri
lor... Peste 50 de elevi-brlgadieri 
Împrăștiau balastul pe viitoarea ca
le a cartingurilor. „Munca ne forti-y 
fică, ne spune cu un suris Gheorghc 
Vasilache, secretarul U.T.C. de . la 
Liceul nr. 6. Și fiindcă vă interesați 
de activitatea noastră, notați și niș
te propuneri : a) Ca brigadieri de 
„cursă lungă" ce sintem, n-am pu
tea începe munca mai de dimineață, 
nu pe la ora 9, cind soarele e sus 
de tot ? b) Nu ni s-ar putea face 
rost de unelte ceva mai zdravene ? 
Nici nu ne „inflerbintăm bine" la 
treabă și ba se rupe coada hirlețu- 
lui, ba iese lopata...",

Sintem convinși că cei care au de 
dat răspuns sint pe „recepție". Ți- 
nind seama de importanța acestei 
activități, se cer puse la punct — 
șl nu numai in locurile vizitate de 
noi — micile neajunsuri de ordin 
organizatoric. Se cuvin susținute co
respunzător entuziasmul și dorința 
de muncă ale tinerilor brigadieri. 
Semnificativ pentru spiritul in care 
se desfășoară aceste acțiuni este 
tocmai faptul că tinerii „convocați" 
la teleconferința noastră, ca și mulțl 
alții, și-au exprimat satisfacția pen
tru utilitatea muncii lor, bucuroși 
că participă la realizarea unor obi
ective de larg Interes. Este senti
mentul firesc al muncii inchinate 
colectivității, muncă ce se adaugă 
la buchetul marilor realizări prin 
care tineretul educat de partid, ală
turi de Întregul popor, Intîmplnă 
marea aniversare din August.
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ROMÂNIA IN COMERȚUL MONDIAL
Prin calitatea și nivelul tehnic al produselor, 

prin adaptarea rapidă la cerințele pieței externe

Producătorul hotărăște 
soarta exportului

Prod uri torul — după cum s-a 
evidential cu pregnanță la Cons
fătuirea cu activul de partid și de 
stat din domeniul comerțului ex
terior $i cooperării economice in
ternaționale — are un rol decisiv 
atit in realizarea la timp a fon
dului d" martă. in bune condiții 
de calitate, cit și in domeniul va
lorificării cit mai eficiente a pro
ducției pe calea exportului. Rele
vi rd cu deosebită putere dimensiu
nea îndatoririlor producătorului, a 
sarcinilor sale multiple, in cuvinta- 
rea rostită la consfătuire tovarășul 
Nicolac Ceausescu sublinia: ....tre
buie sâ fie clar fiecărui muncitor, 
tehnician sau inginer că de activita
tea sa. de felul in care asigură pro
duse corespunzătoare rtin toate 
punctele de vedere depind nivelul 

eficienta comerțului nostru ex
terior". Este o apreciere de mare 
însemnătate principială și practică, 
menită să orienteze cu hotărire 
preocupările întreprinderilor. ale 
organelor și organizațiilor de par
tid in direcția innoirii și moderni
zării sistematice a producției des
tinate exportului, ca o condiție 
fundamentală pentru desfășurarea 
unui export dinamic, competitiv.

Multe din unitățile noastre in
dustriale așa procedează. În
treprinderea de motoare elec
trice din Pitești, de pildă, s-a 
impus rapid pe piața externă prin 
calitatea produselor realizate, prin 
promptitudinea cu care răspunde 
la cererile partenerilor comerciali. 
R zulritul : sarcinile de export pe 
primul semestru au fost indepli- 
nite inainte de termen, iar unita
tea a livrat suplimentar mărfuri in 
valoare de peste 1.5 milioane lei 
valută. Dacă această unitate vinde 
partenerilor externi din 6 țări — 
ca U.R.S.S., Franța, Austria ș. a. 
— 28 tipuri de motoare electrice, 
succesul are la bază, intre altele, 
preocupările din ultimul timp 
pentru înnoirea și diversificarea 
sortimentelor de fabricație, orien
tarea spre produsele solicitate la 
export, să reținem, intr-un dome
niu al construcției de mașini deo
sebit de pretențios, de exigent sub 
multiple laturi.

Si alte întreprinderi — bună
oară. ale Centralei de mașini-uncl
te. mecanică fină și scule din Ca
pitală — au obținut rezultate bune 
la export și aceasta, in urma asi
milării in producție, in ultima 
vreme, a unui număr însemnat de 
noi tipuri de mașini-unclte. Cu 
atit mai mult se cer dezvoltate 
asemenea realizări cu cit — in 
unele din unitățile centralei — o 
serie de capacități de producție se 
află ocupate cu fabricarea unor 
mașini-unclte ..îmbătrânite", care 
nu mai sint solicitate, cu cit in 
primul semestru din acest an pla
nul de export la o serie de mașini- 
uneite nu a fost îndeplinit inte
gral* Aceasta in timp ce, după 
cum recunoșteau și specialiștii din 
cadrul serviciului de import-ex
port al centralei, anumite tipuri 
de mașini-unclte nu se pot produ
ce in cantitățile cerute, ele avind 
desfacere certă pe piața externă.

Este drept, recent s-a hotărit 
extinderea fabricației de mașini- 
unelte grele și in alte secții ale 
întreprinderii de mașini-unelte și

agregate din București. Dar între
barea rămine valabilă : de ce s-a 
n<(ionat cu intirziere. oare sarcina 
innoirii producției, sursă principală 
de îmbunătățire a exportului, pur
tătoare de eficiență, nu revine in 
primul rind producătorului ? Pu- 
nind această întrebare, unii factori
do răspundere d.n centrală, intre 
care ing. Liutev Ispas, șeful servi
ciului de import-export, ne-au 
vorbit de ..greutăți ce frânează ini
țiativa și preocupările pentru în
noirea producției". Tot ce poate fi 
adevărat. Să nu uităm insă că
centrala are un institut propriu de 
cercetări in domeniul mașinilor- 
unelte. că dispune de specialiști 
cu inaltă pregătire tehnico-profe- 
s.onală, că unitățile componente 
sint foarte bine dotate cu cadre și 
eu mijloace tehnice de producție. 
Nimic nu-i lipsește : doar efortu
rile pentru 
mei sortimentale, 
nalizarea grabnică 
cențe, a soluțiilor i 
loroase nu au fost 
și cuprinzătoare. De 
secințele cunoscute : 
produse depășite ca nivel 
cf răminere in i 
realizării planului de export în 
prima parte a anului, efecte eco
nomice sub posibilitățile unităților 
centralei. Este de așteptat un pu
ternic reviriment. Dacă unele din

improspătarea 
pentru 

a unor 
celor mai 

permanente 
aici, con- 

anumite • 
tehnic, 

urmă in privința 
i de

li- 
va-

cadrele tehnice s-au complăcut in
tr-o atare situație — se vintura 
chiar ideea ca, pe baza unor co
menzi, să se revină la o producție 
de acum 10 ani, ceea ce ar fi în
semnat o gravă greșeală econo
mică — este timpul ca organizația 
de partid să intervină, să pună lu
crurile la punct, să convingă că 
numai prin intensificarea ritmu
lui de in noire a producției se pot 
asigura extinderea și diversificarea 
exportului.

Eforturi susținute pentru ridica
rea nivelului tehnic și calitativ al 
producției destinate exportului 
trebuie să desfășoare și unitățile 
ale căror mijloace tehnice se 
bucură de aprecieri unanime pe 
p.ața externă — și aceasta tocmai 
datorită performanțelor lor. După 
cum. asemenea preocupări au da
toria să manifeste toate întreprin
derile care participă la fabricarea 
de mașini si utilaje, factorul cel 
mai activ fiind, desigur, realizato
rul produsului finit. Echipamentul 
de foraj, utilajele pentru industria 
petrolieră constituie un produs 
tradițional de export al economiei 
românești, iar marca „UPETROM"

- reprezintă un adevărat certificat 
de garanție pe piața externă. 
Principalul realizator al acestor 
produse — întreprinderea „1 Mai" 
d.n Ploiești — colaborează cu nu
meroase unități din țară la fabri
carea utilajelor. Multe din propu
nerile de ridicare a parametrilor 
funcționali ai acestora provin 
chiar de la aceste unități. . Dar, 
uneori, „1 Mai" manifestă o pru
dență nejustificată față de suges
tiile întreprinderilor colaboratoare. 
Astfel, in urmă cu doi ani, între
prinderii ..Timpuri noi" din Capi
tală i-a fost trasată sarcina să
preia, de la ..Hidromecanica" din 
Brașov, fabricația compcesoarelor 
pentru instalațiile de foraj. Unita

tea bucurcșteană a propus Între
prinderii din Ploiești un nou tp 
de compresor, cu un grad de teh
nicitate mai ridicat, apreciat de 
acum pe piața externă, cu avan
taje de partea ambilor producători 
și a clienților și, evident, pe pla
nul eficienței exportului. Studiile 
întocmite de specialiștii dc la 
,,Timpuri noi" au atestat cu clari
tate superioritatea tehnică a nou
lui produs. Iată cc preciza, in a- 
cest sens, la 12 iulie 1972. între
prinderea „Hidromecanica": ...Stu
diile efectuate de „Timpuri noi" 
sint concludente : compresorul
U.P. 23.07 — n.n. vechiul tip — este 
depășit din punct de vedere 
tehnic și nu se mai încadrează in 
normele de consum, cintărind 
242 kg față de înlocuitorul său, a 
cărui greutate este de 106 kg".

„In mod surprinzător, unitatea 
ploieșteană a refuzat mult timp 
propunerea noastră de a înlocui 
vechiul tip dc compresor — ne 
spunea Mircea Ungurcanu, inginer 
principal la întreprinderea „Tim
puri noi". Problema nu e rezolva
tă definitiv nici in prezent : con
tinuăm să fabricâțn pentru „1 Mai", 
în paralel, două tipuri de compre- 
soare : unul vechi și unul nou. 
Conducerea întreprinderii din Plo
iești susține că unul dintre parte
nerii săi externi preferă vechile 
compresoare, d-ar nu i-a demon
strat acestuia, practic, calitățile 
noului produs. Părerea mea este 
că se manifestă o reținere exage
rată față de un produs nou".

Evident, o asemenea optică nu 
poate stimula eforturile unităților 
colaboratoare în domeniul innoirii 
și modernizării producției : in 
plus, se irosesc însemnate resurse 
de sporire mai accentuată a efi
cienței comerțului exterior, a ex
portului, ceea ce nu poate fi ad
mis.

Creșterea eficienței exportului 
nu este o dorință abstractă, ci o 
necesitate obiectivă pentru progre
sul economiei naționale ; această 
problemă trebuie să devină o preo
cupare centrală a unităților produ
cătoare. punind accentul la export 
pe produsele care sint mult solici
tate și care permit o bună valorifi
care a activității economice a în
treprinderilor noastre. Iată de ce tre
buie lichidate neintirziat neajun
surile in acest domeniu, in strinsă 
concordanță cu sarcinile stabilite 
de conducerea partidului, pentru 
ca toate rezervele existente în 
unitățile producătoare să fie fruc
tificate pe deplin in favoarea eco
nomiei naționale. Acesta este un 
domeniu de afirmare a activității 
organelor și organizațiilor de par
tid, cărora le revine sarcina de a 
acționa ferm, de a intensifica — 
prin mijloacele ce le sint proprii 
— munca politică-educativă in rln- 
dul colectivelor de întreprinderi, 
sădind in conștiința tuturor — de 
la director, inginer pină la munci
tor — înalta răspundere pentru 
înnoirea și adaptarea rapidă a 
producției la cerințele pieței exter
ne. ale partenerilor din diferite 
țări, în scopul creșterii competiti
vității, a eficientei exportului.

Dan CONSTANTIN 
Ilie ȘTEFAN

Planul de export- 
îndeplinit 
și depășit

• ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN JUDEȚUL 
PRAHOVA au livrat in plus, la 
export, in primul semestru pro
duse evaluate la 209 milioane 
lei valută, depășindu-și astfel 
angajamentul anual:

• Colectivul ÎNTREPRINDE
RII „TIMPURI NOI" DIN CA
PITALA a expediat pină acum, 
suplimentar, la export produse 
a căror valoare întrece întrea
ga producție a anului 1972 la 
acest capitol. In halele unită
ții bucureștene se construiesc 
peste 30 tipuri dc mașini — de 
concepție proprie — care sînt 
destinate atit acoperirii necesi
tăților interne, cit și solicitărilor 
tot mai numeroase ale unor fir
me și întreprinderi de peste ho
tare.
• In prima jumătate a aces

tui an, UNITĂȚILE INDUS
TRIALE DIN JUDEȚUL HAR
GHITA au livrat pentru export 
mărfuri a căror valoare este cu 
33 milioane lei valută mai mare 
decit cea Înregistrată în ace
eași perioadă a anului trecut. 
Oamenii muncii din întreprin
derile industriale ale acestui 
județ, care au înscris pentru 
acest an, in nomenclatoarele de 
export, peste 50 de produse so
licitate in 30 de țări ale lumii, 
au livrat peste sarcinile planifi
cate pe primul semestru al fi
nului produse în valoare de 
1,5 milioane lei.

• Realizind, în primul se
mestru al anului, o producție 
marfă suplimentară de peste 
1 100 000 lei, colectivul ÎNTRE
PRINDERII DE PRELUCRARE 
A LEMNULUI DIN CÎMPENI, 
JUDEȚUL ALBA, a onorat la 
termen și in devans obligațiile 
contractuale față de beneficia
rii din țară și clienții de peste 
hotare. Sarcinile "de plan Ia ex
port au fost depășite in pri
mul semestru cu peste 120 000 
lei valută. In acest timp, no
menclatorul produselor a fost 
completat cu noi tipuri de mo
bilă sculptată, deosebit de so
licitată la export.

Așa cum s-a subliniat la recenta Consfătuire cu 
activul dc partid șl dc stal din centralele Indus
triale șl întreprinderi, una din îndatoririle de cea 
mai mare Importanță care revine centralelor și în
treprinderilor industriale constă în asigurarea înde
plinirii Întocmai a sarcinilor planului de comerț 
exterior. Cum se realizează această sarcină in ca
drul Centralei industriale pentru prelucrarea cau
ciucului și maselor plastice ? Șl, in general, cum 
bc transpun in practică atribuțiile stabilite in dome
niul comerțului exterior 
trail industrială ?

dc către această marc ccn-

ORGANIZARE, ORDINE,
DISCIPLINĂ

(Urmare din pag. I)
losirea oricărei ore bur.e de lucru in 
lan, să întărească răspunderea lor 
pentru calitatea lucrărilor executate, 
astfel incit din recolta acestui an să 
nu se irosească nici un bob.

In egală măsură, organizațiile de 
partid au datoria să combată cu ho- 
tărire orice abatere de la disciplină, 
orice neajunsuri care ar putea duce 
la tărăgănarea lucrărilor. In acest 
sens, pe primul plan al muncii poli
tice trebuie situată folosirea din plin, 
cu randament maxim a tuturor ma
șinilor și utilajelor. Este nefiresc, pă
gubitor. ca in virf de campanie să 
stea nefolosite — fără nici o jus
tificare — multe combine și alte uti
laje.

Se manifestă, în multe locuri, ten
dința de a utiliza la recoltat numai 
combinele C 12 „Gloria", iar cele 
de tipuri mai vechi — C 1 și C 3 — 
să râmină nefolosite. Intr-adevăr, 
combina „C 12" este o mașină mo
dernă. de mare randament, dar la 
stabilirea vitezei zilnice de lucru la 
secer.ș au fost luate in calcul toate 
utilajele și. de aceea, toate, absolut 
toate vor trebui folosite la recoltat. 
Organizațiile de partid, depistind ase
menea situații, au datoria să le com
bată cu hotărire. să ceară consiliilor 
de conducere, specialiștilor și șefilor 
de secții S.M.A. să întroneze pretu

tindeni ordinea și disciplina, condiție 
indispensabilă a succesului campa
niei de recoltare.

Lucrările agricole de vară — sece
rișul. transportul și inmagazinarea 
recoltei, semănatul culturilor duble 
— se aglomerează cu fiecare zi. Pen
tru lucrătorii ogoarelor este un mo
ment de virf, de maximă încordare. 
Este necesar un efort stăruitor, ast
fel ca in toate unitățile să se lu
creze in ritm susținut. In aceste con
diții, organizațiile de partid de la 
sate, comuniștii din agricultură — de 
la cadrele de conducere, specialiști, 
pină la mecanizatori și cooperatori — 
trebuie să se afirme ca un adevărat 
catalizator de energii, să unească e- 
forturile tuturor pentru ca secerișul 
să decurgă in bune condiții, să 
nu se piardă nici o clipă și nici un 
bob să nu fie risipit. Desfășurarea 
lucrărilor in campania agricolă de 
vară va trebui să dovedească din 
nou capacitatea politică și organiza
torică a organizațiilor de partid, fer
mitatea lor pentru a instaura ordi
nea și disciplina, o inaltă răspundere 
din partea tuturor oamenilor mun
cii din agricultură pentru ca în
treaga recoltă de cereale păioase eă 
ajungă in timpul cel mai scurt in 
hambare, pentru ca cea de-a doua 
cultură să fie insămințată pe su- 
pralețe cit mai mari.

Suplimentar
pentru 733

ciment
apartamente

i

i 
i

i

TTRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scir.teii" C. Soci). La cuptoare
le de clincher, la morile de ci
ment și carierele de marnă, pre
tutindeni. la Combinatul de li
anți și azbociment din Fieni- 
Dimbovița domnește in aceste 
zile o atmosfera de muncă crea
toare. întregul colectiv de ci- 
mentiști este antrenat intr-o vie 
și pasionantă întrecere pentru 
îndeplinirea exemplară a pla
nului și angajamentelor asumaie. 
După cum ne informează tova
rășul Petre Aurelian, șeful bi-

roului plan-dezvoltare, cimen- 
tiștii din Fieni au realizat la zi 
toți indicatorii și și-au depășit 
substanțial angajamentele. Pină 
in prezent ei au realizat peste 
plan 4 400 tone ciment, cu 600 
tone mai mult decit prevedeau 
angajamentele și 16.4 km tuburi 
din azbociment. Producția glo
bală a combinatului a Înregis
trat un spor de 1.4 milioane lei, 
iar productivitatea muncii pe 
lucrător a crescut cu 692 lei. de- 
pășindu-se astfel angajamentul 
cu aproape 200 lei pe lucrător.
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— Dc la bun început — 
ne-a relatat economistul 
Ion Vclican, directorul co
mercial nl Centralei indus
triale pentru prelucrarea 
cauciucului și maselor plas
tice — aș vrea să eviden
țiez faptul că centrala 
noastră s-a afirmat și se 
afirmă tot mai mult nu 
numai ca un for de coor
donare, ci, mai ales, ca un 
organism care conduce ne
mijlocit Întreaga activitate 
economică din cric zece 
unități din subordine, deci 
și activitatea de comerț ex
terior. Efectele favorabile 
obținute in domeniul ex- 
port-importului — ca ur
mare a acestui mod de or
ganizare și de lucru — sint 
numeroase. Mai întîi este 
vorba de adaptarea 
bună a producției la exi
gențele pieței externe — 
*i aceasta, prin diversifica
rea șl îmbunătățirea- cali
tății mărfurilor pe care le 
oferim la export. Un exem
plu elocvent in această or
dine de idei constă in fap
tul că, azi, fabricăm 58 ti- 
podimensiuni de anvelope, 
fiecare din ele in cite 4—8 
variante constructive. Apoi, 
tocmai ca urmare a condu
cerii nemijlocite a activită- 

• ții de comerț exterior de 
către centrală, aș aminti 
creșterea operativității in 
realizarea operațiunilor dc 
comerț exterior ; cunoaș
terea pieței internaționale, 
a cererilor partenerilor ex
terni, pe de o parte, a po
sibilităților unităților pro
ductive și a întreprinderii 
de comerț exterior a cen
tralei. pe de altă parte, 
permite intervenția promp
tă a centralei, soluționarea 
rapidă a oricăror proble
me ce pot apărea în acest 
domeniu atit de complex 
și in permanentă schimbare, 
care este comerțul exterior. 
Cererile oricărui partener 
din străinătate — privind 
fabricarea unui sortiment 
nou, unele decalări de ter
mene de livrare ș.a. — le 
soluționăm favorabil în

maximum zece zile. S-ar 
putea aduce in discuție și 
nlte aspecte care definesc 
rolul crescind al centralei 
noastre industriale in acti-

fabricate sînt destinate, fn 
prezent, partenerilor din 
.străinătate. Și pentru că 
vorbim de anvelope, tre
buie spus că la acest sor
timent realizările la export 
in primul semestru au de
pășit prevederile cu peste 
două milioane lei valută. 
O depășire pe care o vom 
majora chiar în acest tri
mestru, in care am prevă
zut să fabricăm suplimen
tar 17 500 anvelope. cea 
mai mare parte pentru ex
port. Cit privește eficiența 
exportului, acest indicator 
este azi cu 50 la suta mai

CENTRALA
INDUSTRIALA

mai
puternic angrenată 

in activitatea
de comerț exterior

vitatea de export, de co
merț exterior și, ca atare, 
rezultatele bune obținute in 
acest domeniu. Un ajutor 
prețios am primit și pri
mim și din partea ministe
rului ; periodic, la nivelul 
conducerii ministerului au 
loc analize privind exportul 
și importul, prilej cu care 
problemele ce depășesc po
sibilitățile noastre de re
zolvare sint soluționate 
operativ.

bun decit in urmă cu do! 
ani.

— Ce rezerve conside
rați că există, totuși, in 
sporirea mai rapidă și 
mai substanțială a volu
mului și eficienței ex
porturilor de produse 
prelucrate din cauciuc fi 
mase plastice 7

— Care sint rezultatele 
practice înregistrate 
domeniul comerțului ex
terior de centrala 
dustrlală, de către unită
țile componente ?

in

in-

— Anul acesta, exportul 
total al centralei noastre 
va fi de trei ori mai mare 
decit realizările din anul 
1971. A crescut si ponderea 
exportului in totalul pro
ducției ; de pildă, aproape 
un sfert din anvelopele

— Trebuie să recunoaș
tem că unele neajunsuri se 
mai manifestă chiar in ac
tivitatea unităților centra
lei. a centralei însăși. A- 
vem încă posibilități pen
tru diversificarea si mai 
accentuată a producției, 
corespunzător cererii ce se 
manifestă pe piața inter
națională. pentru creșterea 
nivelului de calitate a măr
furilor si chiar pentru a 
mări operativitatea cu_ care 
răspundem solicitărilor 
partenerilor externi. Ase
menea posibilități încă ne
fructificate există atit la

„Danubiana" sau „Victo- 
ria“-Florești, cit ei in ori
care din întreprinderile 
care prelucrează masele 
plastice. Unele din aceste 
posibilități vor fi Duse in 
valoare — dc baza unor 
planuri de acțiune amă
nunțite — chiar in perioa
da imediat următoare. Dar 
strădaniile noastre nu sint 
suficiente pentru a mări 
volumul si. mai ales, efi
ciența operațiunilor de co
merț exterior pe care le 
realizăm.

— De ce 7 Vreți si In
sistați asupra acestei pro
bleme 7
— Mă refer, cu precăde

re. la dificultățile pe care 
le intimpinăm In domeniul 
importului. De pildă 
sint cazuri în care aceleași 
materii prime 6e imdortă 
de mai multe întreprin
deri de comerț exterior 
din eubordinea aceluiași 
minister : poliamida se im
portă de către „Danubiana", 
„Chimimportexport" și „Fi- 
brex" ; unii colorant! — 
de „Chimimportexport" și 
„IMECO" ; topanol — de 
„Danubiana" și „Petrol- 
export" ș.a. Consecința u- 
nei asemenea situații 
este evidentă : condi
ții de plată diferite la 
import, cu influente nefa
vorabile asupra costurilor 
produselor finite care se 
realizează pe baza mate
riilor prime importate, a- 
supra eficientei exportului. 
Soluția ? Să se acționeze 
practic. In toate cazurile, 
pentru respectarea deplină 
a reglementărilor in vigoa
re, care prevăd să nu exis
te mai multi importatori 
pentru același fel de pro
dus.

Consiliul oamenilor mun
cii, toți lucrătorii centralei, 
sub îndrumarea nemijlocită 
a organizației de partid, 
manifestă o preocupare tot 
mai susținută pentru exer
citarea deplină a atribu
țiilor cu care am fost in
vestiți de lege, perseverind 
in găsirea unor soluții efi
ciente si viabile probleme
lor majore care le ridică 
activitatea de comerț ex
terior, in vederea amplifi
cării continue a volumului 
si eficientei exportului de 
produse prelucrate din 
cauciuc si mase plastice.

Convorbire realizotâ de 
Dan MA TEES CU

De la începutul fabricației și pină în prezent, colectivul întreprinderii „Tractorul" din Brașov a livrat la export 
peste 155 000 tractoare, in 75 de țâri. In primul semestru a.c., de bune aprecieri s-au bucurat, între altele, trac
toarele cu motor Diesel de 35—55 CP, 65—80 CP și 130—180 CP, cunoscute pentru performanțele lor tehni- 
co-funcționale. (In Imagine : un nou lot de tractoare gata de expediere câtre beneficiarii din țară și clienții 

a'e peste hotare).

Realizări de prestigiu
ale chimistilor craioveni

9
CRAIOVA (Prin telefon. de 

la Nistor Țuicu). — De la în
ceputul anului pină în prezent 
planul producției globale al 
Combinatului chimic Craiova a 
fost depășit cu 38,3 milioane lei, 
iar cel al producției-marfă cu 
48,6 milioane lei. La sortimen
tele de bază au fost realizate, 
peste plan, 450 de tone acid a- 
cetic, 484 tone butanol, 600 tone 
produse macromoleculare, 80 
tone îngrășăminte chimice sub
stanță activă sută la sută și al
tele. Aceste realizări se dato- 
resc, in primul rind, scurtării 
termenelor de reparații cu cite 
2 zile la uzina nr. 2 și la secția 
I din cadrul uzinei nr. 1. Prin 
întărirea disciplinei muncii, fo
losirea la întreaga capacitate a 
instalațiilor, creșterea gradului

de pregătire a tuturor munci
torilor, la productivitatea mun
cii pe un lucrător, in semestrul 
I s-a obținut o depășire de 9 603 
lei, indeplinindu-se aproape in 
întregime angajamentul anual. 
Toate aceste realizări prestigi
oase au determinat colectivul 
de muncă din cadrul combina
tului craiovean. să-și sporească 
angajamentul anual cu 20 mili
oane lei la producția globală, 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan a dus și la supli
mentarea cantităților de îngră
șăminte chimice livrate benefi
ciarilor interni și externi. Ca 
urmare a diversificării produse
lor, combinatul chimic craio
vean exportă o bună parte din 
produsele sale in peste 40 de 
țări.

„Noroc bun" 
la noi recorduri I

Noi și noi recorduri in 
bazinul carbonifer al Văii 
Metrului. La exploatarea 
minieră Lupoaia ortacii 
conduși de brigadierul 
Ștefan Bandi, dc șefii de 
schimb Dumitru Pop, Ga- 
vrllâ Pop și Ion Tirlea 
au raportat recent reali
zarea unui răsunător re
cord de tehnică minieră 
Înregistrat in cursul lunii 
iunie: 1 100 ml avansări 
intr-o galerie cu susținere 
metalică definitivă, per
formanță neatinsă pină 
acum in mineritul româ
nesc. „Succesul nostru — 
spunea maistrul Ștefan 
Bandi — se datorează 
muncii bine organizate, 
ordinii și disciplinei, u- 
nității de voință a între
gului colectiv. Ne vom 
strădui ca, pină la sfîrși- 
tul cincinalului, să dobo-

rim și acest record. să 
realizăm peste 1 200 ml 
avansări in galerie intr-o 
lună". La exploatarea 
minieră Ploștina, forma
țiile conduse de Victor 
Măldărescu și Lazăr Pa
vel au înregistrat și ele 
cel de-al 9-lea și cri mai 
mare record de acest gen: 
242 ml avansare lunară 
intr-un abataj frontal cu 
o producție — de aseme
nea record — de peste 
70 000 tone lignit. Inclu
derea a două combine 
de abataj in fluxul teh
nologic, îmbunătățirea 
transportului ș.a. sint, 
după cum aprecia direc
torul minei Ploștina, ing. 
Nicolae Alecu, citeva din 
măsurile tehnico-organi- 
zatorice care au dus la 
obținerea acestor rezul
tate. Noroc bun și alte 
noi recorduri !

„Șurubul lui Marinică" 
și irigațiile

Zilele trecute. între
prinderea mecanică pen
tru agricultură și indus
tria alimentară Arad, 
coordonatoare a produce
rii utilajului de irigat, a 
semnalat redacției faptul 
că există pericolul să nu 
se respecte termenele pri
vind livrarea acestor uti
laje pentru unele județe. 
Motivul ? întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov 
are însemnate restanțe la 
livrarea motoarelor con
tractate, necesare echi
pării motopompelor. In 
luna iunie, întreprinde
rea brașoveană nu a asi
gurat peste 200 de mo
toare. iar luna aceasta, 
restanțele sînt In creș
tere. Astfel, din cele 150 
motoare contractate cu

I.M.A.I.A. Arad pentru 
prima decadă a lunii iu
lie, pină la data de 7 
iulie au fost livrate nu
mai 26.

Care sint cauzele aces
tei situații ? Din lipsa de 
capacitate de la secția 
turnătorie de fontă a în
treprinderii brașovene 
nu se asigură blocuri mo
tor și chiulase in număr 
corespunzător pentru a- 
samblare. De asemenea, 
unii colaboratori nu-și 
respectă obligațiile con
tractuale față de între
prinderea din Brașov. 
Este cazul întreprinderii 
mecanice din Colibași și 
— culmea ! — al între
prinderii de șuruburi 
Brașov, care nu livrează 
ritmic compresoare și.

„Auto-Dacia" 
la tirguri 

internaționale
Brno, Dakar, Dar es Salaam, Ha- 

novra. Djakarta, Leipzig, Milano, 
Poznan. Plovdiv, Tripoli, Zagreb — 
iată unele din tîrgurlle internațio
nale din acest an unde au fost 
sau vor fi expuse produsele pe 
care le comercializează in străină
tate întreprinderea română de co
merț exterior „Auto-Dacia". Alături 
de produsele tradiționale înscrise in 
nomenclatorul de export al acestei 
întreprinderi vor fi prezentate, 
pentru prima dată, microbuze 
TV-12, autocamioane cu motor 
Diesel, autobasculante grele și fur- 
gonete.

respectiv, șuruburi pen
tru bielă.

Și, din cauza acestor
șuruburi ale lui Marinică, 
realizarea planurilor de 
irigații întlrzie.

Pină construiesc moara, 
macină banii

Tn fermele și com
plexele zootehnice pentru 
creșterea porcilor și păsă
rilor se consumă can
tități mari de furaje 
combinate. Este cit se 
poate de firesc ca am
plasarea fabricilor pen
tru producția acestor nu
trețuri, ca și a stațiilor 
de măciniș și amestec, să 
se facă aproape de aces
te complexe, astfel incit 
să se evite atit transpor
turile costisitoare, cit și 
investițiile neeconomicoa- 
se. In județul Teleorman 
este prevăzută construc
ția unei fabrici de nutre
țuri combinate la Roșio
rii de Vede. Dar iată că, 
la numai 8 km distanță, 
se află in curs de execu
ție o stație de măciniș și 
amestec a furajelor lingă 
complexul de creștere a 
porcilor Scrioaștea. Di

recția agricola stă tn 
cumpănă dacă să conti
nue construcția sau nu. 
Nu s-a luat încă o de
cizie. Iar pe șantier, ba 
se lucrează, ba se stă. 
Stația avea drept termen 
de intrare în funcțiune 
luna decembrie 1973. Dar 
lucrările sint intirziate șl 
încă nu se știe cu exac
titate dacă vor fi sau nu 
duse pină la capăt. Pină 
una-alta, s-au cheltuit 
sume însemnate de bani 
pentru un obiectiv care 
n-a ajuns să macine nici 
o baniță de porumb sau 
de orz.

Este timpul să se ia o 
decizie fermă : ori se in
tensifică lucrările și se 
dă in funcțiune stația de 
măciniș, ori se găsește o 
altă soluție decit cea pre
zentă, cînd stația de mă
ciniș macină... bani.

s X-•

Sint tot timpul cu ochii pe producție
Desen de V. TIMOC
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu.
Vă mulțumesc cordial pentru udările amabile transmise cu prilejul 

celei de-a 60-a aniversări a zilei mele de naștere.
îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Democrată 

Germană și Republica Socialistă România se vor dezvolta și adinei, 
pe baza marxism-leninismului. in strinsă alianță cu U.R.S.S., in folosul 
popoarelor noastre și al unității comunității statelor socialiste.

Permiteți-mi, totodată, stimate tovarășe Ceaușescu, să vă adresez 
rele mai bune urări de sănătate, fericire personală și noi succese in 
activitatea dumneavoastră.

WILLI STOPH
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale
Domnului MANEA MÂNESCU

Prim-miniftru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare 
și bunele urări transmise cu ocazia realegerii mele in funcție.

împărtășesc speranța și încrederea dumneavoastră că bunele relații 
existente între țările noastre vor continua să se dezvolte in folosul 
nostru reciproc.

E. G. WHITLAM
Prim-miniStru al Australiei

0 nouă promoție la Academia 

„Ștefan Gheorghiu11
Vineri. la Academia ..Ștefan 

Gt'rarghiu" a avut loc adunarea 
f'.-i'â prilejuită dc absolvirea 
cursurilor cu si fără frecventă ale 
Institutului pentru pregătirea cadre
lor in problemele conducerii social- 
oolitice de către o nouă promoție, 
totalizind 547 de activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor de masă.

La adunarea festivă au fost rele
vate rezultatele bune obținute in 
timpul studiilor, precum si la sus
ținerea lucrărilor de diplomă care 
au abordat teme de cercetare teore- 
tico-ideologică. probleme ale vieții 
economice si social-politice, ale acti
vității de partid si de stat.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la adunare au 
adresat o telegrama Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, in 
care absolvenții Institutului pentru 
pregătirea cadrelor in problemele
conducerii 6ocial-nolitice din cadrul 
Academiei ..Ștefan Gheorghiu" —
promoția 1970—1974 — adresează
mulțumiri fierbinți pentru grija

• SPORT «SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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1-1 după prima zi în meciul amical
România — Ungaria

Apropiatul debut al tenisului ro
mânesc in noua ediție a „Cupei Da
vis" — sâptămina viitoare, la Bucu
rești, cu Franța — a determinat, fi
resc. organizarea pentru echipa 
noastră a unui meci de verificare și 
pregătire. Partener : echipa Ungariei. 
Tenismenii români și maghiari se 
află, de ieri, intr-o întrecere ami
cală. pe terenurile clubului ..Progre
sul". Este vorba, de fapt, de două 
meciuri paralele, pe de o parte intre 
garniturile A. iar pe de alta intre 
garniturile B.

în principal, spectatorii și specia
liștii au preferat să asiste la parti
dele primelor garnituri. Așteptată cu 
mare interes a fost, fără îndoială, a-

Handbal

ROMÂNIA-ELVEȚIA 16-8
La Sibiu. în prezența a peste 2 000 

de/ spectatori, vineri s-a disputat 
meciul internațional masculin de 
handbal dintre echipele României și 
Elveției. Handbaliștii români au re
purtat victoria cu scorul de 16—8 
(8—3). Dan Marin a marcat 5 
puncte, iar Radu Voina — 3. Din e- 
chipa oaspete s-a remarcat Bohli, 
autorul a trei puncte. Duminică di
mineața, la Brașov, cele două echi
pe susțin o nouă intilnire.

(Urmare din pag. I)
citate — iată o altă trăsă
tură a întrecerii socialiste 
pe care o desfășoară. in 
cinstea celor două mari e- 
venimente ale anului, co
lectivul întreprinderii de 
autoturisme din Pitești. In 
acest scop, o grijă deose
bită se acordă gospodăririi 
combustibilului si metalu
lui. Semnificative sint ini
țiativele formațiilor de 
lucru conduse de mais
trul Tudor Rada, din sec
toarele calde, care se ocu
pă cu stăruință de elabo
rarea și prepararea fontei 
din care se fabrică diferi
tele repere ale autoturis
mului „Dacia 1300". Ino
vațiile aplicate și îmbună
tățirile aduse de el proce
sului de fabricație 6-au 
soldat cu obținerea unei 
fonte cu însușiri deosebite, 
precum si cu diminuarea 
consumurilor de cupru si 
crom.

Cuvinte de laudă merită 
colectivul Combinatului de 
industrializare a lemnului 
din Pitești, unitate frunta
șă pe ramură in întrecerea 
din anul trecut. Continuind 
tradiția bunelor rezultate. 
In primul semestru din 
acest an colectivul sl-a de
pășit substanțial planul la 
producția globală, la pro
ductivitatea muncii s-«- Un 
succes cu care colectivul 
de aici se mindrește, in 
special, pe bună dreptate, 
îl constituie exportul — 
succes concretizat intr-o 
cifră sugestivă: 2.4 milioa
ne lei valută export supli
mentar in primul semestru 
a! anului.

La întreprinderea de po
duri metalice si prefabri
cate din beton-Pitestl. 
unde avansul înregistrat in 
realizarea cincinalului este 

deosebita acordată formării si per
fecționării lor multilaterale ca acti
viști ai partidului si statului nostru.

„Reintegrindu-ne in activitatea 
practică in această perioadă de in
tens elan al muncii constructive in 
care este angajat întregul nostru 
popor — se spune in telegramă — 
vom materializa cerința formulată 
de dumneavoastră de a lega perma
nent teoria cu practica, vom fi 
neobosiți căutători ai noului, ne vom 
strădui să aplicăm cu consecvență 
principiile conducerii științifice in 
toate domeniile activității economice, 
organizatorice si social-politice. vom 
promova neabătut normele eticii si 
echității comuniste. aducindu-ne 
contribuția la infăptuirea programu
lui ideologic al partidului $i de edu
cație comunistă a oamenilor muncii, 
servind cu abnegație si devotament 
nemărginit cauza măreață a Parti
dului Comunist Român — făurirea 
societății celei mai bune si mai 
drepte, societatea socialistă si co
munistă*1.

(Agerpres)

pariția — pentru prima dată in Ca
pitală in acest sezon — a lui Ilie 
Năstase. El l-a intilnit ieri pe Sza- 
bolcz Barany. Ambii au oferit un 
joc agreabil, apreciat și aplaudat pe 
măsură. Năstase și-a dovedit și de a- 
ceastă dată marea clasă, impunin- 
du-se net. El a ciștlgat in trei se
turi : 6—4. 6—1. 6—1. Celălalt compo
nent al echipei noastre. Toma Ovici, 
l-a intilnit pe Balasz Taroczy. Tenis- 
menul român nu a putut face față 
jocului mai decis și mai precis al 
adversarului : Taroczy a ciștigat cu 
6—2. 6—4. 8—6. Tn acest fel, după 
primele două probe de simplu, sco
rul in meciul România A — Unga
ria A este egal : 1—1.

Partidele de ieri din meciul echi
pelor secunde au revenit oaspeților : 
Benyk — I. Sântei 9—7, 6—1. 6—3 : 
Szoke — Sotiriu 6—3. 6—0. 5—7, 6—2.

Astăzi, in proba de dublu (de la 
ora 16) : Năstase, Ovici — Barany. 
Taroczy, iar miine (de la ora 14). in 
ultimele probe de simplu. Ovici — 
Barany și Năstase — Taroczy.

★
In orașul polonez Torun se des

fășoară. in prezent. preliminariile 
turneului feminin de tenis, contind 
pentru „Cupa Annie Soisbault**. E- 
chipa României, in componență cu 
Virginia Ruzici și Mariana Simio- 
nescu, conduce cu 2—0 in partida cu 
Ungaria.

de 127 de zile, energiile 
tuturor muncitorilor, ale 
SDecialiștilor sint concen
trate asupra unui obiectiv 
prioritar : gospodărirea cu 
zgircenie a fiecărui gram 
de metal. Lucru bine jus
tificat. dacă avem in ve
dere că. anual, aici se con
sumă peste 20 000 tone de 
metaL La serviciul de pre
gătire, programare si ur
mărire a producției, ingi
nerii Octavian Bunica si

feră și colectivul între
prinderii piteștene „Texti
la". Potrivit aprecierii to
varășei Florența Muntea- 
nu, secretara comitetului 
de partid, in primul se
mestru planul la producția 
globală a fost realizat cu 
5.5 zile mai devreme, iar 
la Droductia-marfâ — cu 
6.2 zile. Și să reținem : la 
ambii indicatori, sarcinile 
au fost suplimentate. Can
titate sporită, insoțită de

producției, hotârirea fier
binte de a face totul pentru 
îmbunătățirea activității e- 
conomice, pentru fructifi
carea mai intensă a rezer- 
\elor in scopul îndeplinirii 
înainte de termen a cincina
lului. Tot atit de adevărat 
este că aportul județului 
putea fi mai mare, mai 
consistent, că avem dato
ria de a da economiei mai 
mult, pe măsura eforturilor 
de investiții, grijii de care

Spiritul de inițiativă
Constantin Olteanu ne-au 
prezentat un ansamblu de 
initiative si de preocupări 
subordonate acestui scop. 
„Fără a dăuna, bineîn
țeles, calității, spun ei, 
gospodărirea judicioasă a 
metalului are ca punct 
de plecare intocmirea do
cumentațiilor șl continuă 
cu aranjarea judicioasă a 
tiparelor, cu folosirea corec
tă a sudurilor*1. Un exemplu 
dintre multe altele: prin 
folosirea sudurii automate 
Si semiautomate, consumul 
de metal a fost diminuat 
cu 10 la sută la confecțiile 
metalice executate. Tehni
cianul Tudor Andrei, tra
satorii Gheorghe Marin, 
Ion Stroe, Emil Alexe, 
Gheorghe Nicolae sint 
doar citiva din fruntașii 
întreprinderii. cunoscut! 
pentru preocupările lor de 
valorificare superioară a 
materiilor nrime.

O dovadă de muncă mai 
spornică, mai eficientă o-

calitate si diversificare a 
producției ; in prima parte 
a anului s-au asimilat 30 
de articole noi. in 280 po
ziții coloristice. care valo
rifică mai bine materiile 
prime, și care — in mod cert 
— se vor bucura de bune 
aprecieri din partea popu
lației.

— Tabloul viu al acestor 
realizări poate fi substan
tial completat — ne spu
nea tovarășul Ion Dinei, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Argeș al 
P.C.R. Poate fi completat 
cu rezultatele cimentiștilor 
din Cimpulung-Muscel. ale 
întreprinderii de motoare 
electrice, combinatului de 
petrol. Fabricii de bere din 
Pitești, Fabricii de confecții 
din Curtea de Argeș ș.a. 
Ele demonstrează capacita
tea oamenilor muncii din 
județ, a organelor si orga
nizațiilor de partid de a 
soluționa problemele com
plexe — uneori grele — ale

Argeșul se bucură din 
partea conducerii partidu
lui și statului nostru. în 
acest scop, direcțiile de 
acțiune sint multiple. Con
cret, aș vrea să arăt că ne 
confruntăm cu probleme 
deosebite, cărora organiza
țiile noastre de partid vor 
trebui să le găsească ope
rativ soluționarea cea mai 
corespunzătoare. Avem în
treprinderi — combinatul 
de articole tehnice din 
cauciuc, Întreprinderea „E- 
lectro-Argeș** și altele — 
in care tronează Indiscipli
na. dezordinea, lipsa de 
bună gospodărire a utila
jelor. a bunurilor încre
dințate acestora de popor. 
Nu puține sint cazurile 
cind. in unele Întreprinderi 
si instituții, colectivele a- 
cestora sint insuficient an
trenate In conducerea tre
burilor unităților lor. Nu
mai așa se explică faptul 
că ne intilnim cu comu
niști si alți oameni ai

Cronica zilei
Ministrul «facerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a trimis o telegramă de 
felicitare domnului dr. Erich Biclka- 
Karltreu. cu prilejul numirii sale 
in funcția de ministru federal de ex
terne al Republicii Austria.

*
Vineri a părăsit Capitala delegația 

Uniunii generale a femeilor pales
tiniene formată din May Sayeg, vi
cepreședinta uniunii, și Najla Saed 
Eldeen, membră a Comitetului Exe
cutiv al uniunii, care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, a 
făcut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopcni, 
delegația a fost salutată de tovară
șele Maria Groza și Ana Fronlus 
Barbara, membre ale biroului Con
siliului Național al Femeilor.

♦
Ambasadorul Republicii Populare 

Ungare la București. Fercnc Martin, 
a oferit vineri un cocteil cu oca
zia inmlnârli Ordinului Drapelul 
R. P. Ungare scriitorului român de 
limbă maghiară Nagy Istvan, drept 
recunoaștere a activității sale in 
slujba prieteniei intre popoare și 
luptei pentru pace, cu prilejul îm
plinirii virstei de 70 de ani. Au 
participat Laurențiu Fulga, prim- 
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, academi
cieni. scriitori, critici literari, alți 
oameni de artă și cultură.

★
Vineri. în holul mare al Biblio

tecii V. A. Urechia din Galați, a avut 
loc vernisajul unei expoziții de foto
grafii artistice din Republica Popu
lară Polonă, organizată de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste cu 
prilejul apropiatei aniversări a 30 
de ani de la eliberarea Poloniei de 
sub jugul fascist.

La vernisaj au participat Gheor- 
ghe Moca și George Bolohan, secre
tari ai Comitetului județean Galați 
al P.C.R.. reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni de 
cultură și artă, numeroși vizitatori. 
Au fost prezenți. de asemenea, 
Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul 
Republicii Populare Polone la Bucu
rești, membri ai ambasadei.

Cu acest prilej au vorbit Ruxandra 
Simionică, președintele Comitetului 
Județean Galați pentru cultură și 
educație socialistă, și Wladyslaw 
Wojtasik. ambasadorul Poloniei in 
țara noastră.

★
La invitația Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie, intre 
9 și 12 iulie ne-a vizitat țara prof. 
Alessandro Faedo, președintele Con
siliului Național al Cercetării din 
Italia.

„CUPA PRIETENIA"
Pe baza hipică din Calea Pleyneiu 

ieri au început întrecerile celei de-a 
3-a ediții a concursului internațional 
de călărie, pentru juniori dotat cu 
„Cupa Prietenia**. La actuala ediție 
participă tinere .speranțe din Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria și Româ
nia. Proba de deschidere a fost ciș- 
tigată de românul Cristian Grigore 
cu zero puncte penalizare (27”), ur
mat de St. Ruska (Cehoslovacia) 
zero puncte penalizare (29"8/10) și 
Istvan Kapoli (Ungaria) zero puncte 
penalizare (29”9/10). Concursul con
tinuă astăzi de la ora 16,00.

Ciclism

„CUPA CIBO"

Competiția ciclistă pentru „Cupa 
Cibo** a continuat vineri ,cu desfă
șurarea etapei Brașov-Făgăraș-Ora- 
sul Victoria (94 km). Victoria a re
venit dinamovistului Vasile Selejean, 
cronometrat in 2h 33'26”. El a dis- 
dus la sprintul final de Teodor Va
sile (Dinamo) și de Ștefan Ene 
(Steaua). In clasamentul general con
tinuă să conducă Teodor Vasile. ur
mat de V. Hoța (Mureșul Tg. Mu
reș). Astăzi este programată in O- 
rasul Victoria o etapă pe circuit (40 
km). 

în timpul șederii în România, prof. 
Alessandro Faedo a avut convorbiri 
cu prof. loan Ursu. președintele 
Consiliului Național pentru știință 
și Tehnologic. Cu această ocazie a 
fost relevat cursul ascendent al coo
perării româno-italicne in domeniul 
cercetării științifice și dezvoltării 
tehnologice și s-au convenit căile și 
formele pentru dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre cele 
două țări. în acest sens a fost sem
nat un document care consemnează 
rezultatele convorbirilor.

Oaspetele italian a vizitat, dc ase
menea, Academia Republicii Socia
liste România, Institute de cerce
tări In domeniile construcțiilor de 
mașini, fizicii nucleare șl matemati
cii.

*
Cu prilejul vizitei In țara noastră 

a delegației militare sudaneze con
duse de generalul Bashir Mohamed 
Aii, șeful statului major general al 
forțelor armate populare ale Repu
blicii Democratice Sudan, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al acestei 
țări la București. El Rasheed Khider, 
a oferit vineri seară un cocteil. 
Au luat parte general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, generali șl ofițeri 
superiori, funcționari superiori din 
M.A.E.

★
Asociația dc prietenie româno- 

franceză și Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea au 
organizat vineri o seară culturală, 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
Franței.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. Traian Ionașcu, vicepreședinte 
al asociației, care a evocat tradițio
nalele relații de prietenie pe mul
tiple planuri dintre România și 
Franța.

Academicianul Șerban Cioculescu, 
directorul bibliotecii Academiei Re
publicii Socialiste România, vicepre
ședinte al Asociației de prietenie ro- 
mâno-franceze, a conferențiat despre 
unul din cele mai de seamă monu
mente ale literaturii franceze — 
„Cintecul lui Roland**.

Luind cuvintul. ambasadorul Fran
ței la București. Francis Levasseur, 
a subliniat continua dezvoltare si 
adincire a relațiilor de prietenie și 
cooperare dintre România si Franța 
in toate domeniile de activitate, con
tribuția pe care au adus-o in acest 
sens intilnirile româno-franceze la 
nivel inalt, in interesul reciproc al 
păcii și înțelegerii in lume.

La manifestare au luat parte An
drei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
membri ai Comitetului de conducere 
al Asociației de prietenie româno- 
franceze, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă.

★
La galeria de artă fotografică din 

București a avut, loc vineri la amia
ză vernisajul expoziției „Machete de 
decoruri și costume de teatru**, rea
lizată de L*Association francaise 
d'action artistique. Deschisă in preaj
ma sărbătorii naționale a poporului 
francez, expoziția reunește 54 de lu
crări create pentru spectacole puse 
in scenă de teatre din Franța și din 
alte țări cu piese repertoriul 
clasic și contemporan. Sint machete 
de decoruri și costume semnate de 
26 de artiști, printre care Rene Allio, 
Andrâ Barsacq.

După cuvintul Inaugural rostit de 
ing. Silviu Comânescu, secretar ge
neral al Asociației artiștilor foto
grafi din țara noastră, a rostit o 
scurtă alocuțiune ambasadorul Fran
ței la București, Francis Levasseur. 

(Agerpres)
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muncii și chiar cu cadre 
de răspundere care nu cu
nosc sarcinile de producție 
ale unităților in care lu
crează și ce răspunderi 
revin fiecăruia in această 
direcție. Puțin se face pen
tru activizarea comisiilor 
pe probleme, pentru solu
ționarea propunerilor și a 
sugestiilor formulate de 
oamenii muncii in adună
rile generale. E încă scă
zut, la unele organizații 
de partid din întreprinderi 
și instituții, spiritul com
bativ revoluționar, iar — 
uneori — munca de partid 
are caracter administrativ, 
birocratic. Iată probleme, 
după noi fundamentale, 
care vor fi soluționate. 
Pentru că Ia progres, efi
ciență. producție de cali
tate nu se poale ajunge 
fără ordine desăvirsilă, 
disciplină de fier, inaltă 
rcsponsabilitaie comunistă. 
Numai gindlnd și muncind 
astfel vom putea să recu
perăm restantele la pro
ducție si investiții, să îm
bunătățim substanțial în
treaga activitate economi
că a județului. Conști
ent! de toate acestea, de 
responsabilitatea politică 
ce ne revine, vom desfă
șura o asemenea activitate 
incit, in cel mai scurt 
timp, să sporească cota de 
participare a fiecărei între
prinderi la infăptuirea pla
nului $i angajamentelor pe 
ansamblul județului, pen
tru ca in cinstea marilor 
evenimente ale acestui an 
Argeșul să raporteze parti
dului rezultate si mai în
semnate pe multiple pla
nuri ale dezvoltării econo
mice.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 
române in Irak

La Invitația Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Irak, o de
legație guvernamentală română a 
părăsit Cnpltaln pentru a lua pArle 
la ceremonia sărbătoririi Zilei Re
publicii și a Insurecției armate din 
Irak (14-17 iulie).

Din delegație fac parte tovarășii 
Traian Dudaș, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, și Gheor
ghe Vasile. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bagdad.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
erau prezenți Ion Dlaconcscu, prim- 
adjunct al ministrului transporturi
lor și telecomunicațiilor, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, funcționari superiori din 
M.A.E. șl M.T.T.C.

A fost de față Ahmad Hussein 
Al-Samarrai, ambasadorul Republicii 
Irak la București.

(Agerpres)

„BIRLAD 800“
Tn cadrul manifestărilor închi

nate aniversării a 800 de ani 
de existență atestată documen
tar a municipiului Birlad, vi
neri, 12 iulie, a avut loc la casa 
de cultură a sindicatelor din lo
calitate vernisajul expoziției 
„Dezvoltarea economică șl so- 
cial-culturală a municipiului 
Birlad**. La vernisaj a partici
pat tovarășul Gheorghe Tăna- 
se, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președin
tele comitetului executiv al 
consiliului popular județean 
Vaslui, alți membri ai biroului 
comitetului județean, cadre de 
partid și de stat din municipiu, 
un numeros public. Expoziția 
prezintă in mod sintetic evo
luția orașului de-a lungul exis
tenței sale, oraș denumit de 
marele cărturar Dimitrie Can- 
temir, fiu al acestor meleaguri, 
drept „cel mai important tirg 
al Moldovei de jos**. Numeroase 
fotografii, grafice, scheme, pre
cum și produse ale noilor uni
tăți industriale înfățișează pu
ternica dezvoltare, pe multiple 
planuri, a municipiului Vaslui 
in anii construcției socialiste.

★
Tot ieri a avut loc sesiunea 

de comunicări științifice „Birlad 
800". In prezența a peste 500 de 
participant au fost prezentate 
comunicări pe temele : „Din 
trecutul cultural al Birladului", 
„Dezvoltarea industrială a mu
nicipiului", „Mărturii arheolo
gice și documentare despre 
Birlad", „Din istoria medicală a 
orașului". „Evoluția funcțiilor 
urbane in cadrul municipiului".

La „Industria lînli"-Timișoara

Țesături de calitate superioară
Colectivul de textiliști de la 

întreprinderea „Industria linii" 
din Timișoara a încheiat primul 
semestru cu realizări remarca
bile, obținind importante 
ruri, "

. cit si
. - .... - spo-

atit la producția de fire, 
la cea de țesături. Printre 
care au condus la depă- 
sarcinilor de plan se in
și utilizarea mai deplinăscrie . .......__

a capacității mașinilor și insta
lațiilor. în secția țesătorie, 
bunăoară, la toate cele 56 de 
războaie nou montate, parame
trii proiectați au fost atinși cu

Dezvoltarea relațiilor româno-iugoslave
(Urmare din pag. I)
României și Iugoslaviei în proble
me fundamentale ale lumii contem
porane. Salutind procesul de des
tindere a încordării in lume, afir
marea tot mai viguroasă a voinței 
popoarelor de a trăi libere și suve
rane, potrivit intereselor lor națio
nale, cei doi președinți au subliniat, 
totodată, necesitatea angajării mai 
active a forțelor iubitoare de pace, 
a popoarelor și a participării, in 
condiții de egalitate, a tuturor țări
lor, indiferent de mărime, de poten
țial economic și militar, de sistemul 
lor social, la rezolvarea marilor 
probleme ale păcii și securității 
internaționale. Din nou și cu toată 
tăria au fost reafirmate principiile 
menite să călăuzească relațiile in
terstatale : respectarea independen
ței și suveranității naționale, a in
tegrității teritoriale, deplina egali
tate in drepturi și avantajul reci
proc, neamestecul in treburile in
terne ale altor țări, renunțarea la 
folosirea forței și amenințării cu 
forța, rezolvarea diferendelor pe 
cale pașnică — principii a căror 
consecventă aplicare in viață asi
gură premisele deplinei afirmări 
a fiecărei națiuni pe arena mon
dială și totodată înfăptuirea unei 
politici noi, de destindere, înțelege
re și cooperare internațională in 
care sint vital interesate toate po
poarele și țările lumii.

Instaurarea în Europa a unui cli
mat de trainică colaborare, securi
tate și pace constituie o cerință 
majoră a popoarelor continentului 
și o problemă de larg interes inter
național — căreia cele două țări îi 
acordă o atenție constantă. Mili- 
tind activ pentru succesul Confe
rinței general-europene. România și 
Iugoslavia subliniază necesitatea ca 
aceasta 6ă adopte documente clare, 
de natură să garanteze securitatea 
deplină, dezvoltarea liberă și inde
pendentă a fiecărei țări, promova
rea unei colaborări egale in drep
turi Intre toate statele continen
tului. Cele două țări consideră ne
cesar să se acționeze ferm pentru 
accelerarea lucrărilor celei de-a 
doua faze a conferinței, astfel Incit 
să se poată organiza cit mal cu- 
rind a treia fază, la cel mai inalt 
nivel.

România și Iugoslavia, prin po
ziția lor geografică și orinduirea 
lor socială, sint profund interesate 
in dezvoltarea unor relații de strin- 
să colaborare intre toate țările

PIN țările socialiste
R. P, POLONĂ

Noua magistrală 
a Varșoviei

Peste cîteva zile 
Varșovia se va Îmbo
găți cu o nouă arteră 
dc circulație, a cărei 
realizare a necesitat 
cea mai mare investi
ție In domeniul co
municațiilor din ulti
mii ani — „Trasa La- 
zicnkowska". Pentru 
construirea acestei 
magistrale, de aproape 
20 km. care străbate 
aproape in linie dreap
tă întregul oraș, tre- 
cind prin centrul său, 
au fost necesare racor
darea unui intreg sis
tem de străzi, realiza
rea de intersecții de
nivelate. viaducte și 
estacade pentru asi
gurarea unui trafic 
continuu, rapid și in
tens.

Noua „perlă” a Var
șoviei — cum i se 
spune aici — o con
stituie podul de oțel 
arcuit peste Vistula, 
fixat pe numai șase 
piloni și care, așa 
cum ne relatează Ry- 
sard Ostrowki, direc
torul general al șan
tierului magistralei, 
reprezintă ,.o conti
nuare peste apă a 
Trăsei Lazienkowska".

La realizarea aces
tei artere de circulație, 
ce constituie o nouă 
confirmare a ritmului 
intens de transformări 
Înnoitoare pe care le 
cunoaște capitala Po
loniei populare, au 
participat 10 birouri 
specializate de proiec
tări. precum $i colec
tive de constructori 
din 30 de întreprin
deri. Așa cum arată 
interlocutorul nostru, 
o contribuție de sea
mă la realizarea îna
inte de termen a

acestei importante lu
crări (termenul de 
dare In exploatare a 
fost redus cu o lună, 
toate lucrările fiind 
executate in 35 de 
luni și nu in trei ani, 
cum se stabilise ini
țial) a avut-o organi
zarea modernă a mun
cii. Graficul lucrări
lor a fost in perma
nență urmărit si ana
lizat cu ajutorul ma
șinilor dc calcul, care 
au semnalat cu ma
ximum de operativi
tate intirzîerile și di
ficultățile temporare 
ivite pe marele șan
tier, contribuind in 
felul acesta la solu
ționarea rapidă a pro
blemelor. Și ele nu 
au fost puține dacă 
ținem seama de fap
tul că lucrările res
pective au fost exe
cutate fără a fi Închi
se traficului nume
roasele străzi si căi 
de comunicație pe 
care magistrala le in
tersecta, sau de fap
tul că In cartierele 
centrale ale capita
lei a fost necesar ca 
în timpul construc
ției să fie strămutate 
cablurile electrice și 
telefonice subterane, 
rețeaua de canalizare 
și termoficare etc.

Iată citeva cifre care 
atestă proporțiile a- 
cestei lucrări, in ca
drul căreia au fost 
construite 2 500 metri 
poduri suspendate, 
1 700 metri viaducte 
și tuneluri. 2 000 me
tri pasarele pentru 
pietoni, 5 km de zi
duri protectoare. Cele 
35 luni de eforturi 
au Însemnat pentru 
constructori excava-

5 luni mai devreme. O creștere 
cu 25 la sută a capacității de 
producție s-a înregistrat și la 
filatură, ca urmare a moderni
zării parcului de mașini. La fi
nisaj a fost pusă in funcțiune 
o instalație de periat-aburit, 
realizată în cadrul acțiunii de 
autoutilare. Concomitent cu îm
bunătățirea calității, noua insta
lație asigură o substanțială creș
tere a productivității muncii.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scinteii”

balcanice în spiritul respectării și 
întăririi independenței și suverani
tății fiecăreia dintre ele, prin trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii, fără arme nucleare — ceea 
ce evident ar reprezenta o con
tribuție substanțială la securitatea 
întregului continent și la pacea lu
mii.

Din nou, România și Iugo
slavia s-au pronunțat pentru o 
soluționare justă și trainică a 
crizei din Orientul Apropiat, prin 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate in urma războiului 
din iunie 1967, asigurarea dreptu
rilor naționale legitime ale po
porului palestinean, garantarea su
veranității tuturor statelor si po
poarelor din această zonă. In acest 
scop este necesar să se asigure 
participarea la conferința de pace 
de la Geneva a tuturor factorilor 
interesați, precum și a altor state 
iubitoare de pace care pot contri
bui la succesul negocierilor.

Cele două țări și-au reafirmat 
sprijinul deplin față de lupta eroi
că a poporului vietnamez șl au 
subliniat necesitatea eforturilor 
susținute pentru infăptuirea acor
durilor de la Paris, pentru respec
tarea dreptului popoarelor vietna
mez, khmer și laoțian de a-și 
hotări singure destinele.

Probleme acute ale lumii de azi, 
cum sint dezarmarea generală. în 
primul rind cea nucleară ; lichida
rea colonialismului și neocolonia- 
lismului, sprijinirea mișcărilor de 
eliberare ; aportul pozitiv al țări
lor nealiniate la promovarea des
tinderii și unei colaborări interna
ționale egale în drepturi ; sporirea 
rolului O.N.U. in întreaga viață 
internațională — au fost abordate 
de președinții celor două țări so
cialiste in spiritul dorinței de a 
contribui la rezolvarea lor pozitivă, 
corespunzător aspirațiilor de liber
tate, pace și securitate ale tuturor 
popoarelor.

O atenție deosebită a fost acor
dată. in cadrul convorbirilor, pro
blemelor pe care le ridică lichida
rea fenomenului subdezvoltării, a 
decalajelor dintre țările în curs de 
dezvoltare și țările avansate eco- 
nomicește — ca probleme de care 
depinde în mod esențial întărirea 
păcii și securității internaționale, 
în acest scop se impune instaura
rea în lume a unei ordini econo
mice noi, cu adevărat democratice, 
bazată pe relații echitabile, de na
tură să asigure accesul tuturor sta

rea a 1 200 000 mc de 
pâmint, turnarea a 
173 000 mc dc beton 
(dintre care 7 700 tone 
armat cu oțel), aco
perirea cu asfalt a 
unei suprafețe de 
580 000 mp de străzi, 
plantarea a 40 hectare 
cu spații verzi, ame
najarea a 5 300 puncte 
de staționare. Noua 
arteră va asigura un 
circuit neîntrerupt pe 
șase bonzi de circu
lație — cite trei pen
tru fiecare direcție 
— ceea ce va permite 
trecerea intr-o oră a 
9 000 de vehicule.

Pe malul sting al 
Vistulei, in apropie
rea noului pod. patru 
estacade vor asigura 
conectarea in flux 
continuu a acestei 
magistrale la o altă 
arteră, „Wlslostrada", 
aflată in construcție șl 
care se Întinde de-a 
lungul Vistulei, pe o 
lungime de 22 km.

în această lună, în 
care se celebrează ju
bileul de trei decenii 
al renașterii Polo
niei, Varșovia se va 
îmbogăți cu o nouă 
realizare demnă de 
anii luminoși ai so
cialismului. Ea con
stituie un prilej de 
justificată mindrie 
pentru colectivul de 
constructori, ca și pen
tru sutele de mii de 
varșovieni care și-au 
adus și iși aduc con
tribuția la moderni
zarea orașului prin 
milioane de ore de 
muncă patriotică.

Gh. CIOBANU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

14, 15 și 16 iulie a. c. In țară :
Vreme frumoasă și in general căl
duroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea. Ploi izolate se 
vor semnala în nordul țării. Vint 
61ab, pină la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 10 și 
20 grade, iar maximele intre 22 și 
32 grade, local mai ridicate in sud. 
Tn București : Vreme frumoasă și 
călduroasă, cu cer variabil, mai 
mult senin noaptea. Vint slab, pină 
la potrivit. Temperatura în creștere.

tclor la cuceririle științei și tehni
cii moderne, dezvoltarea rapidă a 
tarilor râmase in urmă si egali
zarea nivelurilor dc dezvoltare e- 
conomică a tuturor țărilor, progre
sul general al umanității.

O influentă hotăritoare asupra 
dezvoltării raporturilor româno- 
iugoslave pe toate planurile o exer
cită, după cum se știe, relațiile de 
colaborare intre Partidul Comunist 
Român si Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia. Exprimindu-și sa
tisfacția față de cursul pozitiv al 
acestor relații, care se dezvoltă pe 
baza principiilor independentei, 
egalității in drepturi, neamestecu
lui și răspunderii fiecărui partid 
față de propria clasă muncitoare, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român și președintele Uni
unii Comuniștilor din Iugoslavia au 
reliefat necesitatea identificării 
de noi forme de colaborare intre 
partide si intre organizațiile ob
ștești. de îmbogățire a conținutului 
acesteia. Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iu
goslavia au consemnat hotărirea 
lor fermă de a acționa si in viitor 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste si muncitorești, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
partidele comuniste sl muncitorești, 
cu partidele socialiste, cu alte par
tide si mișcări democratice și pro
gresiste. in vederea întăririi soli
darității în lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor Înaintate ale omenirii 
contemporane.

Dovedindu-si pe deplin utilitatea 
și caracterul fructuos, dialogul ro- 
mâno-iugoslav la cel mai înalt ni
vel va 'fi continuat ; așa cum s-a 
anunțat, răspunzind invitației fă
cute de inalțli oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au ac
ceptat cu plăcere să facă o vizită 
oficială de prietenie în Iugoslavia.

Opinia publică din țara noastră. 
Întregul popor român salută cu 
căldură si satisfacție rezultatele 
Intilnirli dintre conducătorii celor 
două țări sl isl exprimă hotărirea 
de a face totul pentru traducerea 
în viață a acordurilor încheiate, 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării frățești româno-iugoslave. 
cu convingerea că aceasta cores
punde pe deplin intereselor celor 
două popoare, intereselor unității 
țărilor socialiste, cauzei luptei anti- 
imperialiste, păcii și colaborării 
internaționale.
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INTENSIFICAREA COLABORĂRII 

RECIPROC AVANTAJOASE

in pregătirea Conferinței mondiale de la București

Reuniunea reprezentanților comisiilor
naționale ale populației

Presa iugoslavă despre convorbirile dintre 
președinții Nieolae Ceaușescu și losip Broz Tilo

S. Morcov'""): Vizita prf- ’ l'" j.tn in «omdnia constituie tema principală ce retine a-
tcnt,a presei iugoslave dc vineri. Toate ziarele inserează ample re- 
porta}e despre încheierea vizitei ți programul din ultima zi ; dc a- 
semenea. Comunicatul comun este publicat cu titluri mari.

„Tito ; Am căzut dc acord să îm
bogățim colaborarea", „O nouă fază 
a colaborării iugoslavo-române", 
„Progres continuu al relațiilor șl co
laborării în toate domeniile" 
(„BORBA") ; „Stimulent pentru o 
colaborare multilaterală". „O ex
presie a relațiilor tradiționale 
bune", „Noile relații în Europa tre
buie să asigure deplina independen
tă. dezvoltarea liberă si independen
tă a fiecărei țări", „Marele succes 
al vizitei șefului statului iugoslav" 
(„POLITIKA") : ..Colaborarea fruc
tuoasa a vecinilor", „Progres în 
toate domeniile" („POLITIKA 
EKSPRES") — acestea sint titlurile 
prin care ziarele caracterizează vi
zita șefului statului iugoslav in 
România. Pe lingă declarația pre
ședintelui Tito făcută la inapoie- 
rca la Belgrad, teleerama adresată 
președintelui Nieolae Ceaușascu și 
alte momente ale programului din 
ultima zi, ziarele inserează repor
taje prin care informează despre 
semnarea acordului romăno-iugo- 
slav de cooperare economică pe 
termen lung. Acest acord, scrie 
„Borba", care este o expresie a 
dezvoltării realizate in colaborarea 
economică multilaterală și este 
orientat spre orizonturi mai largi, 
reciproc avantajoase in diviziunea 
muncii dintre cele două economii, 
conține prevederi importante. Este 
foarte largă lista principalelor do
menii și posibilităților de colabora
re economică, tehnico-științifică pe 
termen lung, de cooperare și spe
cializare. scrie ziarul, relevind. pe 
de altă parte, ospitalitatea cu care 
b fost înconjurat președintele Iu
goslaviei in cursul vizitelor de joi 
la întreprinderea de mașini grele 
din București, precum și în unele 
cartiere bucureștene. La rindul său, 
ziarul ..Politika" scrie că „vizita 
președintelui Tito in România s-a 
încheiat cu un succes deplin. în 
atmosfera unei prietenii calde și a 
unei mari înțelegeri reciproce". Re- 
ferlndu-se Ia acordul româno-iugo- 
slav de colaborare economică, teh
nică și științifică pe termen lung, 
ziarul scrie : „Acest document is
toric, care prevede o colaborare 
economică diversificată și strînsă

in mulie domenii și pe termen lung, 
pentru b fi folosite in comun avan
tajele pe care le oferă diviziunea 
internațională a muncii, arc citeva 
prevederi de mare amploare, 
sini o mărturie a nivelului 
atins de relațiile economice 
intrării lor inlr-o fază 
Acordul, menționează ziarul 
amintește, de asemenea, că „ 
trece la folosirea in comun, în con
tinuare, a potențialului hidroener
getic al Dunării. In reportajul zia
rului se vorbește, de asemenea, in 
termeni elogioși despre întreprin
derea dc mașini grele București, 
vizitată de președintele Tito.

..în cercurile delegațiilor iugo
slavă și română, scrie „Politika", 
precum și in rindul opiniei publi
ce de aici este apreciat foarte po
zitiv bilanțul vizitei actuale a pre
ședintelui Tito în România. Pe de 
o parte, ea însumează marile re
zultate de pină acum ale colabo
rării reciproce în diferite domenii, 
iar. pe de altă parte, marchează 
punctul de începere a unei noi 
etape, superioare, a relațiilor eco
nomice și de altă natură româno- 
iugoslavc. De asemenea, vizita a 
permis un schimb de păreri foarte 
util cu privire la problemele in
ternaționale actuale intre doi oa
meni de stat de talie mondială, e- 
minenți, ale căror eforturi neobo
site sînt, după cum se știe, de ani 
de zile, orientate spre eliminarea 
primejdiei care amenință liniștea 
și existența lumii contemporane, 
precum șl spre făurirea păcii pe 
temeiurile relațiilor egale în drep
turi. respectării independenței și 
năzuinței ca pentru problemele de 
criză să se găsească răspunsuri 
Inspirate de criterii juste, de ra
ționamente obiective și metode 
realiste". Vorbind despre ospitali
tatea poporului român acordată 
președintelui Tito, ziarul scrie, in 
încheiere, că „aceasta dovedește 
concludent că cele două țări veci
ne de pe Dunăre nu sînt legale 
numai de interesele practice și a- 
propierea punctelor de vedere po
litice, ci și de emoțiile sincere ale 
prieteniei, care a trecut numeroase 
examene în trecut șl care este o 
garanție prețioasă pentru viitor".

care 
înalt 

și a 
nouă", 
citat, 

se va

BRUXELLES 12 (Corespondență 
dc la N. Popcscu-Bogdănești). — Joi 
s-au încheiat, la Palatul Egmont din 
Bruxelles, lucrările reuniunii repre
zentanților comisiilor naționale ale 
populației, întilnire internațională 
care a avut loc in cadrul ultimelor 
pregătiri înaintea apropiatei Confe
rințe mondiale a populației de la 
București.

ParticipantH la reuniune nu expus 
aspecte ale situației demografice 
din țările lor și au luat cunoștință 
de viziunea de ansamblu a Națiuni
lor Unite asupra acestui vast dome
niu al societății umane. In acest ca
dru, Antonio Carillo-Florcs, secreta
rul general al Conferinței mondiale 
a populației, a prezentat un raport 
cu privire la stadiul pregătirilor în

vederea reuniunii dc la București. 
El a subliniat atenția deosebită pe 
care autoritățile române, personal 
președintele Nieolae Ceaușescu, o a- 
cordă. acestei importante manifestări, 
care încununează ansamblul acțiuni
lor organizate in cadrul Anului mon
dial al populației. Vorbitorul a evo
cat intilnirca și convorbirile deosebit 
dc utile avute cu președintele Repu
blicii Socialisto România și a pus in 
evidență faptul câ reuniunea din 
România a celor mai autorizați re
prezentanți ai științei și politicilor 
demografice din întreaga lume are 
loc intr-un moment memorabil pen
tru poporul român, jubileul celei 
de-a 30-a aniversări a eliberării pa
triei

Conferința pentru securitate
și cooperare în Europa

• S-a convenit intensificarea ritmului de lucru pentru 

finalizarea documentelor •

între 29 iulie
Lucrările se vor întrerupe 

și 30 august

ALGER

Convorbiri ale delegației
U. T. C. - U. A. S. C. R
ALGER 12 (Agerpres). — Delega

ția U.T.C.—UJLS.C.R.. condusă de 
tovarășul Nicu Ceaușescu. vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
care participă la lucrările primei 
Conferințe a tineretului din țările 
lumii a treia, de la Alger, a avut în
trevederi cu o serie de reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret și stu
denți prezenți la această manifesta
re. Au fost purtate discuții cu dele
gații ale organizațiilor din țările so
cialiste, cu reprezentanți ai tineretu
lui din cadrul mișcărilor de elibera
re din Guineea-Bissau, Namibia, 
Africa de Sud, cu delegați ai tinere
tului și studenților din Tanzania, 
Libia. Republica Malgașă, Portugalia, 
Nigeria, Rio de Oro, Danemarca și 
cu delegația Uniunii Generale a 
Studenților Palestineni. Delegația 
U.T.C.—U.A.S.C.R. a avut un larg 
schimb de opinii cu membri ai Se
cretariatului Mișcării Panafricane a 
Tineretului și ai conducerii organi
zației de tineret a Frontului de Eli
berare Națională din Algeria. S-au 
efectuat, în cadrul convorbirilor, o 
informare reciprocă asupra preocu
părilor actuale ale organizațiilor de 
tineret și studenți, o examinare a 
unor probleme ale mișcării interna
ționale de tineret, stabilindu-se, tot
odată, modalități concrete de dezvol
tare a legăturilor de colaborare.

Delegația Consiliului popular al municipiului 
București si-a încheiat vizita în Maroc» ș

RABAT 12 (Corespondentă de la 
Mircea S. Ionescu). Delegația Con
siliului popular al municipiului 
București, condusă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, a părăsit Marocul.

Pe aeroportul din Rabat, delega
ția a fost salutată de guvernatorul 
prefecturii Rabat-Sale — Brahim 
Frej și dc președintele Consiliului 
municipal al capitalei marocane — 
Abdclkerim El Fallous, la invitația 
cărora a efectuat vizita, precum și 
de ambasadorul României in Maroc, 
Vasile Mircea.

Tn ultima zi a șederii !n Maroc, 
delegația a făcut o vizită la prefec
tura orașului Casablanca, unde a 
avut convorbiri cu guvernatorul a- 
cestul departament, Mustapha Bel- 
arbl Alaoui, și cu alte oficialități 
locale. De asemenea, a vizitat orașul 
ai portul Casablanca, uzina pentru 
asamblarea de autoturisme, „Soma- 
ca“, din localitate, șl a luat parte 
la manifestări prilejuite de tradițio
nala sărbătoare a tineretului maro
can.

DE PRETUTINDENI

*
Vineri dupâ-amiază, tovarășul 

Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, a făcut o vizită la pri
măria Parisului, unde a avut o in- 
tilnire cu președintele Consiliului 
municipal, Yves Milhoud. Au fost 
evocate cu acest prilej bogatele tra
diții prietenești dintre România șl 
Franța, relevindu-se posibilitatea

★
dezvoltării schimburilor economice 
și cultural-științlfice intre cele două 
capitale.

La convorbire, care 8-a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit de cordială, 
prietenească, au participat consilieri 
municipali, deputați ai municipalită
ții Paris, precum și ambasadorul 
României In Franța.

• LEMN CARE NU 
ARDE. ®ste blne cunoscut că 
plăcile flbrolemnoase sint un 
material ușor inflamabil. Oa
menii de știință sovietici de la 
Institutul unional de cercetări 
pentru industria de prelucrare 
a lemnului au studiat posibili
tatea realizării unor plăci fibro- 
lemnoase care nu, ard. Ari fel, 
s-a constatat că, prin introdu
cerea in masa lemnoasă a unul 
antiseptic special, plăcile devin 
rezistente la căldură și neinfla
mabile. La fabrica experimen
tală de la Balabanovo, regiunea 
Moscova, s-a și produs primul 
lot de plăci fibrolemnoase care 
nu ard. Ele au fost expediate 
unor șantiere navale fi uzLna 
de vagoane.

GENEVA 12 (Agerpres). — Comi
tetul de coordonare, întrunit joi, a 
hotărit continuarea lucrărilor fazei 
a doua a Conferinței pentru securita
te și cooperare In Europa în toamna 
acestui an, după o pauză de 5 săp- 
tămini (intre 29 iulie și 30 august 
1974). S-a convenit ca atit în perioa
da celor două săptămîni care râmin 
pînă la pauză, cit șl după aceea, rit
mul de lucru să fie intensificat, pen
tru ca, prin eforturi comune, să se 
finalizeze documentele în curs de 
elaborare și să se pregătească cea 
de-a treia fază a conferinței, care 
urmează să aibă loc la Helsinki, la 
nivel înalt.

In cursul dezbaterilor s-a exprimat 
voința politică de a se soluționa, în- 
tr-un timp cit mai scurt, problemele 
rămase în suspensie. O atenție deo
sebită s-a acordat celor trei organe 
de lucru ale Comisiei pentru securi
tate — subcomisia pentru principii, 
organul special de lucru în care se 
elaborează măsurile menite să facă 
efectivă nerecurgerea la forță și la 
amenințarea cu forța și subcomisia 
pentru aspectele militare ale securi
tății Astfel, este prevăzut ca exa-

minarea acestor probleme fundamen
tale ale securității pe continent să 
aibă loc în ritmul cel mai susținut, 
organizindu-se cite două 
pe zi.

Luind cuvîntul in cadrul_
rilor, șeful delegației române.

ședințe

dezbate- 
------,------ ------ ------------------- am
basadorul Valentin Lipatti, a insistat 
asupra necesității folosirii depline a 
timpului de lucru alocat organelor 
subsidiare. Negocierile la confe
rință, a subliniat vorbitorul, tre
buie să aibă loc in cadru organi
zat al acesteia, in organele de lucru 
special create în acest scop. Numai 
prin participarea activă a tuturor ce
lor 35 de state reprezentate la lu
crări se poate asigura obținerea re
zultatelor dorite de toți și îndeplini
rea cu fidelitate a mandatului tra
sat de miniștrii de externe in prima 
parte a conferinței. România este 
gata, in perioada care urmează, să-și 
aducă întreaga contribuție la rezol
varea. cu luarea în considerare a in
tereselor tuturor statelor, a probleme
lor rămase încă in suspensie, astfel 
Incit cea de-a doua fază să se poată 
încheia cu succes cit mai curind, iar 
faza a treia să se întrunească fără 
întirziere.

agențiile de presă transmit:
Delega|ia română, conausS 

de Ion Jinga, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, care a semnat, la Tirana. Pla
nul de schimburi culturale și știin
țifice româno-albanez pe anii 1974— 
1975, a vizitat o serie de obiective 
economice și social-culturale. Șeful 
delegației române a fost primit de 
Thoma Deliana, ministrul albanez al 
învățămintului și culturii, cu care a 
discutat stadiul actual și perspecti
vele relațiilor culturale bilaterale.

Convorbiri sovieto-fran- 
C6Z6. Moscova au avut loc 
convorbiri între ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice, Andrei 
Gromiko. și omologul său francez, 
Jean Sauvagnargues, aflat intr-o 
vizită oficială in U.R.S.S. Au fost 
examinate probleme privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare sovie- 
to-franceze și principalele probleme 
internaționale.

R. D. Germană și S.U.A. 
au căzut de acord să înceapă, luni, 
la Washington, tratative în vederea 
stabilirii de relații diplomatice — 
anunță agenția A.D.N.

Dizolvarea Adunării Na- 
fionale a ,ost hotărită de Guver" 
nul Provizoriu de Uniune Națională, 
in cadrul unei reuniuni speciale a 
cabinetului de miniștri de la Vien
tiane. Autoritățile laoțiene 
zat că existența Adunării 
nu mai este necesară în 
condiții politice din Laos.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co- 
T66Q Kim Ir Sen, a primit dele
gația Partidului Comunist din Norve
gia, condusă de Martin Gunnar 
Knudsen, vicepreședinte al partidului, 
care se află in vizită în R.P.D. Co
reeană. Martin Gunnar Knudsen a 
declarat că P.C. din Norvegia consi
deră că reunificarea Coreei trebuie 
să fie realizată de poporul coreean 
însuși. El a reafirmat sprijinul de
plin cu lupta Partidului Muncii din 
Coreea și a poporului coreean pentru 
reunificarea independentă a țării.

Și-a prezentat demisia 
vicepremierul japonez Takeo Miki. 
El a arătat că intenționează să se 
consacre unor schimbări pe care do
rește să le realizeze in cadrul Parti
dului Liberal-Democratic.

Un schimb de note Privind 
stabilirea relațiilor diplomatice între 
Portugalia și Polonia a avut loc joi 
la Lisabona.

au preci- 
Naționale 
actualele

Intîlnirea organizațiilor 
de tineret din Europa. mem' 
bre ale Federației Mondiale a Ti- . 
neretului Democrat a luat sfîrșit in 
localitatea Kladno (Cehoslovacia). 
La întilnire a luat parte și o dele
gație a Uniunii Tineretului Comu
nist din România. Reprezentanții ce
lor 27 de organizații de tineret au' 
relevat că situația politică din lume 
și, îndeosebi, din Europa se carac-

Preocupări pentru soluționarea
crizei ministeriale

în ultimele zile, temperatura poli
tică a crescut brusc aici, la Lisabona, 
ca urmare a frămintărilor din cadrul 
echipei guvernamentale, frămintâri 
care au culminat cu hotărirea de 
demitere a întregului cabinet Po
trivit declarațiilor făcute de pre
ședintele Portugaliei, Antonio de 
Spinola, azi, simbătă, urmează să 
fie format un nou guvern pro
vizoriu. In virtutea noilor nor
me. aprobate luni de Consiliul de 
Stat, guvernul va fi format de pri
mul ministru după desemnarea sa de 
către președintele republicii. Aceasta 
explică de fapt de ce joi seara s-a 
anunțat demiterea Întregului cabinet 
ministerial. în declarații făcute zia
riștilor, Antonio de Spinola a preci
zat că noul guvern va fi un guvern 
de coaliție și iși va desfășura acti
vitatea in conformitate cu programul 
Mișcării forțelor armate.

în noua situație creată. In cercu
rile politice se manifestă o vie pre
ocupare pentru constituirea unui nou 
guvern de coaliție, din care ar conti
nua să facă parte forțele reprezen
tate în guvernul anterior, incluzind 
deci comuniștii și socialiștii „Criza 
se află In curs de soluționare — 
scrie ziarul ,AVANTEU, organul 
P. C. Portughez. Principalul acum 
este definirea liniilor generale 
ale politicii noului guvern. De aceasta

va depinde participarea sau neparti- 
ciparea Partidului Comunist Portu
ghez. Situația poate fi apreciată cu 
un anumit optimism. Totul Indică 
faptul că poporul portughez este ho
tărî! să meargă pe calea democrati
zării".

Problema care se ridică acum este

De Ia trimisul nostru 
special la Lisabona

de a ști In ce măsură șl în ce for
mule se va concretiza permanența 
coaliției guvernamentale. In cursul 
zilei de ieri au continuat consultările 
în vederea formării noului guvern. 
Din relatările unor personalități 
apropiate președinției republicii, ar 
fi aproape sigură numirea Iui Mario 
Firmino Miguel, fostul titular al 
nisterului Apărării, în funcția 
prim-ministru. Dintre miniștrii 
misionari unii ar putea rămine 
componența noii echipe, cum 
Alvaro Cunhal, Mario Soares, 
meida Santos. Pare cert că patru 
nistere vor fi conduse de militari J

Mi- 
de 

de- 
în 

sint 
Al- 
mi-

administrația internă, probleme so
ciale, probleme ale muncii și comu
nicării sociale.

în perspectiva formării noului gu
vern, se așteaptă ca unele probleme 
a căror soluționare a fost frinată in 
anumite ministere sau la nivelul Con
siliului de Miniștri să fie mai bine 
definite. Intre ele se detașează în 
primul rind problema colonială, de 
soluționarea căreia, după părerea ge
nerală, depinde insuși viitorul țării. 
In ce privește problemele dezvoltării 
economice șl sociale, rămine in vi
goare orientarea după care reformele 
de fond vor fi de competenta guver
nului rezultat din alegeri libere. To
tuși, noul guvern provizoriu are în 
față de soluționat unele probleme 
concret specificate în programul Miș
cării forțelor armate, care intre al
tele prevede : naționalizarea bănci
lor de emisie, măsuri efective cu ca
racter antimonopolist și curățirea 
aparatului de conducere la diverse 
niveluri de elemente numite sub regi
mul fascist. După părerea ziarului 
..O SECULO". „criza de guvern a 
Indicat mai clar frinele care împie
dicau soluționarea problemelor ur
gente. Există motive întemeiate, 
adaugă ziarul, să credem că, in noua 
sa formulă, guvernul de coaliție va 
dovedi o mai mare eficiență".

V. OROS

terizeazâ prin evoluția spre destin
dere, securitate și colaborare între 
popoare, prin afirmarea principiilor 
coexistentei pașnice a statelor cu 
orînduiri sociale diferite, prin im
portante succese ale forțelor păcii 
progresului, democrației și indepen
denței naționale.

Prima ședință a Consi
liului de guvernămînt,lacare 
au participat reprezentanți ai con
ducerii locale a Partidului Baas și 
ai diferitelor organizații obștești, a 
avut loc în orașul Kuneitra, recent 
evacuat de trupele israeliene. Mi
nistrul pentru administrația locală 
din Siria, Adid Melhem, a prezentat 
măsurile luate de autorități in ve
derea normalizării situației în oraș.

Consiliul Securității Na
ționale al Tailandeia «probat 
propunerea de a se constitui un co
mitet pentru relațiile tailandezo- 
laoțiene, a cărui sarcină să fie regle
mentarea problemelor existente în- 
țre cele două țări, ca parte a unei 
politici de bună vecinătate. Acest 
organism urmează să fie condus de 
miniștrii de externe ai Laosului și 
Tailandei.

CONSTITUIREA CONSILIULUI NATIONAL 
AL ASOCIAȚIEI ITALIA ROMÂNIĂ

ROMA 12 (Agerpres). — In seara 
zilei de 11 iulie a avut toc. in sala 
de ceremonii a hotelului „Ambasa
dor" din Roma, Adunarea generală 
a Asociației Italia—România, care a 
avut ca obiectiv constituirea Con
siliului Național și alegerea prezi
diului asociației.

La adunare au luat parte nume
roase personalități ■ - • • •
senatori, deputați, 
partidelor politice, 
giuni, de provincie, ; 
de case editoriale, 
sitari, reprezentanți __ ___
economice, ai organizațiilor de 
neret, de sindicat, ai cooperativelor.

Deputatul Stefano Vetrano a pre
zentat o scurtă informare cu privire 
la activitatea desfășurată în ultimii 
ani de către Asociația Italia—Româ
nia și a propus o schiță de program 
de activitate pentru anii 1974—1975. 
In continuare a luat cuvîntul amba
sadorul României in Italia, Iacob Io- 
nașcu. Senatorul Alberto Cipellini a 
dat apoi citire mesajului adresat adu
nării de către Asociația de priete
nie româno-italiană.

Pe adresa adunării au sosit nume
roase telegrame din partea unor 
personalități politice și culturale din 
Italia.

A fost ales apoi Consiliul Național, 
compus din 80 de personalități — oa
meni politici, parlamentari, oameni 
de cultură, profesori universitari, zia
riști, editori etc. Din prezidiul asocia
ției fac parte senatorul Alberto Ci
pellini, președintele Grupului parla
mentar de prietenie Italia—România,

senatorul Ugo Pecchioli, 
al Direcțiunii Partidului
Italian, senatorul Ariosto ________
deputatul Giovanni Moșea, vicesecre- 
tar al P.S.I., deputatul Oscar Mammi, 
membru al Direcțiunii P.R.I., și alte 
personalități. Secretar general a fost 
ales deputatul Stefano Vetrano.

membru 
Comunist 
(P.S.D.I.),

— parlamentari, 
reprezentanți ai 
președinți de re
primări, directori 
profesori univer- 

i ai cercurilor
......... ti-

CREAREA UNEI COMPANII
ARABE PENTRU INVESTIȚII

PETROLIERE
CAIRO 12 (Agerpres). — La Cairo 

au luat 6firșit lucrările reuniunii 
Organizației țărilor arabe exportatoa
re de petrol, la care au luat parte 
miniștrii petrolului din țările mem
bre. In cadrul dezbaterilor — se ara
tă in comunicatul final — a fost 
hotârită crearea unei companii arabe 
pentru investiții petroliere, cu un 
capital inițial de 100 milioane dinari 
kuweitieni.

Referitor la dezbaterile de la Cairo, 
ministrul saudit al petrolului, Ah
med Zaki Yamani. a declarat că ță
rile arabe producătoare de petrol au 
hotărit să aloce o parte din venitu
rile realizate de pe urma petrolului 
utilizării altor surse de energie, cum 
ar fi cea solară 6au nucleară, in 
contextul actual al penuriei de com
bustibil.

• O NOUA ATRACJIE 
PENTRU FILATELIȘTI. 
Poșta daneză a comunicat că In 
noiembrie Insulele Feroe vor 
emite primele lor timbre. 
Așadar, un eveniment în lumea 
filateliștilor. Pină în prezent, 
cele 22 insule constituite 
provincie autonomă 
timbre daneze.

In 
foloseau

• CEA MAI 
MONEDA DIN 
cintărind aproape 20 
grame, a fost descoperită 
Suedia. Renumită pentru 
rile sale rezerve _
căror exploatare datează 
de pe vremea vikingilor, 
dia și-a bazat in trecut dezvol
tarea economică in mare parte 
pe exploatarea și exportul aces
tei bogății a subsolului său. La 
mijlocul secolului al XVII-lea, 
prețul cuprului a scăzut brusc. 
Aproximativ Jn aceeași perioa
dă in Suedia au fost bătute mo
nezi din cupru de mari dimen
siuni. Ele erau in formă de plăci 
dreptunghiulare și aveau o va
loare de 10 taleri.

MARE 
LUME, 

de kilo- 
ln 

. __  ma
de cupru, a

Autoritățile cipriote au 
arestat mai multe persoa- 

acuzate de apartenență la orga
nizația ilegală „EOKA-2“, informează 
agențiile France Presse și United 
Press International, citind un comu
nicat difuzat la Nicosia. Se preci
zează că printre acestea se află și 
Leftheris Papadopoulos, conducăto
rul acestei organizații Cu prilejul 
arestării poliția a descoperit multe 
arme și muniții

Comitetul consultativ al
C.E.C.O. <Comunitatea Europeană a 
Cărbunelui și Oțelului) — organism 
economic in care sint reprezentate 
cele nouă țâri membre ale Pieței 
comune — a examinat un raport al 
Comisiei C.E.E. asupra politicii e- 
nergetice a comunității, în care se 
relevă, între altele, necesitatea eco
nomisirii combustibililor, și in spe
cial a petrolului, precum și aloca
rea unor mijloace financiare impor
tante pentru extinderea producției 
de cărbune și construirea de centra
le atomoelectrice.

• COLEOPTERE CON
TRA CIULINILOR. Di“ 
calitatea elvețiană Fribourg a 
fost expediat zilele trecute, cu 
destinația California, un trans
port de... insecte. Este vorba de 
coleoptere („centorhychus litu- 
ra“) care folosesc ca hrană ciu
linii. Apăruți în S.U.A. la mij
locul secolului XIX, ciulinii au 
invadat întinse teritorii, ame- 
nințînd culturile de cereale și 
legume. Aceasta a determinat 
forurile de specialitate să re
curgă — in locul substanțelor 
chimice toxice — la lupta bio
logică pentru combaterea duș
manilor agriculturii. Rămine 
însă de văzut dacă micile in
secte vor izbuti să răpună ciu
linii americani, mai inalți de 
un metru și avind rădăcini deo
sebit de rezistente.

Evoluția stației orbitale „Saliut-3"
continuă

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Programul de zbor la bordul 
stației științifice orbitale pilo
tate „Saliut-3" se îndeplinește 
cu succes, iar starea sănătății 
cosmonauților Pavel Popovici 
și Iuri Artiuhin este bună — 
relatează de la Centrul de co
ordonare a zborurilor cosmice 
corespondentul agenției T.A.S.S.

Programul de lucru include 
cercetarea obiectivelor geomor- 
fologice ale planetei, a forma
țiunilor atmosferice și caracte
risticilor fizice ale Cosmosului, 
efectuarea de experiențe me-

cu succes
dico-biologice și experimentarea 
stației „Saliut-3", in care ele
mentele de construcție și apa
ratura de bord de tip „Sa- 
liut“ au fost perfecționate. Ac
tivitatea științifică susținută a 
celor doi cosmonauți alternează 
cu perioade scurte de odihnă și 
exerciții fizice. In momentul 
joncțiunii navei „Soiuz-14" cu 
stația științifică orbitală „Sa
liut-3", in noaptea de 5 iulie, 
întregul complex avea greuta
tea de peste 25 tone, lungimea 
— 21 de metri, iar volumul 
total — circa 100 metri cubi.

canada După alegerile
parlamentare

Alegerile desfășurate recent în 
Canada au adus importante schimbări 
in configurația parlamentului. Po
trivit ultimelor rezultate. partidul 
liberal al premierului Pierre Elliott 
Trudeau a obținut 140 mandate — 
cu 31 mai multe decit in alegerile 
din 1972 — din totalul de 264 ale Ca
merei Comunelor, ceea ce ii oferă 
o confortabilă majoritate parlamen
tară. Principalul adversar, partidul 
conservator, al lui Robert Stanfield, 
n-a întrunit decit 95 mandate, cu 12 
mai puține decît în precedenta le
gislatură ; 
înregistrat _____
care a rămas doar __ ____  .
din 31 cite a avut pină acum, pier- 
zindu-și astfel rolul de „arbitru" al 
raportului de forțe în parlament

Așa cum au relatat agențiile de 
presă, rezultatele scrutinului cana
dian au constituit in bună măsură o 
surpriză. Intr-adevăr, au fost infir
mate toate calculele și pronosticu
rile din campania electorală ce în
clinau spre un rezultat strins șl 
eventualitatea unui nou guvern mi
noritar. Victoria liberalilor este cu 
atit mai grăitoare cu cit, pe lingă 
fieful tradițional — provincia Que
bec — ei au reușit o revenire spec
taculoasă în provinda-cheie Onta
rio, precum și o ameliorare a pozi
țiilor in provinciile de pe litoralul 
atlantic. Mandatele dobîndite acum 
le asigură, in următorii patru ani 
de guvernare, atuurile pierdute in 
1972 : stabilitatea necesară șl liber
tatea de acțiune în aplicarea pro
priului program.

Comentariile presei evidențiază în 
unanimitate că succesul liberalilor 
rezidă atit în tactica electorală folo
sită de Trudeau, cit șl in punctele 
mai realiste ale programului său eco
nomic. A reținut atenția faptul câ 
premierul canadian a adoptat prac
tica dialogului direct cu corpul elec-

un recul important l-a 
partidul neodemocrat, 

cu 16 mandate

toral, a participat la numeroase e- 
dunări cu categorii dintre cele mai 
diverse ale populației, răspunzind la 
întrebări și expunind pe larg plat
forma partidului său. El a reușit 
astfel să-și majoreze cota populari
tății față de adversarii săi politici, 
conferind o eficacitate sporită cam
paniei actuale. Trebuie remarcat că 
tema principală a disputei electorale 
— inflația, cu o rată anuală de a- 
proape 11 la sută, formind „capul de 
acuzare" al conservatorilor împotriva 
fostului guvern liberal minoritar — 
a căpătat efectul unui bumerang, în- 
toreîndu-se contra taberei conduse de 
Stanfield, Conservatorii propuneau, ca 
remedii antiinflaționiste, înghețarea 
salariilor și prețurilor pe o perioadă 
de 90 de zile, urmată de un sistem 
de controale selective pe 18 luni. Or, 
prin votul său, electoratul a arătat că 
preferă planul liberal de combatere 
a inflației, care promite încurajarea 
producției naționale și măsuri pen
tru ameliorarea statutului social- 
economic al păturilor cu venituri 
mici.

Astfel, după aprecierea observa
torilor. dacă pentru Trudeau alege
rile au constituit o relansare, pen
tru Stanfield, în schimb, ele mar
chează „eșecul carierei sale politice". 
Aflat la a 3-a infringere electorală 
consecutivă. Stanfield s-ar putea 
vedea in situația de a abandona 
funcția de lider al partidului con
servator.

Pe de altă parte, pentru premierul 
Trudeau și guvernul său liberal ur
mează acum un test nu mai puțin 
anevoios, pe o durată îndelungată — 
acela al transpunerii în viață a pro
gramului preconizat, cu alte cuvin
te, soluționarea problemelor econo
mice și sociale care au determinat a- 
ceste alegeri.

Dan OPREANU

Condamnări la Seul
SEUL 12 (Agerpres). — Un tribu

nal militar sud-coreean a condam
nat la moarte, joi, șapte persoane și 
la diverse termene de închisoare pe 
alte 14. Unul dintre condamnați este 
Toh Ye Jong, lider al Partidului Re
voluționar Popular (partid dizolvat 
în mod abuziv de regimul sud-co
reean, în 1964), iar ceilalți șase sînt 
6tudenți. Condamnații fac parte din- 
tr-un grup de 55 acuzați, majoritatea 
studenți, judecați pentru a fi făcut 
parte dintr-o organizație care se 
pronunța pentru reunificarea paș
nică și independentă, pe baze demo
cratice, a Coreei.

• BERE PENTRU DIA
BETICI. Anul acesta, organi
zatorii expoziției gastronomice 
de la Plsen, R. S. Cehoslovacă, 
au prezentat, printre noutăți, 
eșantioane de bere destinată 
celor ce suferă de diabet. Ea 
conține o cantitate infimă de 
substanțe zaharoase și foarte 
puține calorii. Noul sortiment 
de bere, produs al fabricii 
,,Gambrinus“ din Plsen, a fost 
distins cu „Cupa de aur“ a ex
poziției, urmînd ca in curind 
să-și exprime aprecierile înșiși 
consumatorii.

• VARĂ CAPRICIOA
SĂ IN POLONIA. Vara 
acestui an este în Polonia ne
obișnuit de răcoroasă și abun
dentă in precipitații — relatea
ză agenția P.A.P. In prima de
cadă a lunii iulie s-au înregis
trat ploi torențiale în zonele 
nordice ale țării. In întreaga 
Polonie se semnalează tempe
raturi mai scăzute ca de obicei) 
iunie și iulie fiind cele mai 
calde luni ale anului. Astfel, în 
zilele începutului de iulie, tem
peratura medie pe țară a fost 
de 12—15 grade.

• ELEFANTUL CU O 
BOGATĂ BIOGRAFIE. 
Timp de ani de zile, elefantul 
A Kham a lucrat la exploata
rea forestieră de la Ba Ron, 
unde ajuta la strinsul și trans
portatul buștenilor. Apoi, el a 
fost trecut în slujba forțelor 
armate ale R.D. Vietnam. Și 
aici ajutorul lui a fost de ne
prețuit în transportul de mate
riale pentru front pe drumurile 
desfundate de bombe, peste 
cursurile repezi ale riurilor, a- 
colo unde podurile sau bacurile 
au fost distruse de atacurile 
inamice. Odată cu încetarea fo
cului, prețiosul pachiderm a 
fost „demobilizat", devenind 
pensionarul grădinii zoologice 
din Hanoi, spre marea satisfac
ție a celor mici, dornici să ad
mire renumitul elefant și să 
asculte bogata sa „biografie

Lucrările pentru realizarea tunelului de sub Canalul Minecll, ce va lega An
glia de Fron|a, avansează în ritm susținut
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