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Lajemelia progresului multilateral al societății noastre

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ- 
marea proprietate a fiecărui om al muncii 
S-O DEZVOLTĂM, S-O GOSPODĂRIM CO CHIDZUINTĂ, S-O APM!

Dintr-o scrisoare sosită de la Piatra 
Neamț reținem faptul : o echipă de 
muncitori s-a angajat voluntar să re
medieze. in condiții deosebit de difi
cile, o avarie survenită la o conductă 
de gaz industrial. în mod normal 
o asemenea lucrare necesita două 
săplămlni : a fost executată însă 
intr-o singură noapte... albă. Astfel, 
activitatea economică dintr-o largă 
zonă a țârii s-a putut desfășura nor
mat Sau să ne amintim, bunăoară, 
de unul din acele fapte de muncă 

n pagi
nile ziarelor — de țăranii unui sat 
din Bărăgan care au lansat prin gla
sul primarului lor, de la tribuna u- 
nci conferințe pe țară, chemarea la 
Întrecere către toți lucrătorii din 
agricultură.

Sint două ipostaze ale unei înălță
toare stări de spirit pe care de mult 
ne-am obișnuit s-o caracterizăm 
drept „fapt cotidian". Ambele si
tuații vorbesc despre dăruirea in 
muncă pe care o manifestă 365 de 
zile dintr-un an milioane și mili
oane de oameni ai muncii, în fabrici 
și uzine, pe ogoare și șantiere, in la
boratoare sau in adincul minelor, 
oriunde se zămislește avuția țării.

Ce forță alimentează ardoarea in 
muncă a acestor milioane de oameni, 
preocupați continuu de rosturile pro
ducției, ale activității sociale în ge
neral ? Răspunsul nu poate fi decit 
unul singur : convingerea fermă că 
avuția țării le aparține lor, că tot 
ceea ce creează este spre folosul lor 
I al întregii țâri. în anii socialis
mului, oamenii muncii au avut posi
bilitatea să verifice în practică și 
să se convingă de adevărul fundamen
tal că proprietatea socialistă se afli 
Ia temelia a tot ceea ce s-a înfăptuit 
și a schimbat atit de profund Înfă
țișarea țării, viata fiecăruia dintre 
ei, că numai In condițiile dezvoltă-

<_____________

ril rapide a proprietății socialiste se 
pot asigura mijloacele care să per
mită atit dezvoltarea economiei na
ționale. rit și creșterea propriei lor 
bunăstări.

Oricine va face lectura comunica
telor statistice publicate de-a lungul 
anilor va observa lesne relația 
nemijlocită care există intre con
ținutul indicatorilor ce caracterizea-

tentica pasiune cu care desfășoară În
trecerea socialistă pentru îndeplinirea 
planului cincinal înainte de termen 
și la un nivel calitativ cit mai ridi
cat. Sint acestea dovezi grăitoare 
că preocuparea pentru dezvoltarea 
avuției obștești a devenit o compo
nentă esențială a profilului spiritual 
al celor ce muncesc.

Tocmai aceste determinări funda-

„Munca politico-educativă trebuie să pună pe 
primul plan apărarea proprietății socialiste - de 
stat și cooperatiste. Să facem ca fiecare cetățean 
să-și consacre energia și capacitatea creșterii avu
ției naționale, înfloririi vieții tuturor oamenilor mun
cii ; numai astfel va crește și fericirea fiecăruia în 
parte".

NICOLAE CEAUȘESCU

ză dezvoltarea avuției obștești șl 
creșterea nivelului de trai. Tocmai 
ca urmare a dezvoltării proprietății 
socialiste a devenit posibilă constru
irea, de la an la an, a unui număr 
tot mai mare de locuințe și obiective 
social-culturale, s-au putut aloca mai 
multe fonduri pentru nevoile ocro
tirii sănătății, pentru dezvoltarea 
culturii, pentru lărgirea rețelei co
merciale etc.

Pe baza înțelegerii profunde a 
acestor realități s-a dezvoltat conști
ința socialistă a oamenilor muncii 
din ț-ara noastră. Expresia elocventă 
a înțelegerii dublei lor calități — 
de producători și proprietari ai tu
turor mijloacelor de producție — o 
constituie munca de zi cu zi, au-

mentale impun tuturor cetățenilor 
țării datoria să participe din plin la 
efortul colectiv de sporire a pro
prietății socialiste, de gospodărire a 
ei cu cea mai mare grijă, astfel in
cit avantajele pe care aceasta le 
creează să poată fi fructificate la 
maximum in interesul întregii socie
tăți. A-i educa pe toți cei ce mun
cesc in acest spirit — iată unul din 
obiectivele principale și permanente 
ale activității organizațiilor de 
partid.

Faptele atestă că, din păcate, în 
unele organizații de partid munca 
politico-educativă in direcția formă
rii conștiinței oamenilor muncii, de 
proprietari colectivi ai avuției socia
le, nu are continuitatea fi eficiența

necesare. Nu sînt puține cazurile 
cînd această activitate se rezumă la 
prelegeri și pledoarii teoretice, ab
stracte, ignorind stările de fapt din 
unitatea respectivă, obligațiile con
crete, sarcinile practice ce revin fie
cărui membru al colectivului. Con- 
siderind in mod greșit că apărarea și 
întărirea proprietății socialiste este 
de competența exclusivă a organelor 
administrative, unele organizații de 
partid trec cu vederea manifestări 
negative cum sint : folosirea nerațio- 
nalâ a fondurilor de investiții, lipsa 
de discernămint în aprovizionarea 
cu materii prime și materiale, irosi
rea de materiale prin rebutare, între
ținerea necorespunzăfoare a mașini
lor, utilajelor și instalațiilor, func
ționarea lor in gol etc. Or, practica 
arată că lipsa de răspundere in admi
nistrarea avuției obștești, in cheltui
rea fondurilor statului, tendințele de 
risipă pot prolifera, aducind preju
dicii proprietății socialiste. Intr-un 
asemenea climat poate apărea men
talitatea înapoiată potrivit căreia 
proprietatea socialista ar fi o pro
prietate ,,a nimănui", de care te poți 
folosi după bunul plac, se pot ivi 
cazuri de căpătuială in detrimentul 
societății.

Obiectivele și sarcinile care 6tau 
în fața întregului popor in etapa ac
tuală impun o și mai intensă muncă 
politică-educativă pentru ca fie
care om al muncii să ajungă la 
înțelegerea clară a importanței de
osebite pe care o are proprietatea 
socialistă in societatea noastră, ca 
bază a progresului ci multilateral. 
Multiplele mijloace ale muncii poli
tico-educative trebuie mai bine folo
site pentru a pune in lumină adevă
rul că societatea noastră nu dispune 
de altă sursă pentru a se dezvolta,
(Continuare în pag a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe tovarășul Kim Ir

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 15 
iulie, in stațiunea Neptun, pe tova
rășul Kim Ir. membru al Comitetu
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al 
R. P. D. Coreene, care s-a aflat la 
tratament medical In țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bodnar aș. membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, și Ste
fan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost Însoțit de tova
rășul long Hiăng Săp, membru al 
Comitetului Politic, secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, și 
de ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, Li Min Su.

Tovarășul Kim Ir a exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu sincere 
mulțumiri pentru onoarea de a fi 
primit, pentru grija deosebită și 
atenția de care s-a bucurat în tot 
timpul prezenței sale in România.

Oaspetele a inminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de prie
tenie frățească din partea tovarășu
lui Km Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, prin care, 
in numele conducerii Partidului

Muncii din Coreea, își exprimă con
vingerea că raporturile de prietenie 
și colaborare dintre cele două țări, 
partide și popoare se vor Întări și se 
vor dezvolta in continuare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete ca la înapoierea în 
patrie să transmită tovarășului Kim 
Ir Sen, celorlalți tovarăși din condu
cerea Partidului Muncii din Coreea, 
un călduros salut și multă sănătate, 
noi succese' poporului coreean in con
strucția socialismului, in realizarea 
programului de unificare pașnică a 
Nordului și Sudului într-o Coree 
democratică.

într-o ambianță de caldă prietenie 
s-a exprimat deplina satisfacție 
pentru stadiul mereu ascendent al 
relațiilor bilaterale dintre cele două 
țâri și partide, apreciindu-se că 
ele evoluează spre binele celor două 
popoare, corespunzător dezvoltării cu 
succes a construcției socialiste atit 
in România, cit și in R.P.D. Co
reeană, al cauzei păcii și socialismu
lui. In spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. a fost ex
primată dorința de a dezvolta^ tot

mai mult relațiile de prietenie, co
laborare și întrajutorare tovără
șească dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară De
mocrată Coreeană, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncii 
din Coreea, tn folosul comun, în 
interesul unității țărilor socialiste, 
al mișcării comuniste și muncito
rești, al întăririi luptei antiimperia- 
liste.

♦
După convorbire, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a reținut la dejun pe to
varășul Kim Ir.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu, Ștefan 
Andrei.

Au luat parte tovarășii long 
Hiăng Săp și Li Min Su.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim 
Ir au toastat pentru continua dez
voltare și extindere a relațiilor 
frățești, de prietenie, solidaritate și 
colaborare dintre cele două partide, 
țări și popoare.

întrevederea și dejunul ș-au des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

DIN ZORI 

PÎNĂ ÎN NOAPTE Forțele satului-

**CE FAC,
CE AR TREBUI
SĂ FACĂ

IN PRACTICA DE VARA
----------------- Ancheta noastră --------------

Măsurile adoptate în ultimii ani 
pentru perfecționarea școlii noastre 
superioare vizează cu precădere le
garea organică a invățămintului de 
practică, de viață. în acest context, 
al îmbunătățirii continue a structu
rilor universitare, se înscrie și or
ganizarea efectivă a practicii pro
ductive a studenților din toate sec
toarele școlii superioare. Ca urmare 
a orientărilor clare formulate de 
conducerea partidului, Ministerul 
Educației și Invățămintului, in co
laborare cu alte departamente, 
a elaborat un program de prac
tică capabil să răspundă acestor 
exigențe; un program fundamentat 
pe munca efectivă, care să Ie ofere 
studenților posibilitatea de a învăța 
în chiar procesul realizării unei pro-

e In ultimele zile ritmul lucrărilor a crescut 
o Cum stimulați întrecerea mecanizatorilor?
9 După recoltare - insămintarea!

Pe frontispiciul celor'trei "decenii

în ultimele zile ale săp- 
tămînij trecute, precum șl 
duminică, in numeroase 
județe au fost recoltate 
suprafețe mari cu orz și 
gnu. Din diferite județe 
sosesc vești din care re
zultă că vitezele zilnice 
prevăzute Ia seceriș au fost 
realizate, iar in unele uni
tăți chiar depășite. Se re
marcă o intensificare a 
muncii politice, o îmbună
tățire a activității desfășu
rate de organizațiile de 
partid, ceea ce a dus la 
folosirea din plin a utila
jelor. Toate acestea au 
permis ca, in condițiile 
climatice favorabile din 
ultimele zile, recoltatul ce
realelor să avanseze mult, 
să fie grăbite transportul 
Si inmagazinarea produse
lor. să se insâmințeze su
prafețe mari cu culturi 
duble. Datorită faptului că 
duminică și luni s-a lucrat 
intens, in județul Teleor
man s-a reușit să se strin
gs recolta de griu de pe 
72 500 hectare, ceea ce re
prezintă 62 la sută din su
prafața cultivată in coope
rativele agricole. In jude
țul Ilfov, in cursul zilei de 
duminică ■ fost recoltată o 
suprafață totală cu griu

care însumează 8 500 hec
tare. Cu ajutorul prețios 
al mecanizatorilor de la 
S.M.A. au reușit să termi
ne secerișul griului opt 
cooperative agricole, prin
tre care cele din comunele 
Oinacu, Braniștea și alte
le. Bune rezultate . la se
ceriș s-au obținut, in ulti
mele zile, și in alte județe.

Am intrat într-o săptâ- 
mină in care in unitățile 
agricole din cea mai mare 
parte a țârii trebuie să se 
lucreze intens la seceriș, 
întrucit griul a dat in copt 
pe suprafețe foarte mari 
și orice aminare a recoltă
rii ar însemna pierderi de 
cereale, este necesar ca or
ganizațiile de partid să 
mobilizeze puternic pe toți 
mecanizatorii, cooperatorii, 
pe ceilalți oameni ai mun
cii din agricultură, pentru 
ca fiecare zi, fiecare oră 
să fie folosite din plin. Ți- 
nindu-se seama că lucrări
le se aglomerează — pa
ralel cu secerișul și tran

sportul produselor se In- 
sămințează culturile duble 
— se cere ca organizațiile 
de partid, desfășurind o 
intensă muncă politică și 
organizatorică, să dezvolte 
răspunderea conducerilor 
de unități, a specialiștilor 
și cooperatorilor pentru 
executarea fără întirziere 
a fiecărei lucrări, să stimu
leze puternic întrecerea 
mecanizatorilor, urmărind 
evidențierea și premierea 
zi de zi a celor care obțin 
cele mai bune rezultate la 
seceriș. Cuvintul de ordine 
in aceste zile trebuie să fie 
grăbirea secerișului, livra
rea în întregime a cereale
lor contractate, terminarea 
însămințârii culturilor du
ble. Este o săptămină hotă- 
ritoare pentru stringerea 
recoltei de cereale păioase 
și. de aceea, pretutindeni 
trebuie să se muncească 
cu toate forțele mecanice 
și umane, din zori și pină 
noaptea tirziu.

IN PAGINA A 111-A — RELATĂRI DESPRE 
DESFĂȘURAREA CAMPANIEI AGRICOLE 

DE VARA

încă de la punerea pietrei de temelie a 
noii noastre orinduiri, SLUJIREA OMULUI 
— in sensul grijii neabătute fața de cerin
țele și nevoile sale, exprimată prin tot ceea 
ce ii este destinat de societatea socialistă ca 
sâ poată munci și trăi mai bine, prin accesul 
larg la școală și cultură, prin posibilități 
reale menite sâ-i afirme și să-i dezvolte 
personalitatea — a fost statuată ca obiectiv 
fundamental al politicii partidului și statului. 
Toate capacitățile și energiile țârii, tot ceea 
ce înfăptuim cu brațele și cu mintea au ca 
țel suprem OMUL și VIITORUL OMULUI. 
Așa a gindit și gindește. așa a acționat șl 
acționează PARTIDUL COMUNIST ROMAN.

Stăpin pe destinul său, cetățeanul Ro
mâniei socialiste — producător și proprietar 
al mijloacelor de producție — beneficiază 
integral de roadele muncii sale. Pentru că 
orientarea fermă și consecventă a tuturor 
resurselor, a eforturilor întregului popor spre 
dezvoltarea potențialului economic al tării și, 
astfel, spre creșterea venitului national, asi
gură — implicit — mijloace sporite pentru 
continua ridicare a nivelului dc trai. Măsu
rile pentru asigurarea unor condiții de mun
că clin ce in ce mal bune și a unei pregătiri 
profesionale la nivelul exigențelor viitorului: 
acțiunile complexe întreprinse pentru pro
tecția muncii șl protecția mediului încon
jurător; tot ceea ce se face pentru ocrotirea 
sănătății fiecăruia dintre noi; intensificarea 
ritmului construcțiilor dc locuințe, cămine și 
crcșe ; vastele lucrări edilltar-gospodărești; 
grija șl efortul pentru odihna oamenilor 
muncii ; dezvoltarea comerțului și lmbunătă- 

l__ _ _ _ _ _

țirea continuă a aprovizionării populației | 
extinderea și modernizarea serviciilor — 
iată citeva domenii in care, de la an la an, 
cresc fondurile alocate dc stat in folosul ce
tățenilor. Omului orinduirii socialiste i s-au 
creat și i se creează nu numai condiții ma
teriale pentru o viață demnă și înfloritoare. 
Instituții noi, ale democrației socialiste, și o 
etică nouă, comunistă, drepturi largi de a 
participa nemijlocit la conducerea tuturor 
treburilor obștii, o legislație nouă determi
nată de realitățile socialiste ale țării au 
conferit cetățeanului prerogativele de stăpin

*1 făuritor conștient al propriului său destin.
De-a lungul celor trei decenii de mari îm

pliniri, fiecare din anii noștri a înscris noi 
și noi realizări in peisajul social al țârii. 
Articolele, statisticile și imaginile fotogra
fice pe care le vom insera — in succesiune 
tematică — la noua noastră rubrică, „PE 
FRONTISPICIUL CELOR TREI DECENII : 
TOTUL PENTRU OM“ au, in acest sens, nu 
numai capacitatea de ilustrare a cifrelor și 
demonstrațiilor, ci si forța (le convingere a 
faptelor la care sintem, deopotrivă, martori 
si părtași.

în pagina a ll-a - un amplu grupaj despre OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

Noul spital din Piatra Neamț

ducțil materiale utile. Concepute 
astfel, programele șl convențiile de 
practică, rezultate dintr-o strinsă co
laborare intre instituțiile de învăță- 
mint și unitățile economice, cu par
ticiparea asociațiilor studențești, sta
tuează modalitatea desfășurării prac
ticii studenților pe fondul unei 
conlucrări active, multilaterale și 
permanente intre studenți și îndru
mătorii lor, fie că aceștia reprezintă 
catedrele de specialitate sau unită
țile economice.

Se desfășoară practica In concor
danță cu asemenea imperative ? An
cheta noastră prin citeva intreprin- 
deri industriale din Capitală ne-a 
prilejuit observații care atestă că, 
la peste două săptămîni de la so
sirea studenților aici, activitatea lor 
se desfășoară in general sub buna 
auspicii. în secția de forjă a uzinei 
„23 August", de pildă, întilnim stu
denți din anul IV, grupele 1041 șl 
1042, Institutul politehnic din Bu
curești; împreună cu muncitorii e- 
fectuează diferite operații — încăr
catul cuptoarelor, transportul piese
lor — iar intre două asemenea lu
crări fac măsurători, calcule, schița 
pentru aprofundarea unor teme din 
cercurile științifice. „Pentru noi, 
viitori ingineri metalurgi — ne spun 
ci — orice activitate desfășu
rată aici, intr-una din cele mal 
mari forje din țară, comportă 
nenumărate concluzii tehnico-eco- 
nomice". La I.I.S. „Electroni
ca", studenți de la Facultatea da 
electronică și telecomunicații a ace
luiași institut au devenit, de aseme
nea, membri de fapt ai colectivului. 
Dovada: 12 panouri de comandă șl 
semnalizare pentru Instalații, com
plexe, montate intr-un timp record, 
cot la cot cu specialiștii serviciului 
de autoutilare.

— Intre descifrarea unei schema 
complexe și efectuarea operațiilor 
concrete de montaj am descoperit a 
zonă de cunoaștere excepțională.

Mihai IORDANESCU 
Fiorica DINULESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎN PAGINA A III-A

Cum traduceți în via|ă 
concluziile Consfătuirii 
activului de partid și 
de stat din centralele 
Industriale și întreprin

deri ?
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Pe frontispiciul celor trei decenii :

TOTUL PENTRU OM’
Pe scurt 
din țară
De la corespondenții 

„Scînteii"

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
COORDONATĂ ESENȚIALĂ 

A POLITICII 
STATULUI NOSTRU

„IN CONCORDANTĂ DEPLINĂ CU TELURILE Șl IMPERATIVELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII 
NOASTRE SOCIALISTE, CARE CONSACRĂ OMUL CA SUPREMĂ VALOARE SOCIALA, PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN A RIDICAT PROBLEMA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII PUSLICE LA RANGUL DE POLITICĂ 
DE STAT, SITUÎND-0 PRINTRE OBIECTIVELE DE BAZĂ ALE PROGRAMULUI DE CONSTRUIRE A 
NOII ORÎNDUIRI".

Din Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătă
țirea asistentei medicale a populației din Republica Socialista România

Ridicată la rangul de politici de 
stat — intrucit societatea noastră 
socialistă iși asumă răspunderea 
P'-ntru apărarea și întărirea sănă- 
t.Hii populației, conslderlnd aceas
tă sarcină ca una dintre preocu
pările sale de bază — ocrotirea să
nătății a înregistrat. în contextul 
profundelor transformări politice și 
economiro-ăociale petrecute in cele 
trei decenii și al ridicării continue 
a standardului de viață material 
*i cultural, remarcabile realizări.

Organizînd și conducind opera 
complexă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
partidul $1 guvernul asigură condi
ții pentru îmbunătățirea continuă 
a stării de sănătate a populației și 
creșterea unor generații viguroase, 
bine dezvoltate din punct de ve
dere fizic și intelectual.

Un moment de referință în do
meniul ocrotirii sănătății l-a con
s'r Plenara C.C. al P.C.R. din 
24—25 octombrie 1968. care — por
nind de la realizările obținute pină 
atunci și de la necesitățile care se 
impuneau — a supus unei ample 
ș* profunde analize Întreaga acti- 
vitate in acest domeniu. Directi
vele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român cu privire 
la îmbunătățirea asistenței medi
cale a populației din Republica So
cialistă România — care au urmat 
analizei din plenară — au direc
țional și direcționeazâ concret 
preocupările și măsurile menite să 
conducă la perfecționarea activită
ții tuturor celor ce lucrează in sec
torul sanitar, pentru ridicarea con
tinuă a stării de sănătate a cetățe
nilor — componentă majoră a ri
dicării nivelului de trai.

O expresie a acestei preocu
pări, a umanismului socialist, 
care caracterizează societatea 

este dinamica cheltu
ielilor directe pentru asistența 
medicală a populației. Față 
de anul 1950, nivelul cheltuielilor 
in acest domeniu a ajuns in anul in 
curs de la 644,5 milioane la 9.3 mi
liarde Ici ; suma alocată pentru 
sănătatea fiecărui locuitor a eres- ' 
cut in această perioadă de 11 ori: 
de La 40 la 440 lei anual. La aces
tea se adaugă cheltuielile importan
te pentru ocrotirile sociale, pentru 
protecția mediului și protecția 
muncii, pentru lărgirea posibilită
ților de odihnă și tratament bal- 
neo-climatic, pentru îmbunătățirea 
condițiilor de locuit — ce se răs- 
fring nemijlocit asupra stării de 
sănătate a populației.

Un factor esențial în dezvoltarea 
asistenței medico-sanitare il con
stituie caracterul planificat al a- 
cesteia. Parte integrantă a planu
lui de dezvoltare social-economică, 
planul sanitar a permis și permite 
adaptarea dezvoltării rețelei și a 
r imului de pregătire a cadrelor 
medico-sanitare la necesitățile 
populației, la condițiile specifice 
ale diferitelor etape de dezvoltare 
a țării. în acest cadru, a putut fi 
realizată lichidarea răminerii în 
urmă a dezvoltării rețelei sanitare 
in unele regiuni neglijate in tre
cut. Totodată, s-a înfăptuit o dez

voltare echilibrată a diferitelor sec
toare, imbunătățindu-se in timp 
scurt ocrotirea sănătății materno- 
infantilă și a muncitorilor, asigu- 
rindu-sv asistența populației virst- 
nice (ul cărei număr a sporit con
siderabil odată cu creșterea dura
tei medii de viață — ce se apropie, 
in prezent, de 70 de ani).

Asigurarea asistenței medicale 
larg accesibile si de înaltă calitate 
reprezintă o altă preocupare de 
bază, o altă trăsătură definitorie a 
acțiunilor pentru ocrotirea sănătă
ții populației din țara noastră. Gra
tuitatea asistentei permite oricărui 
cetățean să apeleze la ajutorul in
stituțiilor. medicale de stat ori de 
cite ori are nevoie de Îngrijiri. 
Concomitent, dezvoltarea planifica
tă a rețelei sanitare $i alocarea 
fondurilor necesare din bugetul 
statului, sporirea numărului de 
cadre, repartizarea rațională a u- 
nităților medico-sanitare pe întreg 
teritoriul țării și ierarhizarea lor 
in raport cu necesitățile șl cu baza 
materială existentă asigură creș
terea continuă a accesibilității 
asistentei medicale.

Creșterea ponderii clasei munci
toare in ansamblul populației a 
impus atenției organizarea asis
tenței medicale* la locul de muncă. 
In acest scop, in funcție de nu
mărul muncitorilor si de specificul 
procesului tehnologic, au fost crea
te unități sanitare in incinta între
prinderilor sau in Imediata apro
piere a acestora.

La baza orientării Întregii activi
tăți de ocrotire a sănătății popu
lației din țara noastră se află prin
cipiul prolilaxiei. Acesta se tradu
ce in viată in primul rind prin ma
rile acțiuni de stat cu caracter e- 
conomic, social-cultural și legisla
tiv. care asigură satisfacerea ne
voilor materiale și social-culturale 
ale societății. Profilaxia se reali
zează. totodată, prin complexul 
măsurilor de igienă a mediului de 
viață, prin măsurile antiepidemice 
si de proiecția muncii, precum si 
prin totalitatea măsurilor menite 
să prevină bolile, recăderile si 
complicațiile, prin instituirea unor 
măsuri active și prompte cu ca
racter medico-social. De asemenea, 
principiile profilaxiei stau la^^za 
unor programe care vizează nWIfti- 
mai prevenirea unor boli transmi
sibile. ci, in egală măsură, si pre
venirea unei game largi de afec
țiuni specifice unor grupe de virstă 
diferite — incepînd cu perioada 
prenatală si terminlnd cu bâtrine- 
tea.

Preocupările si eforturile noastre 
viitoare vor urma aceste direcții 
principale, trasate de directivele 
partidului, sarcina noastră fiind 
perfecționarea continuă a activită
ții tuturor verigilor muncii sanita
re pentru a ne putea îndeplini cit 
mai bine datoria de a veghea la 
sănătatea fiecărui cetățean al tării.

Dr. Alexandru 
CALOMFIRESCU 
prim-adjunct al ministrului 
eânâtâțli

De 6 ori mai multe
PATURI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Comparați aceste cifre: in 
1938 populația avea la dispo
ziție 33 763 paturi de aslstențâ 
medicala; în 1973 numărul lor
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pentru copii 
pentru femei

Observați că, astăzi, numărul 
paturilor pentru copil se a- 
propie de totalul paturilor de

era de 186 000. Deci, de aproa
pe 6 ori mai mare !

Un ritm deosebit de rapid a 
cunoscut sporirea numărului de 
paturi pentru copii și femei.

1938 1950 1960 1970 1973

1 350 5 292 20 273 28 980 31 663
2 100 10 405 21 097 34 489 36 098

asistență medicală antebelic, 
Iar cel pentru femei il depă
șește.

Crește media de virstă
Zilnic se înregistrează circa 1 milion 

de proceduri — consultații, Investigații, 
tratamente, Intervenții etc. Dacă in 1950 
cetățeanul beneficia, in medie, de 4—6 
proceduri medicale (în total : 89 milioa
ne), in 1973 a beneficiat de circa 16 (in 
total: 345 milioane).

Este evidentă imbunătățlrea continuă a 
stării ds sănătate a populației in ultimele 
decenii. Astfel, putem consemna eradi
carea unor boli (malaria, febra recurentă, 
trahomul), ca și reducerea pină la cazuri 
Izolate a frecvenței altora (poliomielita, 
dlfterla, febra tifoidă). Structura morbi
dității este similară azi cu cea intilnltă in 
țările dezvoltate economic. Au fost redu
se mult mortalitatea infantilă șl cea ge
nerală. A crescut pină la aproape 70 de 
ani durata medie a vieții.

De 7 ori mai multe
CADRE MEDICO-SANITARE
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nr. medici 
locuitori 
la un medic

în toamna aceasta, încă 
detașament de 1 487 noi me
dici — din promoția anului 1974 
— iși vor începe activitatea in
Numărul de locuitori la

Anul 1938

1 256 737 676 640
circumscripții. Alți 11 000 de ti
neri se pregătesc pe ‘ ~ "
celor 6 facultăți de 
ale țării.

un cadru sanitar mediu
1948 1960 1970

băncile 
medicină

1973

nr. cadre 
locuitori 
la un cadru 
sanitar mediu

11 360 24691 60 648 100 840 112 717

1 373 644 303 201 185

—■■ ■■ 1 ■■

Fondurile pentru finanța
rea acțiunilor social-culturale 
se ridică, pentru actualul cin
cinal, la 218 miliarde lei — 
ADICĂ MAI MULT DECÎT ÎN
TREGUL VENIT NAȚIONAL 
DIN ANUL 1970 — ceea ce a 
permis și creșterea continuă 
a alocațiilor pentru sănăta
te : a'e la 6,9 miliarde lei in 
1970, la 9,3 miliarde lei în 
1974 (deci, cu 36 la sută).

In acest an:

900 milioane lei 
pentru construcții

în actualul cincinal s-a intensificat rit
mul construcțiilor de mari unități spita
licești. Numai in 1974 se investesc în a- 
cest scop peste 900 de milioane de lei. 
Spicuim din agenda anului: au Intrat in 
funcțiune spitalele |udețene din Buzău, 
Tirgovlște, Piatra Neamț; urmează a fi 
puse la dispoziția populației spitalele din 
Reșița, Ploiești, Bacău, Tulcea, Sf. Gheor- 
ghe, Molnești și Moldova Nouă.

In felul acesta flecare județ are — sau 
va avea in curind — cel puțin un palat 
al sănătății.

Unul din noile lăcașuri de sănătate: spitalul din Galați

Ceea ce altădată 
era un lux

în anii socialismului, Investi
ții însemnate au fost dirijate 
spre valorificarea in folosul să
nătății oamenilor muncii a fac
torilor curativi naturali din fru
moasele noastre stațiuni bal
neoclimaterice răspîndlte pe 
intr.egul teritoriu al țării. în 1950 
au beneficiat de tratamente în 
stațiuni 75 375 persoane ; in 
1973 — peste 494 000.

Biletul pentru tratamentul 
balneoclimateric (în numeroase 
cazuri —.gratuit sau cu preț 
redus) este, astăzi, accesibil 
oricărui cetățean care posedă 
recomandare medicală.

In fiecare comună - 

cel puțin un dispensar 
în mediul rural funcționează 

peste 3 000 dispensare medicale 
încadrate cu minimum un me
dic (numărul medicilor care ac
tivează la sate trece de 7 200). 
în felul acesta, flecare comună 
beneficiază de cel puțin un dis
pensar.

in total — in orașe, între
prinderi și comune — funcțio
nează 5 520 dispensare și a- 
proape 400 policlinici (peste 100 
dintre acestea din urmă dls- 

punind de clădiri moderne, de 
mare capacitate, construite in 
ultimii 7—8 ani).

J

HUNEDOARA
O statistică „la zi" privind 

intensificarea procesului de ur
banizare in Județul Hunedoara, 
ca urmare a unei dezvoltări eco
nomice impetuoase, relevă date 
edificatoare : dacă in perioada 
1930—1948 procesul de urbaniza
re a înregistrat doar o creștere 
de la 12,9 la sută la 17,2 la sută, 
din 1948 și pină acum creșterea 
a fost de-a dreptul spectaculoa
să. procentul de urbanizare 
urcind de iu 17,2 la sută la peste 
68 la sută. De la 6 orașe in 
1948, județul Hunedoara a ajuns 
acum la 12, dintre care 3 sint 
municipii — Deva. Petroșani și 
Hunedoara. Și încă un fapt sem
nificativ : aproape Întreaga 
populație a Văii Jiului trăiește 
in mediul urban.
C0VASNA

Se apropie de faza finală lu
crările de construcție a sistemu
lui de alimentare cu apă pota
bilă a orașului Covasna. In cu
rind, locuitorii acestei așezări 
bogate in Izvoare de apă mine
rală vor beneficia și de apă 
dulce. Oricit ar părea de ciu
dat, găsirea unei surse de 
apă dulce in mijlocul sutelor de 
izvoare de apă minerală a ri
dicat probleme dificile. Intrucit 
debitul piriului Covasna era 
insuficient, apa necesară va fi 
adusă din piriul Bisca Mare 
printr-o conductă lungă de peste 
11 kilometri.
BUZĂU

O nouă stațiune de odihnă și 
tratament — Balta Albă, din ju
dețul Buzău — a intrat, din a- 
ceste zile, in circuitul balnear 
și turistic. Nămolul de aici, cu 
efect terapeutic, este indicat in 
tratarea afecțiunilor reumatice, 
in bolile sistemului nervos pe
riferic, bolile cronice ale căilor 
respiratorii superioare și altele. 
Oficiul județean de turism Bu
zău, in colaborare cu întreprin
derea de cosmetice „Miraj" din 
Capitală, a realizat, din extract 
de nămol, o serie de loțiuni și 
creme omologate sub denumirea 
„Pell-Amar".
CLUJ

Filiala din Cluj a Asociației 
juriștilor desfășoară o vie acti
vitate pentru popularizarea le
gilor. Numai in acest an au fost 
întreprinse 367 de acțiuni : ex
puneri. conferințe, simpozioane, 
consultații juridice, dialoguri cu 
cetățenii. Au fost explicate, în
deosebi, prevederile legale care 
reglementează relațiile de mun
că, protecția muncii, apărarea 
avutului obștesc, respectarea le
gilor de conviețuire socială, nor
mele eticii și echității socialiste.
IALOMIȚA

223 de tineri șl tinere de la 
Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Slobozia s-au mutat 
intr-un cămin nou. Tot la Slo
bozia se află in stadiu de fini
sare al doilea cămin al con
structorilor. iar de la începutul 
lunii iunie, 240 de tineri de la 
întreprinderea de materiale de 
construcții din Călărași s-au 
mutat intr-un cămin amenajat 
din inițiativa comitetului jude
țean al U.T.C. în curînd. se vor 
mai construi două cămine pen
tru tinerii din zona industrială 
a orașului Slobozia, unul la Că
lărași, pe lîngă întreprinderea 
de confecții, și altul la Tăndă- 
rei, cu 225 de locuri, pentru ti
nerii de la viitoarea fabrică de 
zahăr din localitate.

ALBĂ
Pe Platoul Romanilor din Alba 

Iulla, unde s-a înălțat, in ulti
mii ani, un modern cartier de 
blocuri, a început construcția 
casei de cultură a sindicatelor. 
Noul edificiu va dispune de o 
sală de spectacole cu 600 de 
locuri, o sală de expoziții, săli 
pentru diverse activități cultu
ral-educative.

ARAD
In orașul. Sebiș au Început 

lucrările de alimentare cu apă 
a localității. Pe riul Dezna se 
va construi un baraj și o uzină 
de apă cu o capacitate de cap
tare și tratare de 15 litri pe se
cundă. Paralel se va înălța un 
rezervor de apă cu o capacitate 
de depozitare de 750 metri cubi. 
într-o altă localitate din județ, 
respectiv in orașul Chișineu- 
Criș, unde prima etapă a lucră
rilor de alimentare cu apă s-a 
Încheiat, a început construcția 
rețelei de canalizare.

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ
(Urmare din pag. I)
sub raport economic, pentru a-și îm
bunătăți nivelul de trai, decit munca 
tuturor membrilor ei, gospodărirea 
chibzuită, plină dc răspundere, a a- 
vutului obștesc. Cu alte cuvinte, dacă 
producem mai mult —■ avem mai 
mult, dacă producem mai bine și mai 
economic — avem mai multe lucruri 
bune. Lectorii, propagandiștii, agita
torii au datoria să explice concret 
căile de dezvoltare continuă a pro
prietății socialiste, să releve relația 
directă dintre aceasta și întărirea 
disciplinei, demonstrind concret, cu 
fapte de viață, că numai întror.ina 
la fiecare loc de muncă un spirit de 
disciplină desăvirșită — față de ora
rul de producție, față de prescripțiile 
tehnologice, față de consumurile de 
matern prime și materiale — pot ii 
puse pe deplin in valoare rezervele 
interne ale producției, pot fi Închise 
toate canalele risipei care dijmu- 
îește avuția obștească.

Dubla calitate a oamenilor mun
cii _ de producători și proprietari 
ai mijloacelor de producție — impli
că nu numai dreptul, ci deopotrivă și 
datoria primordială de a participa 
nemijlocit la administrarea patrimo
niului productiv al societății. Această 
idee a fost din nou evidențiată preg
nant de tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
la recenta Consfătuire cu activul de 
partid »i de stat din centralele in

dustriale și întreprinderi. clnd a 
atras atenția că „democrația econo
mică, democrația socialistă trebuie 
să fie nu o lozincă generală, ci o 
realitate zilnică a vieții economice, 
exprimată prin participarea fiecărui 
om al muncii la activitatea de con
ducere. la înfăptuirea programului dc 
dezvoltare a țării noastre". In această 
direcție, un rol considerabil sporit 
trebuie să aibă organele de condu
cere colectivă — comitetele și con
siliile oamenilor muncii, adunările 
generale ale oamenilor muncii. Buna 
funcționare a acestui cadru institu
țional implică antrenarea puternică 
a întregului colectiv la dezbaterea 
tuturor problemelor de conducere a 
activității economice, dezvoltarea 
responsabilității fiecărui om al mun
cii pentru felul cum sint gospodărite 
bunurile obștești.

Un factor esențial în activitatea 
politico-educativă il constituie exem
plul personal al comuniștilor, chemați 
să constituie un model de disciplina 
și de grijă față de proprietatea so
cialistă. De aceea, preocupmdu-se de 
educarea in spiritul atitudinii Înain
tate față de avuția obștească a tutu
ror oamenilor muncii, organizațiile 
de partid au datoria să urmărească 
cum răspund acestei cerințe în pri
mul rind membrii de partid. Or. în 
unele locuri, in ambianța gene
rală a rezultatelor pozitive, se ob

servă o slăbire a exigenței ; se pot 
intilni situații cind față de membrii 
de partid care se fac vinovați in re
petate rinduri de risipă, de negli
jență și lipsă de grijă față de avutul 
obștesc, se recurge doar la critici 
generale, la satirizări prin gazetele 
de perete, in loc ca asemenea cazuri 
să fie puse in discuția adunărilor ge
nerale de partid, criticate ca abateri 
de la statutul partidului care, așa 
cum se știe, prevede obligația expre
să pentru fiecare membru de partid 
„să apere cu fermitate șl să întă
rească prin toate mijloacele proprie
tatea obștească — temelia economică 
a societății socialiste".

Azi, cind partidul numără aproape 
2.4 milioane de comuniști, apare lim
pede ce uriașă forță, ce vaste resur
se de afirmare a disciplinei și res
ponsabilități deține societatea noas
tră socialistă, dacă fiecare părticică a 
ecestui imens nucleu de energie va 
acționa in apărarea și dezvoltarea 
proprietății socialisto. Cu cit iși va 
exercita mai bine fiecare comunist, 
in domeniul său de activitate, calita
tea de luptător pentru dezvoltarea 
avuției obștești, cu atit mai rodnică 
va fi întreaga activitate a celor ce 
muncesc, cu atit se vor obține 
succese mai mari și mai rapide in 
Întreaga operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, spre 
binele întregului popor.

® AnnOjCmCntUl c0^ec^vulul Exploatării miniere Filipeștii 
de Pădure, județul Prahova, de a realiza in anul 1974 o producție 
netă suplimentară de cărbune de 39 000 tone, a fost îndeplinit încă 
de la sfirșitul semestrului I a.c. In acest fel, harnicii mineri de aici 
iși onorează, in continuare, titlul de fruntași in întrecere obținut anul 
trecut. (Eleodor Minoniu, inginer).

© 300 000 kilometri fără reparații capitale a parcurs autobuzul 
31—GJ—829, condus de șoferii Vasile Mindruleanu și Anastasiu Stoe- 
nescu, de la I.T.A, Tg. Jiu. Concret, aceasta înseamnă peste 150 000 
de lei economisiți de întreprindere Ia capitolul „reparații capitale". 
Datorită întreținerii corespunzătoare, mașina se află permanent in 
perfectă stare tehnică. (Vasile Morindău, Tg. Jiu).

• „De aur să fi fost ,lrele tot se Pu,ea ,ace ,eBă’ 
tura cu rețeaua" — remarca cititorul nostru Preda Marin — sesizîn- 
du-ne încetineala cu care se lucrează la rețeaua de electrificare in 
satul Găvănești, comuna Baldovinești, din județul Olt. Documentele 
pe care ni le-a trimis confirmă exactitatea părerii. Bucuroși ar fi 
țăranii de prin partea locului dacă odată cu explicațiile ar putea primi 
mai repede... lumină.

© 16 miîionnc lei rePrczintă valoarea lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești realizate, in primul semestru al anului, prin munca patriotică 
a locuitorilor orașului Cimpulung, județul Argeș. Pină la sfirșitul anu
lui, aceste rezultate vor fi dublate. (Ion Dobrescu, Cimpulung-Argeș).

® La depozitul de metale feroase Constanța, din cadrul Cen
tralei de preindustrializare și achiziții București, zeci de autocami
oane încărcate cu fier vechi așteaptă ore in șir să fie descărcate : 
in plus, aici există peste 3 500 tone de fier vechi neridicat de multă

vreme. Așteptăm, din partea conducerii centralei respective, măsuri 
de natură să sporească operativitatea descărcării fierului vechi și 
transportului acestei materii prime spre oțelării. (P. Rădăcină, București).

® S-a încheiat construcția noului local de școală din satul Tra- 
ian, comuna Zăneștl, județul Neamț. La înălțarea acestei școli, a că
rei valoare este de circa 360 000 de lei, o contribuție însemnată au 
adus-o cetățenii comunei (Ion Axinte, comuna Zănești, județul Neamț).
• Sugerăm Proiectanților de la I.P.R.A.N.-București să modi

fice proiectul construcției casei de pompe de la depozitul de carbu
ranți din cadrul Combinatului de produse sodice Govora. Pompele 
montate după, proiectul actual sint situate cu mult mai jos decit ni
velul conductelor pentru evacuarea apei, din care cauză sint mereu 
inundate. In această situație, motoarele electrice, deși sint scoase de 
fiecare dată din apă și puse la uscat, sint supuse totuși degradării. 
(Gheorghe Ispășoiu, tehnician, Combinatul de produse sodice Go
vora).

® Pe bUtUCl. Autocamionul 21—DJ—1948, aparținind autobazei
6 Calafat, din cadrul I.T.A. Craiova, dus de mai bine de patru luni 
pentru reparații capitale la întreprinderea de reparații auto Tecuci, 
nu poate fi repus în circulație din cauza lipsei șasiulul. Să fie oare 
chiar atit de greu de procurat ? (Vasile Neagu, conducător auto. Au
tobaza 6 Calafat).

O în primul semestru al anului| colectivul secției turnătoria 
de la întreprinderea mecanică „Nicolina“-Iași a depășit planul la 
piese turnate din oțel cu 120 de tone. In ultimele două luni, aici s-au 
turnat suplimentar peste 40 tone de oțel lichid. (Ncculai Birliga, mun
citor).
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CUM TRADUCEȚI lN VIAȚĂ CONCLUZIILE CONSFĂTUIRII ACTIVULUI

DE PARTID Șl DE STAT DIN CENTRALELE INDUSTRIALE Șl ÎNTREPRINDERI ?

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE
sarcină prioritară, permanentă a tuturor

unităților economice
în cadrul lucrurilor Consfătuirii cu activul dc partid și dc stat din cen

tralele in.îvM- Sj întreprinderi s-a subliniat ea problemele creșterii 
cricicntei avthiriii economice sint probleme centrale ale producției și 
trebuie soluționate cu cea mai marc răspundere în fiecare întreprindere 
Si centrala. Hc c.i este vorba de sporirea mai accelerată a productivității 
mumii. <Je rr.luccrra ‘•biruitoare a cheltuielilor dc producție — in primul 
rind, a < hcl(i>i< h l< r m ucrialc — sau de mărirea economiilor si a benefi
ciilor, întreprinderile si centralele industriale au datoria să acorde o aten-

tie primordială indicatorilor care definesc eficiența, fără de care nu se 
poate considera că unitățile respective ișl îndeplinesc exemplar planul și 
angajamentele asumate in marea întrecere socialistă. Cum se acționează 
acum in întreprinderi pentru înfăptuirea uneia din aceste sarcini majore 
— șl anume, diminuarea cheltuielilor de producție, a color materiale ? 
Iată întrebarea la care am căutat răspuns in cadrul investigațiilor între
prinse in unități industriale din București și Brașov.

Spiritul economicității

Comparativ cu sr 
colectivul întreprind 
București a oblinut 
nomii la cheltuielii! 
datorită, pe c 
producției previi 
parte, reducerii 
riale cu peste 
Așadar, o 
bun gospi 
dințate de 
Cu to; 
tovarăș 
comite

o

•cinlle d< 
irii „Apoi 
important 

de producție 
parte, depășirii 
și, pe de altă

consumurilor mate- 
2 milioane de lei. 

itate eficientă, de 
dar al fondurilor h 
stat spre administ 
aceste rezultate pozitive, 
Maria Iepure, secretara 

----- ilui de partid al întreprin
derii. a ținut să ne spună :

— Avem un colectiv harnic, mulți 
muncitori priceputi. care se strădu
iesc să nu risipească materia primă. 
Nu putem trece insă cu vederea 
faptul că penlru întronarea, la fie
care loc de mun
că. a spiritului de 
răspundere comu
nistă pentru folo
sirea judicioasă a 
fiecărui kilogram 
de fire avem incă 
multe de făcut. 
Există destule de
șeuri nerecupera
bile, se mai obțin 
calități inferioare.

— Cum acționează organizația de 
partid pentru remedierea acestor 
neajunsuri ?

— Folosim forme variate ale 
muncii politico-educative adaptate 
la specifice stre: cău
tăm să intensificăm munca politic^ 
in secții pentru cultivarea spiritului 
gospodăresc, combâtind orice mani
festare care ar putea să ducă la 
risipă de materiale, de timp de 
muncă. Bunăoară, împreună cu co
mitetul oamenilor muncii, comitetul 
de partid a inițiat controlul prin 
sondaj asupra modului cum sint 
respectate prescripțiile tehnologice, 
programul de jucru. Faptul că aba
terile constatate sint nu numai cri
ticate pe loc, ci se analizează 
prompt cu întreg colectivul sectoru
lui respectiv, mărește eficiența a- 
cestei forme de control. Membrii de 
partid din secții au primit fiecare 
sarcina concretă de a veghea la 
mersul producției, la locurile lor de 
muncă, de a desfășura activitatea 
de educație economică Ia fața locu
lui, ca să mă exprim astfel, folosind 
argumente concrete din viață, pen
tru a explica un succes și a lichida 
o deficientă.

Aflăm și despre alte acțiuni ale 
comitetului de partid și comitetu
lui oamenilor muncii, cu scopul de 
a dinamiza și permanentiza efortu
rile de gospodărire rațională, de 
economisire a materialelor. Munci
toarea specialistă Maria Casandra, 
din atelierul de încheiat si repansat 
— membră in comitetul oamenilor 
muncii — ne-a caracterizat foarte 
sintetic specificul măsurilor aplicate 
in întreprindere.

— Munca dc la om la om a deve
nit o practică curentă. Orice nou 
angajat, indiferent de calificarea sa, 

• feste dat în grija unui muncitor cu

incre-

teren
Cind își face loc 
au tom uițumirea...

de 
la

încălțăminteprefabricate pentruCentru de

LA COMBINATUL „CLUJEANA

Avind totul la lndemină, lnce 
pind cu pielea și talpa și termi- 
nind cu cele mai mici acceso
rii, colectivul de muncă de aici 
poate executa operativ cele mai 
dificile comenzi și modele 
încălțăminte, fără a apela 
furnizorii din afară. Ba, dimpo
trivă, „Clujeana" va putea pro
duce prefabricate și pentru 
alte fabrici de încălțăminte din 
țară.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul ..Scînteii'*

integrarea producției la combi
natul „Clujeana", in sensul că in 
afară de pinză, totul se fabrică 
aici. Acest fapt, după cum ne 
relata inginerul Gheorghe Neciu, 
directorul fabricii de înlocuitori 
și accesorii din cadrul combi
natului, are o deosebită impor
tanță pentru sectorul de încăl
țăminte, unde este nevoie de 
foarte multă rapiditate șl elas
ticitate in executarea unor co
menzi In funcție de cerințele 
beneficiarilor interni și externi.

La combinatul de piele șl în
călțăminte „Clujeana" a fost dat 
in funcțiune, cu ipai bine de o 
lună înainte de termen, un mo
dern centru de prefabricate 
pentru încălțăminte. El se com
pune din mal multe ateliere, 
printre care unul de soluții de 
adezivi, altul pentru fabricarea 
tocurilor și ramelor pentru în
călțăminte din masă plastică, un 
atelier de calapoade șl altele. In
trarea in producție a acestui 
centru încheie, în linii generale,

experiență. Sintem foarte severi. Ne 
afectează, desigur, eșecurile, mai 
ales cind unii tineri nu răspund 
speranțelor pe care le-am pus în ei. 
De aceea, ne străduim ca fiecare să 
se încadreze cit mai repede in co
li ctiv. să dobindească mai rapid în
sușirile de bun gospodar.

— De ce se mai face încă risipă 
de fire, iar deșeurile reprezintă 
8—10 la sută din consumurile de 
materii prime ?

— Am putea aduce în discuție ca
litatea uneori necorespunzătoare a 
unor fire, defecțiunile in funcționa
rea unor mașini. In realitate insă, 
C3uza principala constă in lipsa de 
conștiinciozitate, de răspundere a 
unor lucrători. Unii, in dorința de 
a realiza o producție cit mai marc, 

neglijează calita
tea, evoluția con
sumurilor, întîr- 
zie să oprească o 
mașină defectă. 
Sintem intransi
genți cu aseme
nea — 
de 
tot 

problemă pe care 
vat-o o reprezintă 
și repararea in .
utilajelor. Au fost organizate 
cursuri de calificare și de ri
dicare a calificării pentru mecanici, 
dar activitatea sectorului mecanic 
lasă incă dc dorit. în comitetul oa
menilor muncii se caută, in prezent, 
soluția acestei probleme.

— Ce activitate desfășurați dv. și 
ceilalți reprezentanți ai colectivului 
in comitetul oamenilor muncii, in 
domeniul reducerii consumurilor 
materiale ?

— Practic, toți muncitorii din co
mitetul oamenilor muncii au atri
buții bine precizate. Nu numai că ni 
se ascultă opiniile, ci ni se și încre- 

‘ ain’tează sarcini’concrete, pentru ur
mărirea îndeplinirii măsurilor sta
bilite in ședințe. In felul acesta, toți 
membrii comitetului oamenilor 
muncii poartă efectiv răspunderea 
pentru adoptarea și aplicarea deci
ziilor. Pentru a da un exemplu — 
intrucit ne referim la reducerea 
consumurilor — am obligația de a 
veghea la valorificarea cit mai de
plină a deșeurilor pentru realizarea 
unor produse secundare.

Pentru acest al doilea _______
sarcinile de plan prevăd o dublare 
a proporției de reducere a consu
murilor materiale față de prima 
parte a anului. Ceea ce este perfect 
realizabil — sint de părere factorii 
de răspundere de la întreprinderea 

și apli- 
de apli- 
organiza- 
concrete 

partid, pentru 
răspunderii fiecăruia la 

pentru mani-

„APOLO“ DIN CAPITALA
încă produse de

cazuri care, 
altfel, devin 

mai puține. O 
n-am rezol- 

intreținerea 
bune condiții a 

fost

semestru.

„Apolo". PromDt, s-au 
cat sau sint în curs 
care măsuri tehnice și 
torice. însoțite de acțiuni 
ale organizației de 
întărirea 
locul său de muncă, 
testarea unei înalte conștiințe mun
citorești față de utilizarea fiecărui 
gram de materii prime.

Cornellu C1RLAN

„Radiografia" rezultatelor între
prinderii de scule din Rișnov arată 
că in cinci luni ale anului, din sar
cina dc reducere cu 35,4 lei a chel
tuielilor de producție la 1600 lei 
producție-marfă — prevăzută pe 
întregul an — nu s-a realizat decit 
3,4 Ici. La acest rezultat nefavorabil 
pină acum a contribuit și depăși
rea cu circa 3,60 lei a cheltuielilor 
materiale care, in ansamblul chel
tuielilor de producție, au o pondere 
de 49 la sută. Evident, neindepli- 
nirea sarcinii de reducere a cheltu
ielilor materiale, a celor de produc
ție in general, arată că in Întreprin
dere această sarcină dc mare inte
res economic, de însemnătate 
cială pentru sporirea eficienței 
s-a situat in mod 
în contextul preo
cupărilor cotidie
ne ale comitetu
lui oamenilor 
muncii și organi
zațiilor de partid.

Este drept că, 
in decursul ulti
milor ani, in u- 
nitate au fost luate măsuri care 
au dus la o mai bună valori
ficare a metalului, materia pri
mă preponderentă in structura chel
tuielilor, fapt ce a influențat in mod 
pozitiv asupra reducerii volumului 
lor. Una dintre aceste măsuri o 
constituie execuția sculelor prin la
minare. procedeu care — in compa
rație cu strunjirea — asigură la ni
velul acestui an un consum mai mic 
cu circa 220 de tone metal (in va
loare de 8.8 milioane de lei). De a- 
semenea, la începutul acestui an a 
fost întocmit un plan de măsuri cu 
o eficientă economica directă asu
pra reducerii cheltuielilor materiale, 
din care unele au și fost aplicate. 
Ne referim la micșorarea adaosuri
lor dfe prelucrare la atelierul de 
freze și alezaj, a adaosurilor de 
prelucrare la discurile pentru seg- 
menți, la extinderea laminării unor 
noi sortimente de burghie, recupe
rarea unor capete de bare și altele. 
Aceste acțiuni s-au limitat insă la 
atit ; or, rezervele de economii, de 
diminuare a consumurilor materiale 
sint mult mai mari.

O atare situație iși găsește expli
cația in atitudinea de 
mire In diferite niveluri 
in inconstanța acțiunilor 
lor pentru ieftinirea

cru- 
nu 

hotărit și constant

ÎNTREPRINDEREA
DE SCULE DIN RÎȘNOV

automulțu- 
și, de aici, 
și eforturi- 

. ________ producției.
Nu intîmpiător, măsurile preconiza
te in acest sens au fost reduse ca 
număr : apoi, chiar și dintre aces
tea unele nu au fost fundamentate 
temeinic, iar altele s-au aplicat cu 
întirziere sau deloc. Analiza posibi
lităților de diminuare a cheltuielilor 
materiale nu s-a ridicat, pină de cu- 
rind, la nivelul de exigență aștep
tat : a fost insuficient de aprofun
dată. nu a mers pină la produs și 
operațiunea de lucru. Toate a- 
cestea, ca și neurmărirea sistema
tică a modului cum sint materiali
zate măsurile propuse au făcut ca

rezultatele din primele cinci luni să 
fie nesatisfăcătoare.

Acestea sint, de altfel, și unele din
tre concluziile desprinse din dezbate
rile ec au avut loc zilele trecute, in 
plenara comitetului (le partid al în
treprinderii, care — la indicația co
mitetului județean de partid — a 
analizat modul cum se acționează in 
vederea reducerii cheltuielilor de pro
ducție in ansamblu și a celor mate
riale in special. Mulți dintre cei care 
au luat cuvintul. printre care tehni
cianul Ion Drăgușelea, ing. Ștefan 
Radu, directorul întreprinderii. Vasile 
Rohatin, contabil-șef, Gheorghe Gă- 
lășanu, directorul sucursalei Brașov 
a Băncii Naționale, au relevat faptul 
că se impune o reconsiderare a opti
cii privind organizarea și desfășura

rea acțiunii de 
reducere a chel
tuielilor de pro
ducție, în sensul 
evaluării reale a 
posibilităților 
xislente in 
tate.
du-se 
ielile 

prezentat

e- 
uni- 

Referin- 
1-a cheltu- 

materiale, 
și ci-vorbitorii au

teva dintre căile menite să ducă la 
diminuarea lor. Intre cele mai impor
tante au fost amintite : reducerea 
pierderilor din rebuturi, care au în
sumat aproape patru milioane de lei; 
micșorarea consumurilor specifice de 
metal, domeniu in care există rezer
ve importante. Legat de acest aspect, 
colectivul întreprinderii adresează un 
nou apel colectivului de la „23 Au
gust" din Capitală, pentru a livra 
semifabricate la dimensiuni mai apro
piate de cele solicitate, pentru a nu 
se mai transforma in șpan mari 
cantități de metal. De asemenea, s-a 
apreciat că posibilități însemnate de 
valorificare superioară a metalului 
există și prin realizarea unui volum 
mai mare de scule cu clasă superioa- 

. ră de precizie. în acest scop, se im
pune să fie combătute atitudinea re
fractară. comoditatea unor cadre teh
nice care, pentru a nu se „complica", 
preferă să execute scule de o clasă 
mai redusă de precizie.

Desigur, in cadrul ședinței amintite 
au fost jalonate și alte căi de valo
rificare superioară a materialelor, de 
reducere a cheltuielilor materiale și 
de producție. Problema care se pune 
acum cu acuitate în fața organizației 
de partid, a comitetului oamenilor 
muncii este aceea de a stabili cu ri
gurozitate măsuri concrete, cu ter
mene de aplicare și răspunderi pre
cise, de a asigura finalizarea lor in 
practică și. mai ales, de a intensifica 
munca politică in rindul colectivului 
pentru dezvoltarea spiritului gospo
dăresc, pentru repudierea risipei de 
orice fel, sădind in conștiința fiecă
rui muncitor, inginer, tehnician răs
punderea pe care o are pentru utili
zarea cu rezultate maxime pentru 
producție a resurselor materiale ale 
întreprinderii.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Îndeplinirea planului
impune ordine și disciplină

in relațiile contractuale
Județului Alba i s-au alocat în a- 

cest an — ca și in întregul cincinal 
— însemnate fonduri de investiții, 
in vederea realizării de noi capaci
tăți industriale, fonduri care — in 
general — sint 1..............
condiții. Pe baza 
orașul Blaj a fost 
intrat in funcțiune, 
mestrului I a. c., o 
prindere de accesoriii pentru mașini- 
unelte. Alte noi obiective industria
le se află in construcție in munici
piul Alba Iulia — 
piese din fontă 
pentru mașini-u- 
nelte și o fabri
că de lapte praf. 
Concomitent, un 
volum mare de 
investiții a fost 
destinat dezvol
tării capacității 
de producție a 
multora din uni
tățile existente.. 
Asemenea lucrări 
se execută la în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase Zlatna, întreprin
derea de hirtie Petrești. Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui Blaj, întreprinderea de utilaje 
și piese de schimb Alba Iulia.. Deși, 
pe ansamblul județului, realizările 
valorice obținute in domeniul inves
tițiilor au fost satisfăcătoare în pri
ma jumătate a anului, totuși, in 
funcțiune nu au intrat toate capa
citățile de producție ’ '
ce generează efecte 
favorabile.

— Restanțele 
bună măsură, 
punzătoare din ___  ____
șantierele respective — aprecia to
varășul Ștefan Dumitrescu, directo
rul Sucursalei județene Alba a 
Băncii de Investiții. E adevărat, 
realizările din acest an sînt mai 
bune ; cu toate acestea, pină acum, 
nu s-au putut recupera integral ră- 
minerile in urmă atit la partea de 
construcții, cit și la montaj. De 
exemplu, pe șantierul de dezvoltare 
a capacității de producție

utilizate in bune 
folosirii lor, in 
construit-ă și a 
la sfirșitul trl- 
modernă intre-

o turnătorie de

sulfuric și cupru de convertizor, de 
la întreprinderea metalurgică de 
metale neferoase Zlatna. în primul 
semestru s-au înregistrat realizări 
valorice egale cu cele obținute in 
întregul an 1973. Rezultate asemă
nătoare s-au consemnat'și pe șan
tierele fabricii de drojdie furajeră 
de la Complexul de prelucrare a 
lemnului Blaj, instalației de hîrtie 
subțire de la întreprinderea de hîr
tie Petrești. Repetăm insă, restan
țele nu au fost lichidate.

Pentru îndreptarea situației din

montorl, de tineri muncitori din a- 
cest-e unități au lucrat și lucrează 
pe șantierele întreprinderii de hîr
tie Petrești, întreprinderii metalur
gice de metale neferoase Zlatna și 
fabricii de drojdie furajeră din ca
drul Complexului de prelucrare a 
lemnului Blaj.

— Vom sprijini în continuare, 
mai insistent, constructorul pen
tru a urgenta terminarea lucrărilor 
de investiții — ne-a spus loan Nis- 
tor, directorul întreprinderii de hîr
tie Petrești. Noi

Un apel al constructorilor din județul Alba
adresat colectivelor unor întreprinderi

din Suceava, Dej, lași, Bistrița și București

prevăzute, ceea 
economice ne-
datorează, în 

necores- 
de pe

se 
activității 
anul trecut

O zi de muncă intensă pe întinderile județului Teleorman. In lanuriie cooperativei agricole „Dunărea" din Ciuperceni, combinele lucrează fără întrerupere, de dimineața pină 
seara (foto 1). Terenurile de pe care s-a strins recolta la cooperativa agricolă Drâgănești-Vlașca sînt pregătite în vederea însâmințâril culturilor duble (foto 2). La Puranl,

mecanizatorii și cooperatorii eliberează rapid terenurile de paie (foto 3) poto . Cristian

anuWpecut, la începutul acestui an, 
biroul comitetului Județean de par
tid a inițiat un amplu program de 
acțiune. Prin măsurile stabilite s-a 
urmărit asigurarea, cu ajutorul unor 
ministere și centrale industriale, a 
anumitor utilaje de primă necesita
te șantierelor, sprijinirea construc
torului — șantierul Alba Iulia al 
Trustului de construcții industriale 
Cluj — în sporirea efectivelor de 
montori, s-a instituit un control ri
guros privind îndeplinirea sarcini
lor stabilite ș. a. Eficiența acestor 
măsuri este evidentă : a crescut rit
mul de execuție a lucrărilor de 
construcții și s-a redus substanțial 
stocul de utilaje nemontate existen
te pe șantiere ; de la mijloace teh
nice in valoare de 130 milioane lei 
la începutul anului, la 49 milioane 
lei. la începutul lunii iulie a. c. Un 
ajutor deosebit a fost acordat con
structorului de către întreprinderile 
beneficiare, mai ales prin trimite
rea, pe șantiere a unor echipe de 
specialiști care au executat diverse 
lucrări de montaj. Zeci și sute de

DUMINICĂ, 
ÎN LANURI

FORJELE SATULUI-LA SECERIȘ!

MEHEDINȚI
Peste 35 000 de cooperatori, 

mecanizatori, specialiști, acti
viști de partid și de stat și alte 
cadre s-au aflat duminică, de la 
primele ore ale dimineții pină 
seara tîrziu, in cimp, la recol
tat Numai in această zi, în ju
dețul Mehedinți s-a strins pro
ducția de griu de pe 3 500 ha — 
cea mai mare viteză zilnică în
registrată pină acum. Pentru a 
se reduce decalajul intre recol
tat și eliberat, peste 10 000 de 
cooperatori au lucrat la strinsul 
manual al paielor. In bazele de 
recepție au fost transportate, tot 
duminică, aproape 1 000 tone 
griu.

-I-ÎZZ

și' In județul Arad, mecanizatorii . 
cooperatorii muncesc eu însuflețire, 
cu simț de răspundere pentru în
cheierea intr-un timp scurt. fără 
nici un fel de pierderi, a recoltării 
cerealelor, eliberarea imediată a te
renurilor și insămînțarea culturilor 
succesive. Organizațiile de partid de 
la sate folosesc cele mai variate mij
loace ale muncii pe itice de masă 
pentru a thobili’a toate forțele la 
executarea lucrărilor agricole de Be- 
zon. Cu toate stagnările repetate, 
cauzale de ploi, datorită faotului că 
s-a lucrat și duminică, recoltatul or
zului s-a încheiat in întregul județ. 
La griu, f? vor constitui echipe de 
cosași pentru strincerea recoltei de 
pe terenurile cu exces de umiditate.

Timpul a devenit la fel de pre
țios șl pentru ex r< a cît mai ur
gentă a c-elorialte lucrări intre care, 
de primă importanță este «emana
tul culturilor duble. La marea majo
ritate b unităților agricole, datorită 
muncii politice desfășurate de către

Uza

organizațiile de partid in rindul co
operatorilor și mecanizatorilor, re
zultatele la eliberarea terenurilor și 
iasămințat sint bune. Un exemplu 
in acest sens il oferă cooperativa a- 
gricolă „Șirîana" din Șiria, unde re
coltatul orzului și semănatul celei 
de-a doua culturi — porumb boabe 
— s-au desfășurat in flux continuu. 
De asemenea, cooperatorii și :
zatorii din Iratoșu, Pecica, 
Semlae și din alte unități 
folosesc presele de balotat 
in agregate cu sănii pentru 
rea imediată a terenurilor. Baioții 
«unt așezați in șire la capătul tar
lalelor, iar suprafețele eliberate 
sint insămințate cu culturi duble. 
Din ultima situație operativă întoc
mită la direcția agricolă județeană 
rezultă că in cooperativele agricole 
din județul Arad, pe 5 523 hectare 
s-au insămințat culturi duble.

Rezultatele puteau fi mult mai 
bune dacă in toate cooperativele a- 
gricole s-ar acționa cu aceeași ope
rativitate. Or. la cooperativa agri
colă din Munar, 40 hectare de pe 
care s-a recoltat orzul așteaptă de 
5 zile să fie eliberate și însămințate. 
Situații asemănătoare pot fi întil- 
nite și la cooperativele agricole din 
Macea, Zădăreni, Zimand etc.

mecani- 
Nădlac, 
agricole 
grupate 
elibera-

Conducerile acestor unități agrico
le, cu sprijinul organizațiilor de 
partid, au datoria să asigure folosi
rea la întreaga capacitate a mașini
lor, astfel incit viteza zilnică la re
coltat și semănat să fie mult sporită.

Constantin SIMION 
corespondentul „Scînteii"

Este normal ca. intr-o perioadă de 
virf la seceriș, la sediul unităților 
agricole să nu găsești nici țipenie de 
om. De aceea, ajunși la l.A.S. Belciu- 
gatele-Ilfov, am pornit direct spre 
lanurile ce se întind pînă în lunca 
Ialomițel, cale de 30-40 km. Unde se 
lucrează acum ? Este ușor de aflat 
cu ajutorul tehnicii moderne cu care 
a fost dotată această întreprindere 
agricolă de stat — etalon : postul de 
radio emisie. Un apel și „pe recep
ție" intră tov. Gh. Țiru, directorul 
unității. Ne dăm întilnire la un 
punct fix.

— Cine sînt astăzi fruntașii la se
ceriș ? — il întrebăm pe director.

— Vom ști exact disearâ, după ce 
se va calcula cit a recoltat fiecare.

Ii vedem pentru moment la vola
nul combinelor „Gloria", care înain
tează continuu in lanul uniform de 
griu. De la tovarășul director aflu 
că întreprinderea cultivă 900 ha cu 
orz și 3 000 ha cu griu. Pentru strin- 
gerea recoltei lucrează acum 32 com
bine „Gloria", 16 prese de balotat, 
40 camioane basculante, la care se 
adaugă un însemnat număr de trac
toare, discuri și semănători folosi
te la insămînțarea culturilor suc
cesive. La mijlocul săptăminil tre
cute s-a încheiat secerișul orzului, 
iar acum toate forțele sint concen
trate la griu. Aceste explicații sint 
întrerupte de convorbirile care se 
aud in difuzorul aparatului de emi- 
sie-recepție intre diferitele posturi. 
Se menționează camioanele care 
pleacă spre baza de recepție. Sec
torul mecanic se interesează de mo
dul cum decurge înlăturarea defec
țiunilor apărute la două combine.

Discutăm „din mers" cu mecaniza
torul Mihai Buia ; el ne decla
ră că a și recoltat 15 000 kg 
și încă nu era ceasul amiezii. 
Treaba merge strună. Se recoltează

griul, din urmă vin presele care ba
lotează paie, discurile pregătesc te
renul in vederea insămințării cul
turilor duble. O echipă de la cine
matografie se întoarce de la locul 
unde lucrau presele. Se face un film 
documentar „pe viu". „Nu trebuia 
să filmați acolo că nu-i în regulă 
le spune directorul. Presele n-au 
tîrișuri pentru baioții de paie. Ale 
noastre — adaugă el — au fost echi
pate cu tirișuri, dar acestea au venit 
in ajutor de la l.A.S. Mogoșoaia...".

Nu-i singurul necaz — intervine în 
discuție inginerul-șef tov. Tiberiu 
Popeia. în prima decadă a lunii iu
lie urma să primim 16 prese de ba
lotat paie. Or, I.M.U. Medgidia ne-a 
comunicat că nu le poate livra decit 
in luna august. Ce să facem atunci 
cu ele ?"

...Seara tîrziu, pe baza rezultatelor 
obținute la lucrările efectuate în acea 
zi, s-au acordat imediat premii. In 
frunte’ sînt mecanizatorii Trică Dra- 
gomir, Nicolae Ciobanu, Nicolae 
Pintiuc și alți cițiva. Ce poți să le 
urezi ? Mult griu in buncărele com
binelor, pentru ca secerișul să se 
încheie cit mai repede.

CONSTANTA
Duminică, in județul Constan

ța, s-a recoltat griul de pe 8 766 
hectare, astfel incit în unele u- 
nități din sudul județului, unde 
această lucrare a început mai 
din timp, iar precipitațiile au 
fost mai mici in ultima vreme — 
Ostrov, Gîrlița, Adamclisi și al
tele, precum și l.A.S. Cernavo
dă, Cogealac, Tirgușor și Hîrșo- 
va — secerișul griului se apropie 
de sfirșit. In întreg județul, 
griul a fost recoltat pînă In pre
zent de pe 65 000 ha, reorezen- 
tind 44 la sută din suprafață.

ARGEȘ

I. HERȚEG

în județul Argeș, peste 700 
mecanizatori, însoțiți de coope
ratori, au lucrat duminică la re
coltatul păioaselor, aratul și 
însămințatul culturii duble. Ca 
urmare a eforturilor depuse de 
ei, recoltatul orzului de pe cele 
2 500 hectare existente in coope
rativele agricole a fost, in mare 
parte, încheiat. Duminică s-a 
secerat din plin și griul. A fost 
strinsă recolta de pe mari su
prafețe, îndeosebi în cooperati
vele agricole din Mozăceni- 
Deal și Mozăceni-Vale, Slobo
zia, Ștefan cel Mare, Cornățel 
șl Popești.

am dori ca pină 
la 23 August să 
intre in funcțiune 
noua instalație 
de hirtie subțire 
și de confecții. 
De altfel, la hala 
de confecții mai 
sint de executat 
unele finisări și 
racorduri. Din pă- 

; cațe insă, mari 
greutăți ne-au 
creat furnizorii 
de utilaje. Nici la 

această oră nu ne-au fost livrate, de 
către diverși furnizori din țară, 29 
poziții de utilaje, deși termenele 
contractuale au expirat de luni de zile. 

Intr-adevăr, intîrzierile in livrarea 
utilajelor reprezintă una din cau
zele principale ale nerespectării ter
menelor de punere in funcțiune Ia 
unele din noile obiective și capaci
tăți de producție din județul Alba. 
Intervențiile repetate ale beneficia
rilor, apelurile către furnizorii de 
utilaje s-au soldat doar cu... promi
siuni. Și aceasta, cu toate că în 
unele cazuri furnizorii de utilaje 
restanțieri și beneficiarul aparțin a- 
celuiași minister. Este situația ÎN
TREPRINDERII DE UTILAJE ȘI 
PIESE DE SCHIMB SUCEAVA, 
care mai are de livrat unității din 
Petrești mașini de ambalat suluri și 
topuri, mașini de tăiat capace și în
cercuit baloți, deși termenele con
tractuale au expirat in trimestrul 
III 1973 și trimestrul I 1974. In a- 
ceeași situație se află și COMBI
NATUL DE CELULOZA ȘI HlRTIE 
DEJ, care trebuia să livreze cinci 
balansiere. Atit unitățile din Su
ceava șl Dej, ca furnizori, cit și în
treprinderea de hirtie Petrești, ca 
beneficiar, aparțin de Ministerul 
Economiei Forestiere și Materiale
lor de Construcții și, de aceea, o 
intervenție hotărită din partea aces
tui for de resort, pentru respectarea 
disciplinei contractuale, era mai 
mult decit necesară. Restanțieri 
față de întreprinderea din Petrești 
sint și FABRICA DE ELEMENTE 
DE AUTOMATIZĂRI BUCUREȘTI 
și I.I.L. „PROGRESUL" IAȘI.

Alți furnizori nu au expediat uti
lajele contractate întreprinderii me
talurgice de metale neferoase Zlatna. 
Aceștia sint I.U.I.M.C.R. BISTRIȚA, 
care a livrat doar parțial 3 electro- 
filtre, deși termenul contractual a 
expirat de anul’ trecut, „VULCAN" 
Si C.I.U.T.C.P.M. DIN BUCUREȘTI. 
O parte din mijloacele tehnice din 
import nu au fost asigurate în ter
men util, de către USTOC DIN CA
PITALA pentru fabrica de drojdia 
furajeră din Blaj. Precizăm, aceas
tă fabrică a avut termen inițial de 
punere in funcțiune 30 iunie 1973.

TUTUROR ACESTOR FURNI
ZORI DE UTILAJE, ORGANIZA
ȚIILOR DE PARTID RESPECTIVE, 
COLECTIVELE DE MUNCA ȘI OR
GANIZAȚIILE DE PARTID DIN 
ÎNTREPRINDERILE BENEFICIARE 
DIN JUDEȚUL ALBA LE ADRE
SEAZĂ APELUL DE A GRĂBI LI
VRAREA UTILAJELOR RESTAN
TE, PENTRU A ASIGURA ÎN CÎT 
MAI SCURT TIMP POSIBIL IN
TRAREA IN FUNCȚIUNE A NOI
LOR CAPACITĂȚI INDUSTRIALE 
PLANIFICATE. ORICE ZI ÎNTIR
ZIERE ÎNSEAMNĂ PRODUCȚIE 
PIERDUTA, ÎN DETRIMENTUL 
ECONOMIEI NAȚIONALE. Numai 
la întreprinderea din Zlatna, prin 
nerespectarea termenului de punere 
in funcțiune a unor noi capacități, 
s-a pierdut in trimestrul II al aces
tui an o producție in valoare de 25 
milioane lei.

Făeind acest apel, prin interme
diul „Scînteii", colectivele unităților 
beneficiare își exprimă convingerea 
că intreprinderile furnizoare vor ur
genta livrarea utilajelor restante 
absolut necesare pentru intrarea 
neintirziată in funcțiune a noilor 
capacități de producție. «priji- 
n:ndu-le astfel în eforturile lor de 
a obține rezultate și mai importante 
în îndeplinirea inainte de termen a 
cincinalului. Este, de fapt, un ap«l I. .. relațiill

la in-
la ordine și disciplină in 
contractuale. pornind de lu 
teresele generale ale economiei naționale.

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"
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"FAPTUL j 
'DIVERS!
| „Cheia 
| de aur" 
| pentru
I „Bucuria 

copiilor44
I Mare animație la baza de a- 

grement „Dumbrava minunată" 
Idin Fălticeni. Sute și sule de 

copii, cu cintece și voie bună, 
i-au intimpinat pe părinți și pe

I edilii orașului, care le-au oferit 
„cheia de aur“ a unei frumoase 
cabane cu un nume la fel de 
frumos — „Bucuria copiilor". Si.

I Împreună cu acest dar. micuților 
fălticineni li s-a mai pregătit o 
surpriză : ștrandul special nmc-

Inajat pentru ei. Apoi. încă un 
„și“ : pentru ca bucuria să le 
fie deplină, pe pereții interiori 
ai cabanei vor fi pictate scene

I și personaje din cele mai indră- 
I gite basme și legende.

j O lună fără 
i accidente...
• Lucrătorii serviciului de cir- 
Ieulafie din cadrul Inspectorat u- 

1- i județean Bistri(a-Nâsăud al 
Ministerului de Interne au ini- 
pat repetate acțiuni de tip ,Jil- 

I tru total" și pe toți șoferii gâ- 
I fifi in neregulă i-au invitat să 
' vizioneze filme de... specialitate. 
IPină aici, nimic deosebit. Nou

tatea constă in faptul că șoferii 
au fost invitați sâ vină la vizio- 

Ir.uri musai insoțiți și de membrii 
familiei : soții, eopii. Rezulta- 
tul acestui — să-i zicem — „mic 
tratat de psihologie auto" : in 

Iluna iunie, in județul Bistrifa- 
Năsăud nu s-a înregistrat nici 
un accident de circulație cu

I urmări grave provocat de șoferii 
bistrițeni,

j Un geaman
tan maro

Un călător grăbit, agitat, la 
* serviciul bagaje de mină din 
Igara Ploiești-Sud :

— Nu cumva a predat cineva 
un geamantan maro găsit in 

■ trenul 8020 ? Am coborit in sta- 
I ția Armășești să beau apă și am 
| pierdut trenul...

După numai cinci minute, la 
I același ghișeu este predat un 

geamantan maro de către lăcă
tușul de revizie din gara plo- 

Iieșteană, Constantin Dașu.
Păgubașul a fost căutat peste 

tot. dar n-a fost găsit ,.E un 
' geamantan mare și foarte greu 

— ne scrie Dașu. Cine știe ce-o 
fi axând omul in el, că e încuiat. 
Poate află acum din ziar și vine 
să și-1 ridice".

I

I

Nu o dată R-a ecrls despre perfor
manța corurilor de amatori, despre 
entuziasmul unor dirijori, despre pa
siunea unor oameni de cele mal di
ferite profesii, pentru muzica corală. 
Nu o dată au fost aplaudate evoluția 
unor Ansambluri corale de amatori, 
pătrunderea in miezul unor pagini 
dificile, tălmăcirea sensibilă. S-a 
subliniat in dese rlnduri faptul că 
personalitatea dirijorului de cor de- 
termină in mare măsură calitatea 
ansamblului; s-au criticat, nu odată, 
vocile „indiferenței" care pun uneori 
în surdină activitatea formațiilor co
rale dc amatori. în rlndurile ce ur- 
menză ne vom preocupa de reperto
riul acestor coruri, de cintecele pe 
care le fac cunoscute aceste formații, 
de raportul com
pozitori - ansam
bluri corale de 
amatori.

De fapt, ce par
tituri au la dis
poziție formațiile 
corale dc ama
tori ? în ultimul 
an. Centrul de 
îndrumare a cre
ației populare și 
a mișcării artisti
ce de amatori a 
publicat 4 caiete 
do cintece închi
nate partidului, 
patriei socialis
te. Spre exemplu, 
culegerile „Glo
rie ție, partid", 
„Românie, plai 
de glorie", „Elo
giu Republicii" și, 
mai recent, „30 
de ani dc glorie" 
și „Trei cintece 
dedicate celui dc-al XI-lea Congres". 
Tot anul acesta au apărut și două 
culegeri de cintece de muncă : „Cin- 
tare muncii44 si „Cintec drag, mun
citoresc". Nu mai vorbim de 
culegerile corale din literatura 
clasică universală, tipărite cu cițiva 
ani în urmă, sau de cele peste 
140 de cintece din creația cla
sică românească de la Flechtenma- 
cher si oină astăzi — care oferă po
sibilitatea alcătuirii unul repertoriu 
variat.

Se poate spune deci că în ultimii 
ani repertoriile corurilor dc amatori 
s-au îmbogățit Culegerile publicate 
de Editura Muzicală, de Centrul de 
îndrumare a creației populare și a 
mișcării artistice de amatori sint 
de un real folos. Numai la concursul 
„Cintare patriei" s-au realizat peste 
200 de prime audiții, de la coruri 
simple pină la poeme, suite, cantate. 
Unii compozitori pasionați de genul 
coral au dedicat opusuri unor for
mații de amatori, piese legate prin 
conținut de specificul zonei căreia 
aparține formația respectivă. Compo
zitorul Grigore Nica a dedicat un 
poem coral corului de femei din 
Cobadin. Gheorghe Dumitrescu a 
semnat un poem despre istoria de 
ieri si azi a orașului Tirgoviște, poem 
pe care-1 cintă acum corul Sin
dicatului din invățămint din Tirgo
viște. apoi un cor pentru mun
citorii de la Moreni și un cintec ce 
vorbește despre Satu Mare pentru 
corul din Roșiori. Corul din Orâștie 
interpretează „Vatra Daciei străbu
ne". o lucrare ce i-a fost dedicată de 
Mircea Neagu. Să numim si cițiva 
dirijori de cor : Valentin Băințan 
(comuna Ardusat, județul Maramu

reș). D. Bcnedic (comuna Brfincșlt, 
județul Dîmbovița). Ion Ionescu (co
muna Leordcnl, județul Argeș), Paul 
Paradcnco (comuna Bufoni, județul 
Arad). Florica Ștcfănescu (comuna 
Gura Riului, Județul Sibiu), I. Va- 
carciuc (comuna Roșiori, Județul 
Satu Marc) — care nu reușit in ul
timii ani să impună formațiile pe 
caro le conduc, in ansamblul mișcă
rii artistice dc amatori, au mereu in 
vedere Împrospătarea repertoriului, 
prezintă piese de un nivel profesio
nal foarte ridicat, lucrări ca „Mio
rița" de Marțian Negrea, „Chindia" 
dc Alexandru Pașcanu...

Ce cintă formațiile corale dc ama
tori ?

După cum am 6pus s-au publicat

Ce ar dori să cfnte formațiile co
rale dc amatori ?

„Cu ani In urmă — spune prof. 
Gheorghe Ncdelcu, dirijorul corului 
„Doina lalomiței" (Slobozia), n cir
culat un caiet cu coruri anume scri
se pentru elevi. Nu știu cum se face 
dar și acum se cintă cu plăcere 
piese din acest caiet, apnrținind com
pozitorilor loan Chirescu, Nelu lo- 
nescu ș a. Nu prea avem lucrări noi... 
In aceeași situație este si repertoriul 
formațiilor vocale restrinse. Numai 
în orașul Slobozia avem patru gru
puri vocale care cintă lot „Toarnă 
Leano". „Un boboc dc fată", lucrări 
vechi de cind lumea. Dorim piese 
valoroase care să oglindească viața 
nouă, prelucrări interesante, cu o

0 INVITAȚIE ADRESATĂ COMPOZITORILOR Șl ARTIȘTILOR AMATORI: 

5ff răsune vibrant cîntecul 
revoluționar închinat partidului, 

patriei, celor ce muncesc!
sute dc cintece. Cu toate acestea, 
după cum rezultă și dintr-o recentă 
analiză a Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, se remarcă o 
slabă difuzare a lor. Doar vreo 40-50 
de lucrări au mai mare circulație. In 
rest repertoriile se alcătuiesc din 
cintece vechi, de mult cunoscute. 
Credem că în acest sens centrele ju
dețene de îndrumare a creației popu
lare si a mișcării artistice de ama
tori ar putea apela la cele mai bune 
coruri din județe care să interpre
teze trimestrial noi compoziții, să le 
supună aprecierii dirijorilor, coriști
lor din zona respectivă. Să 
asigure mai des fructuoase schim
buri de experiență intre forma
țiile corale.

De fapt, cum se explică faptul că 
se publică sute de cintece și au o 
largă circulație doar citeva zeci ? în 
primul rind, pentru că nu toate par
titurile ajung cu maximă operativi
tate in mina coriștilor amatori. Apoi, 
nu toate paginile care intră în po
sesia corurilor, a dirijorilor, sint i- 
mediat introduse în repertoriu, fie 
din cauza scriiturii dificile, fie din 
cauza nivelului scăzut de pre
gătire al unor formații corale. Și 
dacă centrele de îndrumare, insti
tuțiile muzicale profesioniste. Uniu
nea compozitorilor ar fi alături de 
aceste formații, ar asigura ridi
carea calității lor interpretative, nu 
s-ar ajunge desigur la un astfel de 
decalaj. Coriștii așteaptă cintece in
spirate, pe care intr-adevăr să le in
terpreteze cu plăcere. Iată in acest 
sens citeva opinii consemnate de că
tre corespondenții noștri Lucian Ciu- 
botaru și Mircea Bunea.

scriitură modernă". „Corul bărbătesc 
„Freamătul" — declară Gh. Nuțu, 
metodist la Casa de cultură din Că
lărași, cintă piese de factură popu
lară, coruri patriotice, lucrări din re
pertoriul clasic românesc și univer
sal. Ne lipsesc insă corurile inspi
rate din munca noastră, piese folclo
rice specifice zonei Bărăganului". 
„După părerea mea — afirmă 
dirijorul Anatol Goreaev-Soroccanu 
(București), nu totdeauna se asigură 
o bună difuzare a creațiilor noi. De 
multe ori lipsesc tocmai acele lu
crări prin care se tintește un anume 
eveniment, partiturile ajung la diri
jor cu întîrziere". „Dorim muzică 
bună, revoluționară, de la marșuri 
nină la cantate — completează An
drei Ilcinl, dirijorul corului „Armo
nia" din Brăila. Dorim inspi
rate cintece de ■ masă. în a- 
cc'astă lună ne prezentăm la faza 
finală a unui concurs coral dedicat 
Congresului al XI-lea și trebuie să 
recunoaștem câ pină in prezent nu 
am găsit o piesă nouă care să ne 
convingă prin inspirație melodică, 
armonie, versuri inaripate".

Pentru ca toate aceste dorințe jus
tificate ale coriștilor amatori să 
prindă neintirziat viață, este nece
sară o laborioasă colaborare cu mu
zicienii profesioniști, cu compozito
rii, cu îndrumătorii culturali.

„Nici nu știți ce înseamnă pentru o 
formație corală, indiferent că apar
ține unei întreprinderi, că este cor 
sătesc sau reprezintă un club mun
citoresc, indiferent că se află in ini
ma Bucureștiului sau la sute de ki
lometri distantă — să colaboreze di
rect cu muzicienii profesioniști, spu
ne compozitorul Mircea Neagu. Ce

Important este pentru o formație co
rală să aibă colaborator apropiat un 
compozitor, să clnte lucrări pe care 
compozitorul i lc-a dedicat, să se 
sfătuiască in privința repertoriului. Cit 
de important este ca cel mal cunos- 
cutl compozitori să scrie piese corale, 
cu adresă, să se Inspire din faptele 
zilei de azi, din succesele minerilor 
sau ale oțelarilor, din Istoria unui 
oraș... S-au Înregistrat importante 
succese. Sint insă incă multe de fă
cut pe acest tărim. Si dacă am vorbi 
numai dc relația compozitor-corurl 
de amatori, am putea spune că ti
nerii noștri compozitori ar putea fi 
mai nrompți, ar putea să se dedice 
si genului coral". După cum aprecia 
si dr. Vasilc Tomcscu, „compozito

rul poate fi un 
nEasnmrsn fact°r activ în ridicarea nivelului 

formațiilor de a- 
matori". Din pă
cate nu există, în 
acest sens, un 
plan de colabora
re intre Uniunea 
compozitorilor șl 
aceste ansam
bluri, deși sub 
patronajul Uniu
nii compozitorilor 
se află citeva 
formații. De mul
te ori intre ceea 
ce se scrie șl in
terpretare este o 
lungă distantă. 
Cauze? Unii com
pozitori de talent 
nu sint incunos- 
tințați de posi
bilitățile forma
țiilor de amatori, 
propun o scriitu

ră dificilă, greu de înțeles, greu 
de abordat. Dirijorul de cor nu are 
întotdeauna posibilitatea consul
tării cu creatorii și este firesc ca 
tălmăcirile să fie „aproximative". 
Compozitorul Gheorghe Dumitrescu 
spunea că datorită relației strinse cu 
formațiile corale de amatori creato
rii noștri pot deveni cu adevărat 
cunoscuți la scara țării. Se în
țelege cit este de util pentru 
un cor sâ fie audiat de mu
zicieni profesioniști, să fie bine 
îndrumat. Exemplul dat de loan Chi
rescu. Gheorghe Dumitrescu. Ale
xandru Pașcanu. Gheorghe Bazavan, 
Mircea Neagu, Tudor Jarda... — este 
concludent in privința datoriei mu
zicienilor, (dirijori, soliști...), compo
zitorilor. de a cunoaște aceste for
mații, de a merge acolo unde mun
cesc. de a participa la concertele lor.

★
Problema repertoriului forma

țiilor corale de amatori continuă să 
rămrnă deschisă. La rezolvarea ci 
au datoria să-și spună cuvintul com
pozitorii, centrele județene de în
drumare a mișcării artistice de a- 
matori. Pentru că un repertoriu 
bine echilibrat — repertoriu in 
care să răsune vibrant cintece 
închinate partidului și patriei, cin
tece de muncă, prelucrări populare, 
piese din literatura clasică româ
nească și universală — constituie un 
excelent mijloc de educație socialis
tă, o pledoarie pentru valențele unei 
arte cu tradiție, arta corală.

Smaranda OȚEANU

CÎND „A CUTEZA" 
DEVINE SINONIM CU 

„A ÎNFĂPTUI"

Dacă o 
întâlniți

Cu vreo trei ani in _ urmă. 
Alexandrina Dobre din Zărnești, 
strada Fagului nr. 24, județul 
Brașov, și-a abandonat căminul 
și a plecat in lume. „Plec — a 
sous ea la despărțire — să-mi 
trăiesc viața44. Cum ? Cutreierind 
din oraș in oraș, fără să stea 
prea mult intr-un loc. de teamă 
să nu fie interceptată și obligată 
să-și amintească de îndatoririle 
familiale. Ultima dată a fost 
semnalată la Hunedoara. Cei 
care o intilnesc sau îi dau de 
urmă sint rugați să anunțe or
ganele de miliție. O rugăminte 
pe care le-o adresează cei trei 
copii — Irina de 9 ani, Elena de 
7 ani și Alexandru de 3 ani. 
Ultimul, Sănducu, nici măcar nu 
®tie cum arată...

„Eu i-am dat 
să bea“

In loc să parcheze autobascu
lanta la coloana Hoșteze a sec
ției de transporturi nr. 2 din 
Baia Mare, de care aparținea, 
șoferul Aurel Demtan din Săbtșa 
s-a dus cu ea la bal. „Apăi da- 
că-i bal, bal sâ fie" — a zis el, 
ridicind pahar după pahar. La 
întoarcere, a luat in autobascu
lantă și cițiva călători de ocazie. 
La o curbă, din cauza vitezei 
excesive, unul din călători a că
zut, fiind internat la spital. In 
fața organelor de miliție, șofe
rul a recurs insă la un truc, 
punindu-l pe un coleg să decla
re precum că el ar fi condu» 
autobasculanta. Minciuna, avind 
picioare scurte, s-a poticnit la 
spital, exact unde șoferul nici 
nu se aștepta. Cel accidentat a 
declarat, pe bază de dovezi, că 
Demian a fost la volan și că el 
insult ii dăduse să bea peste 
măsură. Morala, valabilă pentru 
amindoi și nu numai pentru ei : 
ce-și face omul cu mina lui...

Speculă cu 
dobîndă

In ultimul timp. Andrei Hur- 
kerz, din Arad (str. Grădina 
poștei nr. 270), proprietar al 
unei căruțe cu cai, a inceput să 
facă o speculă de mare anver
gură cu ciment. Procurând ci
mentul la prețuri oficiale din 
depozitele specializate, il revin
dea cu suprapreț. în mai puțin 
de un an și jumătate A.H. a 
„valorificat" în acest fel 150 000 
kg de ciment. Organele de mi
liție au inchc-iat urmărirea pe
nală. dispunind confiscarea su
melor de bani provenite din 
speculă. Totodată, i s-au Întoc
mit forme de trimitere in fața 
instanței, pentru a-și primi și 
„dobinda".
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Un loc de popas reconfortant

Complexul turistic
Pe cele mai frumoase trasee tu

ristice ale tării, in zone de un pi
toresc inedit, precum și in nume
roase stațiuni balneo-climaterice. 
cooperația de consum a construit 
sau amenajat, in ultimul timp, ha
nuri. moteluri, cabane si complexe 
turistice care oferă condiții dintre 
cele mai bune pentru odihnă si re
creare. Unul dintre aceste reconfor
tante locuri de popas se află in 
centrul orașului-stațiune Slănic- 
Prahova. Complexul turistic „Slă- 
nic“-Prahova (ÎN FOTOGRAFIE), 
cu program in tot timpul anului, 
este prevăzut cu încălzire centrală 
si dispune de camere modern mo- 
bflate. cu două și trei paturi, fie-

„Slănic“-Prahova
care cameră cu dus sau baie. La 
restaurantul complexului se pot 
servi micul dejun, prinzul si cina, 
la prețuri convenabile. Aici, la Slă- 
nic. există condiții bune de trata
ment in afecțiuni cronice ale apa
ratului locomotor si ale sistemu
lui nervos periferic, anemie, boli 
endocrine etc. în imediata apro
piere a complexului turistic „Slă- 
nic" se află vechea salină si două 
monumente ale naturii unice in 
tară — Muntele de sare si Grota 
Miresii, care atrag un număr mare 
de vizitatori. De aici, iubitorii de 
drumeție pot face excursii in îm
prejurimi. inclusiv la Hanul Cheia, 
o altă unitate turistică a coopera
ției de consum.
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OMAGIU ANULUI XXX
Șub acest generic s-a desfășurat 

la Zalău concursul brigăzilor ar
tistice de agitație, etapa pe țară. 
Și-au dat concursul brigăzi artisti
ce de agitație ale așezămintelor 
culturale și sindicatelor din județe
le Maramureș, Bistrița-Năsăud, 
Cluj și Sălaj. Cele 3 spectacole la 
care au participat peste 200 artiști 
amatori, grupați in 25 de brigăzi 
artistice aflate în concurs, au fost 
de un ridicat nivel artistic, prin 
orientarea tematică și prin valoarea 
lor interpretativă. (Gheorghe Rusu).

EXPOZIȚIE IN SATUL AR
TISTULUI

Muzeul județean Bacău de istorie 
și artă a organizat prima expoziție 
cu tablouri din patrimoniul său la 
Valea Arinilor, satul natal al picto
rului Nicu Enea. Alături de acestea, 
profesorul T. Pruteanu, directorul 
școlii din localitate, a expus un 
mare număr de fotografii infâți- 
șind lucrări ale pictorului.~ De 
acum înainte, școala generală din 
Valea Arinilor va găzdui o expo
ziție permanentă cu lucrări origi
nale și reproduceri ale cunoscutu
lui artist plastic de pe aceste me
leaguri. (Gh. Baltă).

PENTRU STUDENȚI
Celor 400 de studenți. care au 

făcut practică in producție in în
treprinderile din municipiul Brăila, 
Comitetul județean U.T.C. Brăila

le-a oferit, la sfirșitul practicii, in
teresante activități instructiv-edu- 
cative. Astfel, in ultimele zile ale 
săptămînii trecute, ei au participat 
la o excursie pe Dunăre, au luat 
parte la întreceri sportive. Acest 
ciclu de activități s-a încheiat cu 
o seară cultural-distractivă oferită 
in cinstea studenților de Clubul ti
neretului din Brăila. (Traian Ena- 
chc).

ARTIȘTI AMATORI IN 
CONCURS

Orașul minerilor din Valea Me
trului a fost, simbătă și duminică, 
unul din centrele etapei finale a 
concursului artistic pe țară al for
mațiilor de teatru, montaje și re
citatori. Programul prezentat pe 
scena clubului muncitoresc de for
mațiile reprezentative ale județe
lor Dolj, Gorj, Mehedinți și Caraș- 
Severin, prin bogatul repertoriu și 
calitatea interpretării, constituie 
un vibrant omagiu adus de artiștii 
amatori din cele patru județe mă
rețului jubileu al eliberării patriei 
și celui de-al XI-lea Congres al 
partidului. Tot duminică, la Albeni, 
locul de baștină al revoluționaru
lui pașoptist Gheorghe Magheru, a 
avut loc un spectacol muzical- 
coregrafic, dedicat evocării princi
palelor momente din trecutul glo
rios al poporului și Partidului Co
munist Român. Și-au dat concursul 
formațiile artistice de amatori din 
localitate și cele ale caselor de cul
tură din Tg. Jiu și Tg. Cărbunești. 
(Dumitru Prună).

(Urmare din pag. I)

Rubrlcâ redactotO de 
Petre POPA 
fl corespondenții «Scîntell*

despre care știam mai puțin 
ne mărturisește Alexandru Popa, 
anul IV, grupa 444 A.

— Iar o asemenea descoperire — 
Intervine ing. Iordan Marinescu — 
echivalează pentru noi cu predarea 
cu două săptămini mai devreme a 
panourilor către beneficiar.

— Aici, la banda de montaj — ne 
șpun Gligor Bențe și loan Sereș, stu
dent! in anul III la Politehnica din 
Cluj, actualmente practicanți la „Se-' 
mănătoarea" — am deprins valoarea 
inginerească a unei succesiuni rigu
roase de operații.

Astfel de secvențe pot fi întil- 
nite in multe locuri. Ele atestă câ 
pretutindeni unde programul de 
practică beneficiază sistematic de 
competenta și autoritatea Îndrumă
torilor, de străduința lor exemplară, 
activitatea concretă a viitorilor spe
cialiști se situează in ordinea unei 
duble eficienței economică și edu
cativă. Este concluzia majoră a prac
ticii Studențești ’74 spre care con
verg atit asDecte orecum cele înfă
țișate mai sus, cit și cele deficitare 
lntr-un sens sau altul.

în convențiile încheiate Intre in
stituțiile de invățămint și unitățile 
economice se prevede obligativitatea 
ca îndrumătorii de practică — cadre 
cu inalt prestigiu științific și educa
tiv din facultăți — să fie permanent 
alături de studenți, să-i îndrume și 
să-i controleze îndeaproape pentru ca 
studenții să realizeze, punct cu punct, 
programul de practică, să folosească 
efectiv, cu maximum de randament, 
fiecare minut lucrat in întreprinde
re. Să urmărim citeva secvențe care 
atestă incă unele lipsuri in îndepli
nirea acestor norme unanim obliga
torii.

La „Semănătoarea" se află in prac
tică, pe lingă politehnicieni din Bucu
rești, Iași și Cluj. 40 studenți de la 
Academia de studii economice — Fa
cultatea de economia industriei, con
strucțiilor și transporturilor. Cum 
sint îndrumați, ce activități concrete 
desfășoară? Inginerul Ion Popescu, 
responsabil cu practica din. partea 
întreprinderii, ne oferă drept răspuns 
un dosar. Un dosar plin cu adrese, 
cereri, un dosar care lasă impresia 
că intre facultatea respectivă și în
treprindere n-au existat ‘înțelegeri 
ferme, contracte limpezi. Urmarea 
ne-o explică interlocutorul:

— Cum vedeți, avem 40 de stu
denți și cel puțin tot atitea adrese. 
In schimb, n-am văzut o singură dată 
in uzina noastră un îndrumător din 
facultate al practicii studenților.

Cit privește activitatea lor concre
tă, n-am reușit s-o cunoaștem. în 
ziua de 10 iulie, „cei 40“ părăsiseră 
uzina după numai 6 ore de „lucru". 
La „23 August" am intîlnit o situație 
„mai simplă".

— Potrivit convenției de practica 
— ne relatează ing. Stelian Encu- 
lescu, șeful biroului de invățămint — 
la data de 22 iunie trebuiau să vină 
in uzina noastră 144 studenți de la 
A.S.E., Facultatea de economia in
dustriei, construcțiilor și transportu
rilor. N-au sosit nici pină azi. Si nici 
cel puțin nu știm cind sau dacă vor 
mai veni.

Abia consemnată această relatare, 
observăm cum 15 tinere se îndreaptă 
agale spre poarta nr. 3. Sint studen
te practicante: anul I. grupa 915, In
stitutul politehnic din București ; 
11 iulie fiind prima lor zi de 
practică, li s-a comunicat să vină 
aici. Au sosit la ora 10, fără cadrul 
didactic îndrumător. Cum nimeni nu 
cunoștea programa de practică, au

fost sfătuite să vină a doua zi. Așa 
incit, în prima lor zi de contact cu 
producția, au sosit, au privit și... au 
plecat. Primul contact cu uzina n-a 
fost lipsit de surprize nici pentru cele 
două grupe de studente din anul I — 
subingineri — și anul I B (ingineri) 
al Facultății, de mecanică de la Poli
tehnica bucureșteană, repartizate in 
practică la întreprinderea de meca
nică fină. După ce reprezentanții in-

manifestate pină acum și preintîmpi- 
narea lor la seriile de studenți care 
vor face practica in continuare; (in 
paranteză spus, poate n-ar fi de pri
sos un control mai riguros și mai 
substanțial inclusiv din partea Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui, ai cărui reprezentanți n-am au
zit să fi trecut prea des prin unită
țile de producție amintite).

— Dacă ne referim la îndrumarea

STUDENT!! ÎN PRACTICĂ
£

treprinderii le-au prezentat profilul 
și specificul producției, le-au făcut 
Instructajul de protecție a muncii, 
urma ca studentele să intre în acti
vitate. Operație dificilă, pentru că 
cele mai multe veniseră îmbrăcate 
nepotrivit pentru practică.

— Nu ni s-a spus la facultate, a 
sunat explicația.

Cum arătam, nu asemenea situații 
caracterizează practica studenților, 
dar ele demonstrează că îndrumarea 
și controlul nu sint făcute in mod 
corespunzător nici chiar de către u- 
nitâțile de invățămint superior, al că
ror rol, adesea hotăritor, este depar
te de a sfirși cu elaborarea progra
mei și încheierea convenției de prac
tică. Rectoratele, decanatele, comisii
le profesionale din cadrul senatelor, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, sint chemate tocmai de aceea 
sâ acționeze chiar in aceste zile pen
tru eliminarea oricăror deficiențe

studenților, drept este să vedem șl 
felul in care ea se exercită din ce
lălalt sens, al întreprinderilor — 
ne spunea in atelierul de trata
mente termice al uzinelor „23 
August" prof. univ. dr. ing. Till 
Dulâmiță, de la Politehnica din 
București. Studenții din anul IV 
efectuează intr-adevăr multe lucruri 
utile, in schimb situația celor din 
anul I e precară ; stau zile întregi 
și privesc, fără sâ li se dea ceva 
concret de făcut.

— Din ce cauză ?
— Cauze sint mai multe. între ele, 

numărul insuficient al șefilor de sec
ție, șefilor de atelier care au sarci
nă să se ocupe de studenți. Sigur, 
noi nu așteptăm, soluționăm multe 
dintre problemele ivite, dar le solu
ționăm prin relații personale, in- 
trucit mulți dintre oamenii din uzi
nă sint 6au au fost studenți de-ai 
noștri. Dar o reglementate sistema-

Zilele trecute, ală
turi de cițiva confrați 
de breaslă și de un 
grup de tineri bucu- 
reșteni. am trăit cite
va momente de pro
fundă emoție. Un plă
nuit simpozion dintre 
A.R.Z.S.T. și B.T.T. 
(primele Inițiale sin
tetizează Asociația ro
mână a ziariștilor și 
scriitorilor de turism, 
iar celelalte — mai 
larg cunoscute — Bi
roul de turism pentru 
tineret) și-a ținut lu
crările la Palatul Pio
nierilor, cel mai nime
rit cadru de desfășu
rare a discuțiilor fiind 
expoziția republicană a 
„Expedițiilor Cuteză
torii". Nu o relatare a 
celor dezbătute la sim
pozion face acum 
obiectul acestor rin
duri. ci însuși acel ca
dru revelator pentru 
noi toți, atit prin con
ținutul lui, cit, mai 
ales, prin divulgarea 
unei anumite stări de 
spirit proprii tineretu
lui nostru la virsta 
descoperirii conștiinței 
de sine.

O demonstrație era 
evidentă : cunoașterea 
de sine implică in 
mod sine qua non cu
noașterea patriei. Dru
mul cel mai scurt în 
descoperirea propriu
lui „eu", în clarificarea 
locului, a menirii, a 
rolului și deci a desti
nului fiecăruia era 
drumul prin ființa pa
triei, prin prezentul, 
prin amintirile ei te
zaurizate de-a lungul 
mileniilor, prin încer
carea de descifrare a 
viitorului ei. Nevoia 
aceasta — imperioasă 
nu numai la virsta 
formării — a creat 
printre cei mai tineri 
cetățeni ai tării o 
mișcare de anvergură 
— deocamdată doar 
vacanțieră — care an
trenează zeci de mii 
de pionieri. Unii și-au 
zis „Vulturii", alții 
„Cocorii", cei din 
Curtea de Argeș și-au 
botezat expediția au- 
todeclarindu-sg „Ur
mașii Basarabilor",

cel din Satu-Mare 
și-au luat punctul de 
orientare de pe firma
mentul emisferei bo
reale și și-au intitulat 
expediția „Steaua Po
lară”. Sucevenii și-au 
zis „Arcașii lui Ște
fan". cel din Tirgu-Se- 
cuiesc, care au cutre
ierat munții Transil
vaniei — „Nepoții lui 
Doja“, iar o expediție 
de fete din Cimpina a 
ținut să bată potecile 
de munte ale Carpați- 
Ior de curbură sub or
goliosul nume de 
„Strănepoatele Vrin- 
cioaei".

Dincolo de pitores
cul acestor denumiri 
se ascunde insă esența 
mișcării izvorâte din 
pasiunea drumeției, 
dar nu numai din as
ta, ci din mult mai 
mult : din nevoia cu
noașterii, a confruntă
rii celor învățate in 
școală cu realitatea, a 
investigării prezentu
lui țării, a descoperirii 
propriilor vocații in 
fața problemelor puse 
de viață in calea fie
cărei expediții. Căci 
cutezătorii nu fac tu
rism de dragul pitores
cului, nici al comodi- 
tăților sau al agre
mentului. în orice ex
pediție — condusă de 
un profesor — fiecare 
tinăr are o sarcină 
clar stabilită. Ea im
plică responsabilități 
asumate pe baza rela
țiilor democratice din 
sinul colectivului, toa
te acțiunile desfășu- 
rindu-se pe principiul 
autogospodăririi. In fi
nala acțiunii existind 
un concurs al reușite
lor, un statut elaborat 
de inițiatori reglemen
tează condițiile, pu- 
nind accentul pe te
zaurul roadelor do- 
bindite : colectarea de 
valori etnografice 
muzeale, întocmirea 
de ierbare șl insecta
re, marcarea drumu
rilor de munte, strin- 
gerea de plante medi
cinale, plantarea de 
pomi și arbori, curăți
rea masivelor pâduroa- 
se etc. Fiecare expedi
ție are un „cronicar"

care întocmește jurna
lul de călătorie, con- 
semnlnd toate detaliile 
demne dc cronică, de 
la peripeții pinâ la 
elementele de senza
țional ale descoperiri
lor făcute.

Mă gindesc la an
vergura acestei ac
țiuni șl la excepționa
lul profit moral 61 
material ce s-ar pu
tea obține printr-o si 
mai cutezătoare orien
tare a el : în drumu
rile lor, expedițiile ar 
putea depista sursele 
de poluare a apelor 
și solului de pe me
leagurile cutreierate, 
raportîndu-le apoi ce
lor in drept; de ase
menea, prin reveniri 
de 6tudiu pe aceleași 
locuri, ar putea colec
ta material monogra
fic atit de necesar în
tocmirii monografiilor 
contemporane ale sa
telor de pe cuprinsul 
tării.

Aflu, cu o satisfac
ție ușor de înțeles si 
de împărtășit de către 
oricine, că 2 500 000 de 
tineri — de la școlari 
la elevi de profesio
nală și pină la studenți
— au făcut sau fac, 
în acest an, turism pe 
meleagurile patriei. 
Această cifră repre
zintă mai mult de ju
mătate din populația 
cuprinsă in diferite 
forme de învătămint
— excluzind adulții. 
Important este — și 
simpozionul mai sus-' 
amintit a insistat asu
pra acestui aspect — 
ca mișcarea turis
tică pentru tineret, la 
anvergura pe care a 
căpătat-o in prezent, 
să ofere nu numai po
sibilități de agrement, 
ci să îmbine în mod 
profitabil frumosul 
pentru sufletul fiecă
ruia cu utilul pentru 
patrie. „Cutezătorii" 
au dovedit cum se 
poate obține un astfel 
de deziderat. Căci 
pentru ei, a cuteza e 
sinonim cu a înfăptui.

loan 
GRIGORESCU

LA CÎMPULUNG MOLDOVENESC:

Forumul național a! pionierilor
Cimpulung Moldove

nesc găzduiește o am
plă și rodnică tribună 
de dezbatere a purtă
torilor cravatelor roșii 
cu tricolor : Forumul 
Național. Ca și la edi
țiile precedente, ur- 
mînd cu consecvență 
recomandările secre
tarului general al par
tidului, de a discuta 
problemele arzătoare 
ale activității pionie
rești, ale pregătirii ce
lor mai tineri cetă
țeni ai țării pentru 
participarea la opera 
de edificare socialis
tă multilaterală a pa
triei, cel de-al III-lea 
Forum Național al 
pionierilor și-a propus 
o temă majoră: e- 
ducarea prin muncă

și pentru muncă a 
pionierilor și școlari
lor, cultivarea senti
mentelor de dragoste 
față de patrie și par
tid, față de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
prietenul cel mai iubit 
al copiilor din țara 
noastră.

Marele sfat al pio
nierilor iși propune 
să facă bilanțul acti
vității desfășurate de 
organizație in anul 
școlar 1973—1974, să 
realizeze un rodnic 
schimb de experien
ță între participanți, 
să adopte programul 
organizației de edu
care prin muncă și 
pentru muncă, in spi
rit revoluționar și

patriotic, a pionierilor 
și școlarilor, in anul 
școlar 1974—1975.

De-a lungul a două 
săptămini vor avea 
loc numeroase acțiuni 
interesante și in
structive, organizate 
de pionieri și cu 
participarea lor direc
tă, prilej de adevăra
tă ucenicie cetățe
nească, de inițiere și 
exersare în proble
mele conducerii și 
participării la viața 
obștească, la rezolva
rea treburilor de in
teres civic, la desfă
șurarea activității po
litico-educative a or

ganizației lor. •

Fl. D.

tică nu poate fi obținută pe această 
cale ; cred că se impune ca îndru
marea practicii de către specialiștii 
uzinei să fie privită ca o sarcină dc 
producție, tot așa cum obținerea 
unei producții utile definește obiecti
vul esențial al practicii studenților.

— Am venit la „Semănătoarea" 
pentru a continua practica începută la 
Brașov — ne-a declarat în aceeași 
ordine de idei ing. Cornelia Florea, 
șef de lucrări la Institutul politehnic 
din Cluj. Anul III fiind, cei 27 de 
studenți ai noștri ar putea executa 
operații dintre cele mai calificate. 
Dar nici unul n-a fost angajat ; for- 
mularistica e atit de complicată — 
și inutilă în cazul studenților ! — 
incit rezolvarea ei ar dura cel pu
țin o săptămină.

într-adevăr, dintre cei 180 de stu
denți practicanți la „Semănătoarea", 
doar 5 sint angajați ca muncitori, iar 
dintre cei 339 de la „23 August" — 
doar 15. Dar aici intervin și 
alte cauze intre care, la loc de 
frunte, se situează slaba colaborare 
dintre invățămint și producție. Pen
tru că, iată, de pildă, in uzinele „23 
August" au fost programați la prac
tică in perioada 22 iunie—22 iulie un 
număr de 339 studenți ; in aceeași 
perioadă aici și-au desfășurat, sau 
incă iși desfășoară practica, alți a- 
proape 3 000 de tineri — elevi ai li
ceelor industriale, economice, real- 
umaniste, ai școlilor profesionale, ai 
formelor de ucenicie, ai cursurilor 
de calificare ș.a.m.d. în schimb, intre 
22 iulie și 22 august — perioadă ofi
cializată ca „a doua serie de practică 
studențească" — n-a fost programată 
nici o singură grupă de practică. Si
tuația se repetă și geografic : in 
timp ce la „23 August" au fost re
partizați cei peste 300 de studenți, in 
Uzina de vagoane din Arad au sosit

numai 41, Iar la „Steaua roșie" din 
București — doar 4. Iar in „aglome
rații" precum la „23 August" sint 
ușor previzibile greutățile intimpina- 
te in repartizarea studenților la 
locuri de muncă apropiate de profi
lul profesiei lor, in realizarea tutu
ror obiectivelor înscrise in progra
mul de practică. Pentru că, să fim 
clar înțeleși, oricît li s-ar repartiza 
șefilor de secție sau de atelier sar
cini referitoare la practica studenți
lor, aici există un plan de producție 
a cărei prioritate este incontestabilă. 
Incit singura soluție este instituirea 
unei strinse colaborări intre uzină și 
facultate nu la începutul practicii 
ci înainte, cu mult timp înainte, cind 
de fapt se pun bazele adevăratelor 
reușite in instruirea și educarea stu
denților la cel mai inalt nivel de efi
ciență socială.

Desigur, cele citeva observații con
semnate în ancheta de față nu pot 
constitui o bază pentru concluzii cu 
caracter generalizator. Nici nu ne-am 
propus așa ceva. Dar, oricit de dis
parate ar fi, observațiile do mai sus 
atrag cu seriozitate atenția asupra 
unor abateri de la spiritul și litera 
în care este concepută practica de 
producție a studenților, asupra nein- 
deplinirii întocmai, cu rigurozitate, a 
măsurilor elaborate pc baza indica
țiilor conducerii partidului. Pcutru 
eliminarea unor asemenea lipsuri 
sint necesare intervenții energice din 
partea Ministerului Educației și In- 
vățămintului. De asemenea, conside
răm că un control riguros efectuat 
din partea rectoratelor, decanatelor, 
senatelor și consiliilor profesorale ar 
avea darul să asigure cunoașterea 
exactă a felului cum se desfășoară 
practica in fiecare ca^ în parte și, pe 
această bază, prcintimpinarca defici
ențelor de orice natură.

I
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Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Republicii Indonezia

Cronica zilei

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovearu. luni dupâ- 
pmiazi a sosit In tara noastră Intr-o 
vizita oficiala ministrul afacerilor 
externe al Republicii Indonezia, A- 
dam Malik, cu solia.

Pe aeroportul Otonenl. oaspetele a 
fost lntlmplnat de George Maenve.*- 
cu. cu șo(la, Cornel Pacoste, adlunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenti Mursalin Darng 
M^hangunc. ambasadorul Republicii 
IndonezlA ia București, $1 membri ai 
ambasadei.

♦
La sosire, oaspetele a declarat u- 

nui redactor al Agenției Române de 
Presă ..Accrpres" : După cum ^e 
she. relațiile dintre România si In
donezia află de multă vreme in
tr-un proces continuu de dezvoltare. 
Cele două țâri colaborează in vede
rea extinderii lor. Apreciez că schim
bul de vizite la nivel de miniștri are 
o importantă deosebită In evoluția 
acestor relații. în timpul vizitei, vom 
face Împreună cu omologul met), 
domnul George Macovescu. un tur 
de orizont privind principalele eve
nimente internaționale, si. bineînțe
les vom aborda aspecte bilaterale de 
Interes comun dintre România $1 In
donezia.

TELEGRAMĂ DE CONDOLEANȚE

in legătură cu încetarea din viață a ambasadorului Italiei 
la București

A Încetat din viată, la București. 
Antonino Rcstivo, ambasadorul ex
traordinar si plenipotențiar al Rc-

Președintele Republicii Socialiste România. Nicolae Ceausescu, a 
transmis o telegramă de condoleanțe președintelui Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, in legătură cu încetarea din viață a ambasadorului 
Italiei la București, Antonino Restivo.

în legătură cu aceasta, la amba
sada Italici au prezentat condoleanțe 
Constantin Stătescu, secretarul Con
siliului de Stat. George Macovescu. 
ministrul afacerilor externe. loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini grele. Teodor Vasi- 
liu, ministrul justiției, general-colo-

vremea
Ieri in tară : Vremea s-a menți

nut deosebit de călduroasă. Cerul a 
fost mai mult senin în sudul și es
tul țării și variabil in rest. Tempe
ratura acrului la ora 14 oscila intre 
21 grade la Mangalia și 37 grade la 
Stolnici. Turnu-Mfigurele și Roșiorii 
de Vede. In București : Vremea a 
fost deosebit de călduroasă. Tempe
ratura maximă a fost de 37 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
17. ÎS si 19 iulie a.c. In tară : Vre
mea se va menține călduroasă. în
deosebi in prima parte a intervalu
lui. In nordul tării se vor semnala 
înnorări accentuate, ploi locale, și 
izolat grindină, precum si frecven
te descărcări electrice. Vintul va su
fla slab pină la potrivit. Tempera
tura va scăd< a ușor in regiunile nor
dice ale țării, minimele oscilind in
tre 11 si 21 grade, iar maximele în
tre 25 si 35 grade, ușor mai ridi
cate în sud. la începutul intervalu
lui. In București : Vremea va fi căl
duroasă. cu cerul variabil, mai mult 
senin. Temperatura ee menține ri
dicată.

în cursul aceleiași zile, au Început 
convorbirile oficiale dintre miniștrii 
afacerilor externe ai celor două țâri.

Desfășurate intr-n atmosfi ră cor
dială. convorbirile au abordat aapec- 
t" ale dezvoltării relațiilor dc co
laborare dintre cele două țări, pre
cum șl unele probleme internațio
nale de Interes comun.

♦
La scurt timp după sosire, minis

trul afacerilor externe al Republicii 
Indonezln. Adam Malik, a depus o 
coroană dc (lori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism.

♦
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. n oferit, luni, in saloa- 
nc le hotelului „Athcnăe Palace**, un 
dineu in onoarea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Indonezia, 
Adam Malik.

Au participat Mihai Florcscu. mi
nistrul industriei chimice. Theodor 
Vaslliu. ministrul justiției, alto per
soane oficiale.

A fost prezent Mursalin Daeng 
Mahangung. ambasadorul Indoneziei 
la București.

în timpul dineului, cei doi miniștri 
au rostit toasturi.

(Agerpres)

DUblicii Italiene in Republica Socia
listă România.

nel Vasile Ionel, adjunct al ministru
lui apărării naționale.

♦
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, a transmis o telegra
mă de condoleanțe ministrului afa
cerilor externe al Republicii Italie
ne, Aldo Moro.

FILME DE SCURT-METRAJ 
PE ECRANELE CAPITALEI
Patria : Oameni de milioane ; 

Favorit, Scala. Capitol : Iscu
sința nu așteaptă virsta ; Me
lodia, București. Festival : Re
vista premierelor V ; Victoria : 
Greierele : Central : Gospodina 
electronică : Lumina : Sărbă
toarea nepoatelor ; Doina : Di- 
mitrie Guști ; Feroviar : .Șar
pele inaripat : Excelsior : Stu
rionii și scrumbiile migratoa
re ; Grivița : La începuturile vie
ții : înfrățirea : Un pas, un sin
gur pas (15—17) — Răzbunarea 
(19—21) : Buzeștl, Flamura : 
Cintec pentru veveriță ; Dacia : 
Să nu uităm copiii ; Bucegi : 
Pictura și un autobuz ; Unirea : 
Animale captive ; Lira : Găina 
prost desenată de mine ; Dru
mul Sării : Fapte bune ; Feren
tari : In fiecare luni și joi ; 
Giulești : Walter, șoricelul le
neș ; Cotroceni : Muzeul ; Fla

Tovarășul Mihai Dalca, președin
te Consiliului Central nl l'.nunii 
Generale a Sindicatelor din Roma
nia, a primit lum dupA-amlnzâ dc- 
b gația Sindicatului muncitorilor din 
industria textilă din Republica 
Arabă Egipt, compusă din Hassan 
Tobba, K-crclar general, șl Found 
Gharib. secretar al sindicatului, care 
întreprinde o vizită dc prietenie și 
schimb de experiență In țara noas
tră.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, au fost rele
vate legăturile do prietenie, solidari
tate șl colaborare dintre oamenii 
muncii șl sindicatele din cele două 
țări, exprimindu-so dorința comună 
de a le dezvolta In continuare, in in
teresul comun al cauzei unității și 
solidarității muncitorești Internațio
nale.

★
în aceeași zi, președintele Consi

liului Central al U.G.S.R. n primit 
delegația Societății Mixte Siderur
gice din Argentina — „SOMISA", 
formată din Alberto Martin Pinâsco, 
secretar personal al președintelui 
„SOMISA". și Naldo Brunelli, secre
tar general al sindicatului motalur- 
gișlilor din San Nicolas — Argen
tina.

Cu acest prilej. într-o atmosferă 
cordială, a avut loc o convorbire, in 
cadrul căreia nu fost evidențiate re
lațiile de prietenie și colaborare 
rodnică dintre oamenii muncii și 
sindicatele din România și Argentina.

*
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Franței, Francis Levasseur, ambasa
dorul acestei țâri la București, a ofe
rit. duminică seara, o recepție.

Au participat Emil Drăgăncscu, 
viceprlm-miniștru al guvernului, a- 
cad. 11 io Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, pre- 
s îdintele grupului parlamentar Româ
nia—Franța, loan Avram și Mihail 
Florescu. miniștri. Octavian Groza 
si Nicolae M. Nicolae, miniștri se
cretari de stat, general-colonel Ion 
Ghcorghe. prim-adlunct al ministru
lui apărării naționale si șef al Ma
relui Stat Major, Ion St. Ion. secre
tar general al guvernului, acad. Mi
ron Nlcolescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Asociației de prietenie 
România-Franța. membri ai condu
cerii altor instituții centrale, acade
micieni și alți oameni de știință, artă 
si cultură, generali, reprezentanți ai 
cultelor, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditat! 
la București, alti membri ai corpului 
diplomatic.

căra, Pacea, Moșilor : Mari suc
cese ale ecranului ; Cringași : 
Puiul ; Floreasca : Foamea de 
energie : Volga, Munca : A fost 
odată ca niciodată *. Viitorul : 
Valori arhitecturale românești ; 
Gloria : Legenda ciocanului ; 
Aurora : De facto ; Miorița : 
Astifcșeșră mă fac praf ; Popu
lar : Mihaela in cetatea de ză
padă ; Cosmos : Naică și barza ; 
Tomis : Oamenii și zgomotul ; 
Arta : Mănușa moșului ; Vitan : 
Visul unui pierde-vară ; Mo
dern : Să iubim mecanismele ; 
Rahova, Grădina Titan : Oma
giul uniformelor albastre ; Pro
gresul : De ziua bunicii ; Clu
bul Uzinelor ..Republica" : O.K. 
Singapore ; Doina : Iedul buni
cuței : Maestrul boxează ; La 
pindă ; Jocuri periculoase ; In 
orașul viitorului ; Licuriciul.

Ou ocazia sărbătorii naționale a 
Republicii Irak, Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a organizat luni o seară cul
turală.

Despre realizările poporului irakian 
șl relațiile de colaborare dintre 
România și Irak a conferențiat Paul 
Vlfidescu. consilier In Ministerul Co
merțului Exterior șl Cooperării Eco
nomice Internaționale.

în continuare au fost prezentate 
filmul documenlar romănesc despre 
vizita oficială dc prietenie a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu In Re
publica Irak și un film documentar 
irakian.

La manifestare au participat loan 
Rotar, secretar general al I.R.R.C.S., 
Stanriu Stolnn. secretar general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia șl Africa, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de cultură 
și artă.

Au luat parte, de asemenea. Ahmad 
Hussein Al-Samarrai. ambasadorul 
Republicii Irak la București, și 
membri ai ambasadei.

★
Mitchell Sharp, secretar de stat 

pentru afacerile externe al Canadei, 
a transmis ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialisto Româ
nia, George Macovescu, o telegramă 
de mulțumiri pentru felicitările a- 
dresate cu ocazia zilei naționale.

★
Luni dupfi-âmlază a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai Par
tidului Comunist Italian, condusă de 
tovarășul Mario Birardi, membru al 
C.C. al P.C.I., prim-secretar al Co
mitetului regional al P.C.I. din Sar
dinia. care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân. face o vizită de schimb de ex
periență in tara noastră.

La sosire, oe aeroportul Otopeni.

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs dc limba germană.
10.30 Curs de limba franceză.
11,00 Film artistic : „Noaptea nun

ții" — producție a televiziu
nii Italiene. In rolul princi
pal : Fernandel.

11,50 Selecțluni din emisiunile de 
divertisment.

16,00 Curs de limba rusă.
16.30 — 17.00 Curs de limba en

gleză.
17.30 Telex.
17.35 Vlrstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
18,10 Birult-au glndul... Traian De- 

metrcscu — film documentar 
de Arșaluls Ceamurian.

18.30 Legile țării — legile noastre 1

LA 23 IULIE

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO A VACANTEI

> .Administrația de .slat _. Loto- 
Pronosport informează partici- 
panțil că la 23 Iulie 1974 orga
nizează tragerea excepțională 
Loto a vacanței. Participarea se 
va face pe bilete de cite 5 lei 
și 15 lei varianta. Biletele de 15 
lei au dreptul sâ participe la 
toate extragerile. Se vor efec
tua 6 extrageri: 3 extrageri a 
cite 8 numere ” ' ‘
în continuare, 
cite 8 numere 
in continuare, 
extrage 42 de 
toarc.

La tragerea excepțională Ix)to 

din 90. efectuate 
șl 3 extrageri a 
din 90, efectuate 
In total, se vor 
numere ciștlgă-

delegația n fost tntimplnată de to
varășul Mihai Nicolae, membru al 
C.C. al P.C.R., adjunct de șef dc 
secție la C.C. al P.C.R., dc activiști 
de partid.

♦
Luni dupfl-amlnză a plecat la Fra

ga o delegație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Ion Traian 
Stefftnescu, prim-xecretar al C.C. nl 
V.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care, la invitația Comi
tetului Central nl Uniunii Socialisto 
n Tineretului din R. S. Cehoslovacă, 
va efectua o vizită In această tară.

★
Apropiatul eveniment internațional 

ce va avea loc la București — Con
ferința mondială a populației, este 
marcat de o nouă manifestare— sim- 
Dozionul „îmbălrlnirea demografică 
a populației Si consecințele ci*'.

Organizat in Capitală de Institutul 
national de gerontologie si geriatrie. 
Direcția centrală de statistică si Co
misia nationnlâ de demografie, sim
pozionul reunește medici, demografi, 
economiști, sociologi, psihologi, arhi- 
tecli si cadre didactice. Timp de două 
zile, partlcipantll dezbat probleme 
legate de evoluția numărului și 
structurii populației vlrstnicc si fac
torii care influențează îmbătrînirea 
demografică, consecințele ei econo
mice, socialo și medicale.

♦
„Baladă pentru anul XXX" și-a in

titulat Redacția emisiunilor cultural- 
artisticc a Radioteleviziunii recitalul 
organizat luni seara in cinstea celor 
două mari evenimente politice ale a- 
cestul an jubiliar — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. Programul 
a cuprins poeme inedite șl cîntece 
patriotice. Și-au dat concursul actori 
de frunte ai teatrelor bucureștene, 
precum și corul Radioteleviziunii.

(Agerpres)

18.40 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « La cotele anu

lui XXX.
20,00 Revista economică TV.
20.30 Teatru liric TV : în premie

ră opera „Pădurea vulturilor1* 
de Tudor Jarda, pe un libret 
de Corneliu Rusu și Pompi- 
liu Gilmeanu.

21.40 Surprize pe micul ecran : 
Recital Bobby Solo.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Film serial : „Căsătorii de 
conveniență" — producție a 
studiourilor de televiziune 
cehoslovace. Episodul IV.

20,45 Melodii populare interpretate 
de Ștefania Rareș, Ileana Să- 
râroiu. Nelu Bfilfișoiu $1 Glcă 
Cristca.

21.05 Panoramic științific.
21,35 Telex.
21.40 Roman foileton : „Jurnalul 

doctorului Finlay". Episodul 
IV — „Un caz deosebit".

a vacanțct.din 23 iulie 1974 Ad
ministrația de stat Loto-Prono- 
sport atribuie numeroase șl im
portante premii in bani, autotu
risme Dacla-1 300 și Moskvici- 
408/112, precum și excursii in 
U.R.S.S. (Kiev, Leningrad, Mos
cova), in R.D. Germană și în 
Italia. Se vor atribui ciștiguri 
pentru 3 numere din 18 și 3 nu
mere din 24 extrase.

Depunerea biletelor ciștigă- 
toare se va face plnă în ziua de 
simbătă 27 iulie 1974, ora 13. in 
orașele-.de reședință județeană, 
și pină vineri, 26 iulie 1974, ora 
13, in celelalte localități.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
în numele tuturor canadienilor, doresc să vft mulțumesc pentru 

bunele urări exprimate de dumneavoastră cu ocazia Zilei noastre 
naționale,

JULES LEGER
Guvernatorul general al Canadei

DIN ȚĂRILE SOCIALISTEI
R. P POLONĂ

Tinerețea milenarei
Cracovii

Poate mai mult ca 
In alte pârli ale Po
loniei. atunci cind pă
răsești cotul Vistulel 
și urci soro inima 
Cracoviei ai senzația 
că întreprinzi o In
cursiune in istoric. Iar 
această istoric, omni
prezentă. iși derulea
ză cu generozitate 
secvențele atunci cind 
te apropii de zidurile 
înnegrite dc veacuri 
ale clădirilor. cind 
faci cunoștință cu mo
numentele trecutului 
sau cind privirile per
sistă asupra bătrinu- 
lui turn Mariacki ori 
ale structurilor dante
late ale vechiului 
complex citadin Su- 
kienice. Desigur, cea 
mai reprezentativă 
mărturie a trecutului 
o oferă celebrul cas- 
tel-muzeu Wawel, 
păstrător al unor ine
stimabile comori de 
artă și cultură. Pre
țioasele relicve ale 
trecutului. reflectind 
contribuția adusă de-a 
lungul vremurilor de 
poporul polonez la 
cauza progresului și 
civilizației, evocă a- 
desea momente pri
vind și legăturile a- 
cestui popor cu alte 
națiuni. Astfel. de 
pildă, vizitind străve
chea clădire a Univer
sității Jagellone. in 
catalogul „Album Stu- 
diosorum" din arhiva 
instituției am intilnlt 
numele mai multor 
studenți români care 
au urmat cursurile 
aci. între anii 1405— 
1503.

Pagini de istorie... 
Dar această Istorie nu 
se referă doar la tre
cut ; ea se îmbogă
țește continuu în pre
zent cu fapte și eve
nimente ce deschid, 
la rindu-le. port! largi 
spre viitor. In anii so
cialismului — ne spu
nea W. Richard, un 
tinăr tehnician din 
Cracovia — acest o- 
ras al turismului iși 
înnoiește neîncetat fa
ta și iși sporește zes
trea valorilor ce le a- 
dăpostește, la nivelul 
cerințelor vieții mo
derne. Intr-adevăr, in 
perioada de cind po

norul polonez a de
venit stăpin pe Boar- 
ta sa. Cracovia a de
venit un important 
centru al economiei 
si culturii din țara 
prietenă.

Viata industrială a 
orașului și a zonei în
conjurătoare este do
minată de existenta 
sl realizările tinărulul 
Combinat siderurgic 
„V. I. Lenin" din 
cartierul Nowa Huța. 
Istoricul acestei cu
noscute cetăti a ote
lului este, de altfel, 
semnificativ pentru 
progresele și dinami
ca economiei polone
ze in ansamblu. N-a 
trecut nlc‘ un sfert

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

de veac de cind a- 
ceastă unitate realiza 
primele șarje de fon
tă și otel, cu un co
lectiv de zece ori mai 
mic decit cel actual. 
In perioada ce a ur
mat, in incinta com
binatului au prins 
contur laminoare de 
tablă, do țevi șl sîr- 
mă. au apărut pri
mele instalații elec
tronice pentru benzi 
trase etc. în anul 
1965. -respectiv la un 
deceniu de la darea 
in funcțiune a obiec
tivului. pe fisa bio
grafică a acestuia se 
inserau noi instalații 
complexe, intre care 
furnalul „NR-4‘‘ cu o 
capacitate de peste 
1 700 metri cubi. După 
douăzeci de ani de la 
naștere, noul cartier 
Nowa Huța adăpos
tește 100 000 de locui
tori $i ^ute de clădiri 
ale combinatului (12 
milioane metri cubi 
de construcții). in 
care se consumă a- 
nuâl 400 000 vagoane 
de materie primă. As
tăzi combinatul, care 
are un colectiv de 
30 000 salariați, reali
zează Dește 4 milioa
ne tone de oțel pe an.

adică mal mult de o 
treime din producția 
dobindită in ramura 
respectivă pe Întreaga 
țară.

Potențialul indus
trial al Cracoviei nu 
se limitează doar la 
Nowa Hula. în afara 
marelui combinat și a 
anexelor lui au apă
rut si alte Întreprin
deri — metalurgice, 
constructoare de ma
șini. electrotehnice, 
precum și noi fabrici 
de bunuri de larg 
consum. în jurul Cra
coviei s-au ridicat noi 
zone industriale, cum 
ar fi centrul urban 
Skawina în perimetrul 
căruia funcționează o 
fabrică de aluminiu, o 
termocentrală de 570 
megawați, o întreprin
dere de prefabricate 
din zgură. De altfel, 
ca urmare a sporirii 
densității industriale, 
edilii orașului — a că
rui populație a ajuns 
de la 250 000 in 1944 
la circa 600 000 —• au 
șl adoptat unele mă
suri care să duefi la 
descongestionarea Cra
coviei. Pe această li
nie se remarcă con
struirea in localitățile 
Bochnia a unei filia
le a combinatului si
derurgic „V. I. Le
nin". iar la Sucha a 
unei filiale a fabricii 
de instalații de tele
comunicații- De ase
menea. in localitatea 
Limonow se va în
ființa încă o filială a 
fabricii cracoviene, 
care va produce apa
rate de măsură ii 
control.

Mereu mal extinsă, 
bătrina Cracovie se 
afirmă tot mai mult 
ca un oraș al pre
zentului. situindu-se 
printre cele mal dina
mice așezări ale Po
loniei socialiste.

Așadar, acum. în 
anii socialismului. Cra
covia iși trăiește a 
doua tinerețe, făurin- 
du-și. prin eforturile 
creatoare ale oameni
lor muncii, un viitor 
prosper, in pas cu 
progresul întregii țări.

Petre ZB1RLEA

„FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG":

* SPORT «SPORT • SPORT* SPORT * SPORT* SPORT • SPORT * SPORT * SPORT » SPORT

ÎN CÎTEVA RÎNDURIADNOTĂRI LA DUMINICĂ SPORTIVĂ

DIN NOU ÎN ATMOSFERA
„CUPEI DAVIS'

După luni de zile de contact cu 
tenisul internațional mai mult prin 
intermediul știrilor difuzate^ de pre
să, iată-nc din nou in priză directă 
cu marile întreceri ale „Cupei Da- 
v.s". Și, ca de obicei in asemenea 
situații, interesul opiniei publice 
sportive este aproape monopolizat 
de această competiție. Intrarea in 
subiect s-a făcut in zilele de înche
iere ale săptăminii trecute, cu ocazia 
partidei amicale România—Ungaria 
(3—2). Formația noastră, in compo
ziția simplă Ilie Năstase—Toma O- 
vici, s-a concentrat nu atit asupra 
•corului fiecărui joc in parte, cit in 
privința cunoașterii posibilităților ac
tuale (reciproc de către cei doi te- 
nismani) și a încercării unui even
tual nou cuplu in partidele de dublu. 
Pentru ambele aspecte, semnificativă 
mi s-a părut rezolvarea problemelor 
de joc in setul al patrulea contra 
perechii adverse Taroczi—Macha n. 
Aceștia conduceau la seturi cu 2—1, 
in cel de-al patrulea aveau un scor 
favorabil — 5—2. iar in ghemul — 
presupus de Încheiere al intregli 
partide — aveau 40—0 ! Un Joc 
de siguranță și o conlucrare a- 
proape fără fisuri au permis 
insă lui Năstase și Iul Ovici 
să răstoarne spectaculos rezulta- 
tuL Venind de undeva de de
parte. ei au egalat mai întii 
scorul in ghemul cu pricina, apoi, 
odată depășită situația pe mu
che de cuțit, au ciștigat ghemul și 
chiar setul cu 9—7 1 Pină la urmă 
au fost învinși in partida de dublu, 
dar. cum Îmi spunea ieri căpitanul 
nejucător al echipei noastre, Cristca 
Caralulis, cei doi tenismani ro
mâni — care jucaseră pentru pri
ma oară in cuplu — se arată 
susceptibili de progrese substanțiale 
in proba perechilor. Caralulis pre
ciza însă că aprecierea lui nu în
seamnă soluția fermă pentru proba 
de dublu, fiindcă prezența lui Ion 

Tiriac în echipa României — alături 
de Ilie Năstase, Toma Ovici și Du
mitru Hărădău — e sigură și nece
sară. Iar intenția de bază a F.R.T.
— exprimată prin declarația secre
tarului general Alexandru Lăzărescu
— este aceea de a se reface 
cuplul Năstase—Țiriac, bine cunos
cut prin valoare, ca și prin re
zultatele sale răsunătoare in „Cupa 
Davis". Astfel stind lucrurile, abia 
joi, sau chiar vineri, vom afla exact 
formula de meci a echipei noastre 
pentru lntilnirea cu reprezentativa 
franceză. Nici aceasta — sosită ieri 
in compoziția Barthes, Jauffret, Go- 
ven, Dojninguez — nu-și are defini
tivată formula. Și e foarte posibil ca 
alcătuirea nominală a ambelor cupluri 
s-o cunoaștem numai in ziua desfă
șurării probei.

Să facem în încheiere o scurtă re
capitulare a situației in zonele „Cu
pei Davis". Meciul România-Franța 
contează drept semifinală in grupa 
europeană A, echipa noastră califi- 
cindu-se direct in această fază pe 
baza meritului de a fi fost finalistă 
zonală in ediția precedentă a cupei. 
Cealaltă semifinală — care se va 
disputa tot vineri, simbătă și dumi
nică in Suedia — va opune echipele 
Suediei și Italiei. Presupunind că 
formația noastră ar ciștiga meciul 
cu tenismanil Franței, atunci mai de
parte s-ar juca finala zonei europene 
A : la București — in cazul unei vic
torii suedeze ; in Italia — în cazul 
unei victorii ltăliene. In oricare 
dintre variante datele finalei tacestei 
grupe europene rămin aceleași : 
26—28 iulie.

De partea cealaltă a tabloului, In 
grupa europeană B, partidele semi
finale sint U.R.S.S.—Iugoslavia și 
R. F. Germania—Cehoslovacia, jocu
rile disputindu-se pe terenurile pri
melor echipe.

Valeriu MIRONESCU

CĂLDURĂ 
MARE...

„Mi-a plăcut mult atmosfera spor
tivă ce-a domnit duminică dimineața 
la ștrandul și pădurea Mogoșoaia. 
La frumusețea și cadrul reconfor
tante oferite de natură, demonstrațiile 
și competițiile sportive s-au dovedii 
binevenite ; ii felicităm pe organi
zatori. Ar fi bine dacă asemenea ac
țiuni s-ar întreprinde mai dos, la 
sfirșitul fiecărei săptămîni". în nu
mele unui grup de prieteni ce și-a 
petrecut duminica la Mogoșoaia, lă
cătușul Vasile Ioniță din București 
a ținut neapărat să ne dea un tele
fon la redacție ieri dimineață, „la 
prima oră", spre a-și exprima mul
țumirea, pentru astfel de inițiative. 
Dar la ‘alte baze sportive ce s-a or
ganizat ?

Cei cițiva copii veniți spre ora 9,30,. 
pregătiți sâ joace tenis la baza spor
tivă „Cireșarii" — de exemplu — au 
rămas surprinși (și s-au întors acasă 
suDârați) că porțile erau Închise. 
Motivul : pomii fuseseră stropiți îm
potriva omizilor. Desigur, „operațiu
nea** aceasta trebuia făcută, dar de 
ce la sfirșit de săptămină, in zilele 
cele mai solicitate pentru sport ?

în raidul nostru, poposim și la 
„Voinicelul", intre altele și pentru că 
fuseserăm avizați câ va găzdui cl- 
teva competiții de masă. Dar nici 
urmă de așa ceva ! Respdnsabilul 
complexului, prof. George Iones- 
cu, nu știa nimic de o astfel 
de acțiune, lntrucit nimeni nu-1 
anunțase. „De fapt — ne spune 
— nu-1 pentru prima dată cind 
pe terenurile noastre eint pre
văzute competiții din afară, fără 
ca măcar să fim anunțați, spre a 
lua măsurile necesare...". în incintă, 
pe numeroasele și foarte frumoasele 
terenuri de la „Voinicelul" se joacă 
doar citiva copii. Și încă ceva : un 
panou mare, la poartă, precizează 
condițiile de intrare. „Nu-s prea 
restrictive formalitățile ?“ — între
băm. „Să vedeți, am revenit : acum 
poate intra orice tinăr pină la 18 
ani. Am lărgit și orarul. Cele înscri
se pe panou nu mai corespund". Dar 
de unde să știe cei ce vin pentru 
prima dată la „Voinicelul" ?

Ion DUMITR1U

REPREZENTATIVA U.R.S.S. — 
CAMPIOANA MONDIALA

Cea de-a șaptea ediție a campio
natului mondial masculin de baschet 
s-a încheiat la San Juan (Porto 
Rico), cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., care in ultimul meci a în
vins, cu scorul de 105—94 (55—55), re
prezentativa S.U.A. In urma acestui 
rezultat, echipele U.R.S.S., Iugo
slaviei și S.U.A. au terminat com
petiția cu același număr de puncte 
(13). departajarea fiind decisă de 
coșaverajul direct înregistrat în 
jocurile dintre ele.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. — 
13 puncte (golaveraj plus 8) ; 2. Iu
goslavia — 13 puncte (zero) ; 3.
S.U.A. — 13 puncte (minus 8) ; 4. 
Cuba — 10 puncte ; 5. Spania — 9 
puncte ; 6. Brazilia — 9 puncte ; 7. 
Porto Rico — 9 puncte ; 8. Canada — 
8 puncte.

FOTBAL: CAMPIONATUL 
INTERNATIONAL 

UNIVERSITAR

Organizatorii campionatului Inter
national universitar de fotbal au 
stabilit locurile de desfășurare 
a meciurilor din cadrul sfertu
rilor de finală ale competiției. 
Echipa României va intilni la 
Nisa formația R. F. Germania. 
Partida dintre selecționatele Ceho
slovaciei și Bulgariei a fost progra
mată la Ajaccio, iar meciul Franța— 
Spania se va disputa la Monaco. Nu 
a fost încă stabilit locul de desfășu
rare a jocului dintre echipele An
gliei și Luxemburgului.

ATLETISM
La Augsburg au luat sfirșit între

cerile meciului internațional de atle
tism dintre selecționatele R.F. Ger
mania și Poloniei. La feminin vic
toria a revenit cu 148—124 puncte 
oaspetelor, iar la masculin au ciști
gat atleții vest-germani cu 239—191 
puncte.

Performerul zilei a doua de con
curs a fost polonezul Tadeusz Slusar- 
ski. învingător în proba de săritură 
cu prăjina, cu rezultatul de 5,40 m. 
Compatrioata sa Irena Szewinska s-a 
clasat pe primul loc in cursa de 100 
m plat, cu timpul de ll”27/10.

în ultima zi a campionatelor in
ternaționale de atletism ale Marii 
Britanii, desfășurate la „Crystal Pa

lace" din Londra, sprinterul ameri
can Steve Williams a fost cronome
trat in cursa de 100 m cu timpul de 
10"2/10. Compatriotul său Al Feuer
bach a ciștigat proba de aruncare a 
greutății cu 21,27 m, fiind secundat 
de englezul Geoff Capes — 20.77 m. 
Cu un rezultat bun s-a încheiat și 
proba de 3 000 m obstacole, in care 
victoria a revenit englezului John 
Davies, cu 8’26”8/10.

VOLEI
Turneul internațional feminin de 

volei pentru echipe de tineret, desfă
șurat la Kaluga, s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U.R.S.S.. care a 
terminat neînvinsă competiția. Pe lo
cul secund s-a clasat reprezentativa 
României, urmată de formațiile Po
loniei și Cehoslovaciei.

TENIS
Tînărul tenisman suedez BJdrn 

Borg a ciștigat turneul internațional 
de la Baastad. în finală, Borg l-a în
trecut cu 6—3, 6—0, 6—7, 6—3 pe ita
lianul Adriano Panatta. Proba de du
blu bărbați a revenit perechii ita
liene Adriano Panatta—Paolo Berto
lucci, învingătoare cu 3—6, 6—2, 6—4 
în finala susținută cu cuplul suedez 
Borg—Bengtsson.

Echipa Franței s-a calificat pentru 
faza finală a competiției internațio
nale feminine de tenis dotată cu 
„Cupa Annie Sdlsbault". în grupa 
preliminară de la Sevilla, tenismane- 
le franceze au invins in meciul de
cisiv, cu scorul de 3—0, selecționata 
Spaniei.

în grupa preliminară de la Eind
hoven (Olanda), din cadrul aceleiași 
competiții, formația Noii Zeelande a 
întrecut cu 3—0 echipa Olandei și s-a 
calificat pentru turneul final.

Turneul internațional de tenis de 
la DUsseldorf s-a încheiat cu victoria 
surprinzătoare a Jucătorului belgian 
Bernard Mlgnot, care l-a întrecut în 
finală cu 6—1, 6—0, 4—6, 6—4 pe 
cehoslovacul Jiri Hrebec. Reamintim 
că în semifinale Mignot l-a eliminat 
pe cunoscutul campion cehoslovac 
Jan Kodes, principalul favorit al con
cursului.

Din cauza unei ploi torențiale, fi
nalele campionatelor internaționale 
de tenis ale Elveției, care se desfă
șoară la Gstaad, au fost aminate pen
tru astăzi.

Spre descifrarea enigmei 
desertului saharian?2

8.6 milioane kilometri pătrațl, atita 
reprezintă suprafața Saharei, cel mai 
mare deșert al Terrei. Aproximativ 
4 milioane krnp din Sahara șint 
atit de „pustii", incit nu întilnești 
țipenie de om... Pe restul suprafeței 
iși duc viața cam două milioane de 
oameni, un sfert dintre aceștia no
mazi, deși numărul acestora este in 
continuă creștere.

Sahara nu a fost dintotdeauna atit 
de pustie, dar cind și din ce 
cauză a devenit ținutul arid de azi 
este încă un mister. Abia in ultimele 
decenii s-au făcut o serie de ob
servații care permit o reconsiderare 
a întregului fenomen. Cind a în
ceput să fie cucerită de arabi, în se
colul al optulea, era deja un deșert. 
De aici și numele pe care aceștia i 
l-au dat, de la* adjectivul „sahra" 
— cea galben-roșleticâ. Au existat 
însă vremuri in care Sahara nu era 
deșert sterp, ci o savană îndeajuns 
de umedă șl cu destulă vegetație 
incit să permită faunei mari de ste
pă să pășuneze și să-și ducă viața 
aici.

Marele secret al Saharei, pe 
care oamenii de știință caută azi să 
i-l smulgă, este dacă ea constituie 
un deșert „înnăscut" — un teritoriu 
predestinat pustiului datorită ampla
sării sale într-o anume zonă clima
tică — sau dacă omul a contribuit 
la această transformare a unei 
treimi a Africii și în ce măsură 
mina sa poate corecta acum ceea ce 
a distrus pe vremuri.

Ambele ipoteze au o anumită bază. 
Evoluția geologică a Saharei nu 
pare deloc implacabil orientată spre 
deșert. Evenimentul cel mai specta
culos al trecutului său il constituie o 
imensă glaciațiune : cam jumătate 
din teritoriul de azi al Saharei era 
acoperit, in urmă cu 400 milioane de 
ani, cu o calotă de gheață de di
mensiuni antarctice și acești ghețari 
au lăsat urme concrete : morene și 
stinci ce și azi dogoresc în lumina 
necruțătoare a soarelui. Următoarea 
perioadă de citeva milioane de ani 
înregistrează numeroase schimbări 
de peisaj, totuși fără tendințe evi
dente de ariditate. Apele Meditera- 
nei, Atlanticului și ale altor mări 
preistorice au acoperit pe rind acest 
pămint, apoi s-au retras și și-au 
făcut apariția dinozaurii uriași, de 
neinchipuil intr-o ambianță de de
șert. în urmă cu 40 milioane de ani, 
Mediterana se unea, pe deasupra 
Saharei centrale, cu Golful Guineea ; 
in urmă cu 30 milioane de ani trăiau 
acolo moluște, iar prin apele ce a- 
copereau teritoriul Egiptului de azi 
Înotau morse. După aceea apa s-a 

retras treptat din întreaga regiune, 
care a devenit astfel o parte a con
tinentului african. Fosile de mami
fere uriașe și păduri, sedimente de 
mări și mlaștini vorbesc despre o 
Sahară care era exact contrariul ce
lei de azi. Desenele rupestre post- 
glaciare înfățișează o faună variată, 
elefanți, lei, girafe, rinoceri si multe 
alte animale, printre care și o specie 
uriașă, azi dispărută, de bivoli, urși 
și cerbi — toate animale atit de ne- 
caracteristice deșertului. Aceste re
prezentări rupestre vor fi înlocuite, 
la citeva mii de ani înaintea erei 
noastre, de altele, dominate de ima
gini ca vitele domestice — dovezi 
ale unei culturi pastorale.

Există însă și oameni de știință care 
atrag atenția asupra indicilor de 
climă deșertică datind din ere geolo
gice din cele mai depărtate, dar in 
special din perioada finală a terția
rului, lansînd ipoteza că spațiul sa
harian ar fi fost predestinat uscăciu
nii excesive prin amplasarea sa în
tr-o anume zonă climatică — zonă 
care și in alte continente a favori
zat, la latitudini similare, apariția 
deșerturilor.

Cheia misterului Saharei ar trebui 
poate căutată în simultaneitatea a 
două fenomene : începutul uscării și 
intensa populare cu cirezi de vite. 
Au distrus oare acestea vegetația 
Saharei în așa măsură incit a fost 
perturbat circuitul de evaporare și 
depozitare a apei în plante, efectul 
fiind dispariția învelișului vegetal, 
precum și a precipitațiilor ? Sau 
schimbarea climei coincide doar ln- 
timplător cu perioada culturii cres
cătorilor de vite ?

în extremitatea sudică a deșertului 
saharian se petrec azi fenomene de 
mare amploare care, corect interpre
tate, ar putea furniza răspunsul la 
această complicată întrebare. Este 
vorba de seceta din Sahel. Această 
regiune, asemănătoare Saharei in pe
rioada premergătoare populării ei in
tense cu vite mari, este în prezent 
o stepă uscată cu vegetație din ce in 
ce mai săracă, dar foarte bogată în 
cirezi. Se poate trage deci concluzia 
că pașunatul din ce in ce mai intens 
a provocat indirect, prin distrugerea 
vegetației, scăderea cantității de pre
cipitații. Nu este exclus ca același 
lucru să se fi produs de-a lungul 
mileniilor și In Sahara de astăzi, care 
s-a transformat, astfel, treptat în- 
tr-un uriaș deșert Dacă această ipo
teză se adeverește, atunci înseamnă 
că ne putem aștepta la o extindere 
a zonelor deșertice In Africa de 
astăzi.

i
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După desemnarea
noului prim-ministru

al Portugaliei
DECl VR lp-y COMlTETl'Ln 
POLITIC Al C.C. Al P.C.

PORTLGHEZ
LISABONA 15 — (Coresponden

tă de l« V. Oros). Comitelui Politie 
*•1 CC. al Partidului Comunist Por- 
t’JXlv z a dat publicității, luni, o 
declarație in rare afirmă că desem
narea unui ofițer eminent al mișcări] 
forțelor armato, locotenent-colo ne Iul

melate că actuala criză dc guvern 
va fi rapid rezervată. P.C.P. continuă 
să fie digpos să parUcipe In un 
Etivem de maliție și wc declară fa- 
vnrabd intrării in guvern st a altor 
ofițeri ai mtșcărri forțelor armate. 
O asemenea compoziție a guvernului

li» — va putea permite o politică
’• or rmcramului mișr.krii șl va pu
tea RMintra mai bine terminarea 
rAzboiului colonial, soluționarea pro
blemelor economice celor mal ur
gente s| continuarea democratizării 
pini la organizarea alegerilor li
bere pentru Adunarea Constituantă.

LOVITURĂ DE STAT ÎN CIPRU
Comunicate contradictorii ale posturilor de radio cipriote

NICOSIA 15 (Agerpres). — în Ci
pru a avut loc luni o lovitură de 
s'at. Jnițiată dc forțele armate (Gar
da Națională) care nu preluat pute
rea. rftsturnindu-1 pe președintele 
ales, arhiepiscopul Makarios.

Agențiile internaționale de presă 
anunță că luni dimineața la Nicosia 
au avut loc lupt'-. îndeosebi in n- 
propierea palatului prezidențial. Ae
roportul Internațional din Nicosia a 
fo>t Închis și toate legăturile tele
fonice și telex cu capitala cipriotă 
erau întrerupte. Singura sursă de 
informații despre evoluția eveni
mentelor au rămas emisiunile pos
turilor de radio cipriote care trans
mit însă comunicate contradictorii. 
Postul de radio Nicosia afirmă ast
fel că arhiepiscopul Makarios a fost 
ucis și că toți membrii Forțelor tac
tice de rezerva — fidele președinte
lui legal — se află sub stare de a- 
rest. „Garda Națională din Cipru — 
menționează comunicatul difuzat de 
postul de radio Nicosia si recepțio
nat de agenția Associated Press — 
deține controlul deplin asupra situa
ției. Oricine opune rezistentă va fi 
împușcat pe loc. Circulația pietoni
lor si a vehiculelor este interzisă, cu 
excepția ambulantelor. Toți posesorii 
de arme trebuie sft le predea ime- 
diat“. Același post de radio a a-

nuntat desemnarea unui nou pre
ședinte al tării, in persoana lui Ni
cholas Sampson.

Alte posturi de radio din Cipru a- 
firmă că președintele ales al tării, 
arhiepiscopul Makarios, se află in 
viată. Unul din aceste posturi, „vo
cea Ciprului liber", care a anunțat 
< i transmite din Paphos (coasta su
dică a insulei), menționează, potri
vit agenției United Press Interna
tional. că „Ciprul este încă o repu
blică si singurul ci președinte râmine 
arhiepiscopul Makarios".

Dună cum relatează agenția Asso
ciated Press, mai multe posturi dc 
radio au semnalat începutul unei 
rezistente a forțelor fidele președin
telui Makarios Împotriva autorilor 
loviturii de stat. în acest sens, agen
țiile de presă informează că luni 
seara continuau să aibă loc lupte 
puternice la Limassol, cel de-al doi
lea oraș ca mărime al tării, precum 
si la Larne.ca și Famagusta.

COLUMBIA

Alfonso Lopez Miclielsen
proclamai oficial 

președinte ales al țării
BOGOTA 15 (Agerpres). — Curtea 

Electorală din Columbia l-a procla
mat in mod oficial pe Alfonso Lopez 
Mlchelsen președinte ales nl țării, 
urmlnd să fio investit cu magistratu
ra supremă in stat la 7 august a.c., 
informează agenția Prensa Latina. 
Potrivit datelor oficiale. Alfonso Lo
pez Michelson a ciștigat alegerile 
prezidențiale din 21 aprilie a.c. cu 
un avans de 1 281 268 voturi fată de 
principalul său contracandidat, Al
varo Gomez Hurtado.

Președintele ales al Columbiei se 
află in prezent Intr-o vizită in Fran
ța. urmlnd ca în cursul zilei de 
marți să sosească in Marca Brltanie. 
La sfirșitul acestei luni, Alfonso Lrt- 
pez Michelson va vizita, de aseme
nea, Venezuela.

ORIENTUL APROPIAT

Vizita grupului de activiști
ai P. C. R. în R. P. Chineză DE PRETUTINDENI

Noi încălcări ale Acordului de la Paris 
de către administrația saigoneză

VIETNAMUL DE SUD 15 (Ager
pres). Aviația saigoneză a efectuat 
bombardamente asupra mai multor 
regiuni situate in profunzimea zonei 
aflate sub controlul Guvernului Re- 
voluționar Provizoriu al Republicii 
V •'ti..mulul de Sud. provneind popu
lației grele pierderi în vieți omenești 
si bunuri materiale — se arată intr-o 
declarație dată publicității de un 
purtător de cuvlnt al Ministerului de 
Externe al R.V.S. Ripostînd energic,

forțele armate populare de eliberare 
au doborît un avion saigonez de tip 
„F-5“ și au capturat pilotul apara
tului.

Declarația cere încetarea tuturor 
bombardamentelor contra zonei con
trolate de G.R.P. al R.V.S. și res
pectarea strictă de către partea sai
goneză a Acordului de la Paris asu
pra Vietnamului și a comunicatului 
comun.

CAIRO 15 (Agerpros). — Luni au 
început operațiunile de deminare a 
apelor portului Suez, informează a- 
genția M.E.N. Sursa citată precizea
ză că la aceste operațiuni participă 
in afara militarilor egipteni și uni
tăți specializate din alte țări.

★
CAIRO 15 (Agerpres). — Președin

tele Egiptului, Anwar Sadat, l-a pri
mit pe William Simon, ministrul de

finanțe al Statelor Unite, aflat într-o 
vizită oficială la Cairo. Au fost exa
minate probleme de ordin economic. 
Agențiile de presă precizează că 
șeful statului egiptean a anuntat că 
ministrul do externe, Ismail Fahmy, 
va întreprinde, luna viitoare, o vi
zită la Washington, pentru a conferi 
cu secretarul de stat al S.U.A., Hcn- 
rv Kissinger, asupra ultimelor evo
luții intervenite în situația din 
Orientul Mijlociu.

agențiile de presă

0 sentință samavolnică a tribunalului militar din Seul
SEUL 15 (Agerpres). — In proce

sul celor 55 de militant! politici sud- 
coreeni. care a început cu o lună in 
urmă, tribunalul militar din Seul a 
pronunțat 14 condamnări la moarte 
și un număr de condamnări la închi
soare pe viață sau pe termene de la 
15 la 20 de ani. După cum relatează 
agenția A.C.T.C.. cei 55 de condam

nați, implicați în „cazul Federației 
Naționale a Tineretului și Studenți
lor pentru Democrație", nu s-au fă
cut vinovati de altceva decit de a se 
fi pronunțat împotriva fascizării și 
militarizării Coreei de sud. pentru 
democrație și pentru reunificarea 
pașnică și independentă a Coreei.

MITING DE PROTEST LA PHENIAN
PHENIAN 15 (Agerpres). — La 

Phenian a avut loc un miting, orga
nizat de studenții și muncitorii din 
capitala R.P.D. Coreene, in semn de 
protest fată de acțiunile autorităților 
de la Scul, care au condamnat la 
moarte sau la pedepse grele priva
tive de libertate studenți și persona
lități democratice sud-coreene. an
gajate in lupta națională pentru de
mocrație și reunificarea pașnică a 
țării.

După cum relatează agenția 
A.C.T.C.. vorbitorii au condamnat 
aceste acte comise de regimul sud- 
cireean împotriva studenților și al
tor locuitori ai Coreei de sud și au

exprimat sprijinul lor față de lupta 
acestora pentru democrație.

*
Agenția A.C.T.C. informează că, 

la Phenian, a fost dat publicității un 
comunicat prin care Comitetul pen
tru reunificarea pașnică a Coreei 
denunță autoritățile sud-coreene pen
tru recentele condamnări la moarte 
și închisoare pe diferite termene 
pronunțate împotriva studenților și 
altor patrioți sud-coreeni. In comu
nicat se subliniază că aceste acte 
criminale violează prevederile Comu
nicatului comun de la 4 iulie dintre 
Nord și Sud.

Statele Unite și R. D. 
Germană ou lncePut' >un|. |a 
Washington, negocierile finale în ve
derea stabilirii de relații diplomatice 
între cele două ’ țări.

Tratatul dintre R.S. Ceho
slovacă și R. F. Germania 
a fost ratificat la sesiunea comună 
a celor două camere ale Adunării 
Federale a R.S. Cehoslovace — a- 
nuntă agenția C.T.K.

La Bruxelles “u ,ncePut lunI 
lucrările consiliilor miniștrilor agri
culturii și miniștrilor de finanțe ai 
țărilor membre ale Pieței comune.

Manifestare consacrată 
sărbătorii naționale 

a României
PARIS. — In cadrul manifes

tărilor consacrate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă, formația de muzică și dan
suri populare „Călușul", din co
muna Scornicești, a prezentat 
trei spectacole la festivalul in
ternațional de la Sainte (Fran
ța), repurtind un deosebit succes. 
Presa locală elogiază măiestria 
artiștilor români, bogăția tezau
rului de cintece și dansuri ro
mânești, frumusețea costumelor 
și evidențiază amploarea mișcă
rii artistice de amatori din 
România.

Evoluția stației orbitale „Saliut-3“
MOSCOVA 15 (Agerpres). — A- 

genția T.A.S.S. relatează că zborul la
boratorului spațial ..Saliut-3" conti
nuă. Cei doi cosmonauți. Pavel Po- 
povici si Iuri Artiuhin. se simt bine 
3i continuă experiențele cuprinse in 
programul zborului. Ei au efectuat 
in continuare cercetări care vor fi u- 
tilizate pentru studierea structurii 
geologice a Caucazului și platoului 
Ustiurt. pentru stabilirea resurselor 
silvice și alt'-le. De asemenea, s-au 
efectuat studii privind atmosfera te
restră la mari altitudini și experiențe 
medicale si biologice.

După cum relatează agenția T.A.S.S., 
exploziile solare care au fost sem
nalate de numeroase observatoare te
restre in perioada 4—10 iulie nu au 
perturbat activitatea de la bordul 
stației orbitale sovietice „Saliut-3“. 
Razele emise de soare, după cum au 
presupus specialiștii, nu au ajuns la 
latitudinile prin care trece orbita sta
ției „Saliut". Se consideră insă că 
dacă stația ar fi evoluat pe o or
bită polară sau ar fi zburat dincolo 
dc magnitosfera terestră dozele de 
iradiere a cosmonautilor ar fi fost 
peste limitele admise.

New York. Pichete în timpul unei recente greve de protest organizată 
de salariatele din industria textilâ în sprijinul revendicărilor lor privind 

îmbunătățirea condițiilor de muncă și de salarizare

DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI?:

RIO DE JANEIRO Intense consultări LONDRA Confruntări pe temalatino-americane
Atenția observatori

lor scenei politice la- 
tino-americane este re
ținută de turneul 
președintelui Mexicu
lui. Luis Echeverria, 
intr-o serie de țări ale 
continentului — „un 
turneu cu obiective 
concrete și urgente 
pentru toate țările A- 
mericii Latine", cum 
îl caracterizează ziarul 
brazilian „O Estado de 
Sao Paulo". Președinte
le mexican și-a inceput 
călătoria miercuri, cu o 
scurtă vizită in Costa 
Rica. unde a avut con
vorbiri cu președintele 
Daniel Odubcr. în con
tinuare, el vizitează E- 
cuador. Peru, Argenti
na și Brazilia. Ultima 
etapă va fi Venezuela, 
unde, potrivit progra
mului anunțat, va lua 
cuvântul in cadrul ce
lei de-a treia Confe
rințe a dreptului mă
rii. ale cărei lucrări se 
desfășoară la Caracas.

Expunind obiectivele 
călătoriei sale, pre
ședintele Echeverria a- 
răta, între altele, că in 
prezent există o nece
sitate imperioasă de a 
fi găsite noi formule 
care să impulsioneze 
relațiile comerciale in
tre țările subcontinen- 
tului. Se are în vede
re, în primul rînd, ex
plorarea posibilităților 
de coordonare, la ni
vel latino-american, a 
comerțului cu materii 
prime, astfel incit să 
poată fi determinat un 
echilibru corespunză
tor în raporturile de

schimb dintre statele 
latino-americane 
marile 
consorții 
nale importatoare, 
concepția conducătoru
lui mexican, aceasta 
coordonare ar fi „răs
punsul cel mai efica
ce la presiunile pen
tru controlul materii
lor prime 
le exercită societăți
le multinaționale ce 
acționează in zonă".

Pe de altă parte, șe
ful statului 
iși reafirmă 
acest prilej punctul 
de vedere cu pri
vire la necesitatea lăr
girii colaborării și co
operării țărilor latino- 
americane in scopul 
dezvoltării lor econo
mice, politice și so
ciale. „Voința comună 
de a lichida dependen
ța. hotărîrea de a va
lorifica in interes pro
priu resursele noastre 
naturale — sublinia 
recent președintele E- 
cheverria — fac reco
mandabilă Inițierea u- 
nor noi complexe in
dustriale, pe care le 
putem realiza prin 
conjugarea posibilită
ților noastre financia
re șl crearea de orga
nisme specializate".

De notat că toate 
țările incluse in acest 
itinerar oferă, ca și 
Mexicul, un ci mp larg 
de acțiune In acest 
6ens și se așteaptă ca 
în timpul vizitelor să 
fie încheiate o serie 
de acorduri și înțele

Și 
șiputeri 

internațio-
In

pe care

mexican 
și cu

geri concrete privind 
realizarea de astfel de 
obiective. Pe de altă 
parte, se apreciază câ 
intilnirile pe care pre
ședintele Echeverria le 
va avea vor constitui 
un prilej de reafirma
re a principiilor fun
damentale ale Cartei 
drepturilor și îndatori
rilor economice ale 
statelor — document 
prezentat, așa cum se 
știe, de șeful statului 
mexican la sesiunea 
U.N.C.T.A.D. din a- 
prilie 1972. Acest do
cument. căruia Mexi
cul ii acordă o deose
bită importantă, vizea
ză așezarea relațiilor 
economice internațio
nale pe principiile e- 
galității, 
reciproc, 
totodată
tea deplină a fiecărui 
popor asupra resurse
lor sale naturale, pre
cum și dreptul de a 
dispune de ele 
form intereselor 
prii.

Definit prin aceste 
obiective, actualul tur
neu al președintelui 
mexican se reliefează 
ca fiind încă una din
tre acțiunile desfășu
rate in ultimii ani 
de conducătorii țârilor 
latino-americane in 
scopul apropierii, al 
coordonării eforturilor 
in vederea apărării in
tereselor fundamenta
le ale popoarelor res
pective.

avantajului 
garantind 

suveranita-

con- 
pro-

V. PAUNESCU

Hotârirea Partidului 
laburist britanic de a 
extinde politica de 
naționalizare, control 
și intervenție a statu
lui in sectorul parti

al industriei a 
concretizată in- 
program de lu
ai Ministerului 

dat Dubli- 
trecute.

cular 
fost 
tr-un 
cru 
Industriei. . 
citătii zilele 
Detaliile acestui plan 
vor fi cunoscute in 
scurt timp, odată cu 
apariția unei „Cărți 
verzi", consacrată tu
turor aspectelor poli
ticii de „intervenție 
pozitivă directă" in 
economie.

„Inițial — se subli
niază in programul de 
lucru — vor fi inclu
se in plan circa 100 de 
companii particulare 
care controlează a- 
proape jumătate din 
industria prelucrătoa
re". Constatind că in 
ultimii trei ani sta
tul a acordat subsidii 
in valoare de peste 
trei miliarde lire ster
line sectorului privat 
al economiei. docu
mentul precizează că 
in viitor avantajele 
acestei intervenții vor 
trebui să se răsfringă 
asupra întregii socie
tăți si nu să fie re
zervate unui grup re- 
strins : se arată tot
odată că „stabilirea 
controlului statului va 
avea loc în sectoarele 
economice de interes 
national".

Secretarul general al 
Congresului sindicate
lor britanice (T.U.C.), 
Lionel Murray, a ară
tat. in cadrul confe
rinței anuale a Sindi-

catului salariatilor 
poștali, că T.U.C. cere, 
intr-un plan de acțiu
ne ai său, „numirea 
de către sindicate a 
unor directori-munci- 
tori in industrie" și 
adoptarea unei legi 
care să prevadă „re
prezentarea in pro
porție de 50 la sută a 
muncitorilor in consi
liile de conducere ale 
industriilor naționali
zate". Se cere, totoda
tă. ca oamenii muncii 
să fie reprezeutați și 
în consiliile compa
niilor particulare cu 
mai mult de 2 000 sa- 
lariați.

In favoarea acestor 
proiecte s-au pronun
țat numeroși lideri ai 
sindicatelor. Astfel, 
Richard Briglnshaw, 
secretarul general al 
Sindicatului tipogra
filor, a declarat că 
intervenția statului in 
economie este absolut 
necesară. „Dacă statul 
nu ar fi intervenit in 
industria aeronautică, 
a spus el. noi nu am 
mai fi avut astăzi o 
asemenea industrie". 
La rindul său. Allan 
Fisher, secretar gene
ral al Sindicatului 6a- 
lariatilor publici, a e- 
videntiat că „numai 
prin extinderea pro
prietății de stat tn e- 
conomie se poate asi
gura o activitate eco
nomică de care să be
neficieze Întreaga so
cietate".

Reacția patronatului 
a reflectat împotrivi
re pe toată linia. 
„Trebuie 6ă ne opu
nem prin toate mij
loacele posibile la

orice nouă naționali
zare si interventie a 
statului" — se arată 
iu scrisoarea pre
ședintelui Confedera
ției industriei 
nice (C.B.I.). .. .
Bateman, adresată ce
lor 12 000 membri ai 
acesteia — intrucit a- 
ceasta poate periclita 
„economia bazată pe 
libera inițiativă". Pro
gramul de lucru al 
Ministerului Industriei 
combate însă, cu ar
gumente temeinice, 
pretinsa eficacitate a 
„liberei, initiative", a- 

• rătind că aceasta, du
pă ce a înghițit uria
șe subvenții, „a gene
rat enorme dificultăți 
pentru economia bri
tanică : lipsă de in
vestiții. discrepante in 
dezvoltarea regiunilor, 
deficitul balanței de 
plăti, confruntările in 
relațiile din industrie, 
inflație". „Trebuie să 
fie ceva fundamental 
greșit cu acest sistem 
al liberei inițiative, de 
vreme ce are nevoie 
zilnic de un aflux de 
multe milioane lire 
sub formă de subsidii 
din banii contribuabi
lilor" — a declarat 
deputatul Norman At
kinson.

Proiectele menționa
te au inceput să stir- 
nească de pe acum 
interesul opiniei pu
blice britanice, prevă- 
zindu-se că vor da loc 
la dezbateri aorlnse, 
mai ales in Camera 
Comunelor, dună ce 
„Cartea verde" va fi 
dată publicității.

N. PLOPEANU

brita- 
Ralph

PEKIN (Corespondență do la 
I. Tccută). — Grupul de activiști al 
P.C.R., condus de tovarășul Ion Stă- 
noscu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. nl P.C.R., 
piim-secrctar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., care face o vi
zită de prietenie in R. P. Chineza, a 
fost primit, la 13 iulie, dc Hua Kuo- 
fen, membru al Biroului Politic nl 
C.C. al P. C. Chinez. In cursul con
vorbirii care a avut loc cu acest 
prilej intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, conducătorul delegației 
române a transmis, din partea tova
rășului Nlcolae Ccaușcscu, secretar 
general nl P.C.R., si a celorlalți con
ducători dc partid șl dc 6tat români,

un mesaj de salut si urări dc sănă
tate tovarășului Man Tzeclun, pre
ședintele C.C. al I’. C. Chinez, to
varășului Citi En-lal, premierul Con
siliului dc Stat al II. I’. Chineze, șl 
celorlalți conducători dc partid și dc 
stat chinezi. Mulțumind pentru ură
rile adresate, Hua Kuo-fcn a trans
mis, in numele președintelui Mao 
Tzedun, al premierului Ciu En-lai șl 
nl celorlalți conducători de partid șl 
de stat chinezi, călduroase urări dc 
sănătate si succese in muncă tova
rășului Nieolac Ceaușescu, celorlalți 
conducători români.

La convorbire a fost prezent Nl
colae Gavrilescu, ambasadorul țării 
noastre la Pekin.

•CHIHLIMBARUL 
ARCTIC. In peninsula arctică 
lugorskl a fost descoperit cel 
mai mare zăcâmint de chihlim
bar din Uniunea Sovietică. A- 
flal in apropierea izvoarelor 
rialul Pescianaia, zăcâmlntul 
cuprinde toate varietățile de 
chihlimbar cunoscute in U.R.S.S. 
Noua descoperire a stimit un 
viu interes in rindul spe
cialiștilor, știut fiind că. in 
afară de podoabe, chihlim
barul are o largă utilizare ln 
industria lacurilor, ln Industria 
farmaceutică și in parfumerie. 
SpeciaLiștii au stabilit că chih
limbarul din Arctica are vene
rabila vlrstă da 50—100 milioa
ne de ani.

FESTIVITĂȚILE CONSACRATE ANIVERSĂRII 
PROCLAMĂRII REPUBLICII IRAK

BAGDAD 15 (Agerpres). — Cu pri
lejul aniversării proclamării Republi
cii Irak (14 iulie) și a Zilei Revolu
ției Naționale (17 iulie), la Bagdad 
și în principalele orașe Irakiene au 
început festivitățile consacrato aces
tor evenimente.

La ceremonie, ca fi la celelalte 
manifestări prilejuite de cele două 
date importante din istoria poporului 
irakian, participă delegații străine.

Delegația guvernamentală română 
este formată din tovarășii Traian 
Dudaș, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, și Gheorghe Vasi- 
le. ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Bagdad. La sosirea pe

aeroportul din capitala Irakiană, de
legația guvernamentală română a 
fost Intimpinată de Naeem Haddad, 
membru al Conducerii Regionale a 
Partidului Socialist Arab Baas din 
Irak, și de dr. Rașid AI-Rifai, mi
nistrul comunicațiilor al țării-gazdă.

La festivități participă și o delega
ție de ziariști români, condusă de 
rodactorul-șof al ziarului „Scinteia", 
Alexandru lonescu. Delegația de 
ziariști români a fost primită de 
Abdul Jawar Al-Sittari, ministrul 
educației, și a avut întrevederi la 
conducerea Agenției irakiene de știri 
I.N.A. și la Radioteleviziunea ira
kiană.

• ALCOOLUL STIMU
LEAZĂ CANCERUL. 
coollcil Inveterați sint mai pre- 
dispușl decit abstinenții la di
verse forme de cancer — ln 
special in regiunea bucală și 
a gitului, la esofag sau ficat — 
se afirmă in recentul raport al 
Departamentului sănătății, e- 
ducației și asistenței sociale din 
S.U.A. Potrivit raportului, riscul 
ar fi mai mare in cazul con
sumatorilor de whisky decit in 
acela al consumatorilor de bere 
sau vin. Deși alcoolul nu este 
cunoscut ca un factor canceri
gen precum tutunul, rezultatele 
studiului apreciază câ el contri
buie, intr-un mod specific, la 
apariția necruțătoarei boli.

transmit: In Austria s-au 
prețurile 13 1 500 d0

majorat
produse in

primele cinci luni ale acestui an. In 
iunie 1974, nivelul general al prețu
rilor a fost cu 10.3 la sută mai ri

• C O I N C I D E N-
ȚÂ ? timp ce pe scenă e«

I

Alegerile din preiectura 
japoneză Mie ln vederea dc- 
semnării dcputaților pentru Came
ra Consilierilor, aminate de la data 
stabilită inițial (7 iulie) din cauza 
condițiilor meteorologice deosebit de 
nefavorabile, s-au desfășurat dumi
nică. 14 iulie. Două dintre cele patru 
mandate ale circumscripțiilor din 
această provincie au fost ciștigate 
de partidul comunist. Restul de 
două mandate a revenit Partidului 
liberal-democrat de guvernămint.

Fresedintele Perului,Juan 
Velasco Alvarado, a declarat, cu pri
lejul unei conferințe de presă, că la 
28 iulie — Ziua independenței na
ționale — va aduce la cunoștința 
poporului coordonatele programului 
guvernamental cunoscut sub numele 
de „Planul Inca", elaborat de șeful 
statului și colaboratorii săi apro- 
piați, înaintea preluării puterii, in 
octombrie 1968.

dicat decit in aceeași lună a anului 
trecut.

Banca Mondială * h0,ârit 
să sporească împrumuturile acor
date Egiptului, care nu au depă
șit niciodată limita anuală de 20 mi
lioane dolari și care au fost sus
pendate in ultimii ani — informează 
agenția M.E.N. La Cairo urmează să 
sosească o delegație a Băncii Mon
diale pentru a examina împreună cu 
oficialitățile egiptene de resort pro
iectele economice ce vor fi finanțate 
din fondurile băncii.

desfășura acțiunea dramei „Ho
ții" de Friedrich Schiller, pre
zentată ln premieră de un tea
tru din Gottingen (R.F.G.), 
si-au făcut apariția... hoți ade- 
vărați. Ei au golit seiful in 
care erau depuse incasările din 
seara respectivă. Casierița, care 
nu voia să piardă spectacolul, 
se afla ln... sală.

Cea de-a XVI-a olimpiadă de 
matematică, desfășurată intre 6 
și 15 iulie a.c. la Erfurt, în R. D. 
Germană, s-a încheiat cu un 
succes deosebit pentru partici
pant! români. Elevul Adrian 
Ocneanu a obținut premiul intii, 
cu un punctaj maxim. Vuza Dan 
a obținut premiul al II-Iea. iar 
Buium Alexandru. Colțoiu Mih- 
nea și Pătrascu Vasile — pre
miul al III-lea.

Secretarul general al 
Uniunii muncitorilor din 
construcții, Se^und0 Palma. » 
preluat funcția de secretar general 
al Confederației Generale a Muncii 
(C.G.T.) din Argentina, post rămas 
vacant după încetarea din viață, 
simbătă, a lui Adelino Romero. In
tr-o declarație făcută cotidianului 
argentinean „La Opinion", Segundo 
Palma a afirmat : „Confederația 
Generală a Muncii trebuie să acțio
neze de așa manieră incit să nu im
pieteze activitatea guvernului popu
lar de la Buenos Aires, din care fa
cem parte".

Un program de măsuri esca- 
le cu caracter excepțional in vede
rea ameliorării situației economice 
a țării și combaterii inflației a fost 
adoptat de guvernul indian. Progra
mul prevede, între altele : blocarea 
creditelor intr-o serie de nctivitâți 
colaterale, extinderea taxelor și im
pozitelor in ramuri productive care 
fuseseră exceptate, combaterea eva
ziunilor fiscale.

Filiala din India ’ compi" 
niei petroliere internaționale 
„Exxon", aflată sub controlul capi
talului american, și-a încetat oficial 
orice activitate începind de la 15 
iulie a.c. Ea a trecut 6ub con
trolul guvernului indian, numindu-se 
„Hindustan Petroleum Corporation 
L.T.D.",

într-o declarație Hcut5 pre* 
sei după numirea sa în postul de 
director general al Agenției japoneze 
pentru mediul inconjurător. devenit 
vacant prin demisia vicepremicrului 
Takeo Miki, Matsuhei Mori a făcut cu
noscut că nu se va opune planului de 
remodelare a insulelor japoneze în
tocmit de premierul Tanaka, „proiect 
care conține o serie de puncte ce 
merită a fi sprijinite". El a mențio
nat între acestea noul sistem de 
transport și descentralizarea urbană, 
adăugind că va studia cu atenție și 
chestiunea intoxicațiilor cu mercur, 
care au provocat maladia „Mina
mata".

Vasul iugoslav ..cav‘a‘“. ™ 
un deplasament de 2 300 tone, proprie
tate a Companiei de navigație atlan
tică din Dubrovnik, s-a scufundat in 
Strimtoarea Otranto, transmite agen
ția Taniug. Accidentul a avut loc 
in urma ciocnirii vasului iugoslav cu 
o navă sub pavilion panamez, insă 
nu au fost înregistrate victime, echi
pajul și pasagerii aflați la bord fiind 
cu toții salvați.

In urma ploilor toren- 
tîCilOf apele riurilor Jumna și 
Brahmaputra din nordul Republicii 
Bangladesh au ieșit din matcă, pro- 
vocind inundații. Potrivit primelor 
informații, șase persoane și-au pier
dut viața.

SITUAȚIA DIN ETIOPIA
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 

Posturile etiopiene de radio și tele
viziune au transmis un apel prin 
care comitetul militar — organism 
format din ofițeri ai tuturor arme
lor — cheamă populația să partici
pe activ la aplicarea unor reforme 
siructurale in toate domeniile de ac
tivitate ale țării. In acest sens se 
pune problema elaborării unei noi 
constituții, precum și â perfecționării 
legislației muncii. Acțiunile inițiate 
de comitetul militar sint susținute 
de Confederația sindicatelor din E- 
tionia — cea mai mare uniune sindi
cală. Pe de altă parte, comitetul mi

litar iși exprimă sprijinul față de 
guvernul actual al Etiopiei și față 
de măsurile adoptate și inițiate in 
vederea înfăptuirii de reforme social- 
economice in țară.

Din Addis Abeba, agențiile de pre
să. reluind informații difuzate de 
comitetul militar, relatează că in 
ultimele două săptămini au fost a- 
restate 58 de persoane care prin ac
țiunile lor obstrucționau desfășura
rea in bune condiții a activității ac
tualului guvern și se opuneau reali
zării planului de reforme initiate în 
vederea ameliorării situației econo
mice.

Cambodgla. Luptâtori din forțele patriotice în timpul unei acțiuni de luptâ

• MORILE DE VINT, 
DIN NOU LA MODĂ. 
In contextul căutărilor febrile 
de noi surse de energie, de
sueta moară de vint ciștigă din 
nou tot mai mult teren. în El
veția s-a pus de curind la punct 
un nou tip de moară, alcătuit 
dintr-un sistem de palete lungi 
de 5 metri, un generator de 150 
de wați, care nu cintărește de
cit 50 de kg, și un acumulator 
care asigură instalației o auto
nomie de două săptămini in 
perioadele de acalmie. întreți
nerea acestei mori care furni
zează o energie de 12 kW se 
rezumă la schimbarea uleiului 
de ungere a angrenajelor o 
dată la 5 sau chiar la 8 ani. 
Folosite in ultimul an cu de
plin succes in alimentarea cu 
electricitate a așezărilor mon
tane izolate din Elveția, noul 
tip de mori de vint ciștigă te
ren și în S.U.A., Brazilia, Ita
lia și alte țări.

• CĂLĂTORIE PE UN 
RIU SUBTERAN. Lungi- I 
mea galeriilor peșterii din apro
pierea orașului ucrainean Tar- 
nopol este de aproape IDO da 
kilometri. Pe teritoriul U.R.S.S. 
s-au descoperit peste 2 000 de 
peșteri, fapt care a contribuit
la dezvoltarea vertiginoasă a 
speoturismului. Firesc, cel mai 
mare număr de amatori de a 
practica acest sport se află în 
zonele cu peșteri numeroase — 
Ural, Asia centrală, Caucaz, 
Crimeea. A fost elaborat pro
iectul primei expediții cu băr
cile pe un riu subteran in- 
tr-una din peșterile din Cri
mea a.

• INUNDAJII CA
TASTROFALE... ACUM 
18 000 DE ANI. Indiciile | 
despre deplasarea unei uriașe \ 
mase de pămînt in partea de ' f 
nord-vest a S.U.A.. care a avut 
loc in urmă cu 18 milenii, au 
fost confirmate în urma stu
diilor efectuate de Oficiul fe
deral geologic, care a reconsti
tuit filmul catastrofei. Astfel, 
s-a stabilit că pe teritoriul ac
tualelor state Washington, 
Idaho și Montana o uriașă ba
rieră de gheață s-a deplasat 
spre sud. în spatele ei s-a for
mat un lac avind un volum egal
cu aproximativ jumătate din 
cel ăl lacului Michigan. Cind 
acest baraj natural s-a rupt, 
aproximativ 2 000 kilometri 
cubi de apă au năvălit spre 
sud-vest. Se apreciază că debi
tul de apă a fost de 10 milioa
ne mc pe secundă, ceea ce re
prezintă aproximativ de 10 ori 
debitul tuturor riurilor de pe 
glob, luate la un loc.

• AMAZONIA - DIN 
NOU IN ATENȚIE.
drul unui proiect național, ela
borat in cooperare cu Progra
mul Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare (P.N.U.D.), in Bra
zilia va fi inițiată o amplă ana
liză a situației hidrologice șl 
climatologice a Amazoniei. 
Printre obiectivele proiectului 
figurează stabilirea potențialu
lui hidrologic al zonei respec-, 
tive, îmbunătățirea navigației 
pe riurile amazoniene, realiza
rea unei legături intre riurile 
Paraguay și Amazonas, con
trolul inundațiilor, precum și 
promovarea turismului.

• 760 EXPONATE 
SUSTRASE DINTR-UN 
MUZEU. Din incinta muzeu- I 
lui arheologic din localitatea 
Minervino Murge, situată in 
sud-estul Italiei, au fost sus
trase 760 de exponate, a 
căror valoare totală se ridică
la cel puțin 400 milioane lire. 
Muzeul a fost deschis recent șl 
prezintă obiecte datind. din se
colele VI—III î.e.n., găsite în 
regiunea din jurul localității la 
care a luat ființă.
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