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0 pîrghie importantă, o vastă rezervă pentru 
îndeplinirea cincinalului înainte de termen: 

lOLDSIIÎEA DEPLINĂ
A POTENȚIALULUI MAȘINILOR

VALEA JIULUI 
Din adîncurî — 
cantități sporite 

de cărbune
Minerii din Valea Jiului au 

furnizat pînă acum economiei 
naționale, peste prevederile pla
nului, mai bine de 70 000 tone 
dc cărbune energetic și cocsifi- 
cabil. Peste 30 000 tone din a- 
ceastă cantitate au fost extrase 
de minerii de la Vulcan și Lo- 
nea, unități fruntașe din bazinul 
Văii Jiului, întregul spor de 
producție a fost obținut pe sea
ma bunei organizări a activității 
productive în subteran și a spo
ririi indicelui de utilizare a ma
șinilor și instalațiilor miniere.

(Agerpres)

Secția de cazangerie grea, unul din punctele-forte ale întreprinderii bucu- 
reștene de utilaj chimic „Grivița roșie", cu rol hotârîtor în obținerea unor 
notabile succese în producție de cdtre colectivul acestei mari întreprinderi, 
dintre care cel mai remarcabil este, desigur, îndeplinirea, cu puține zile în 

urmâ, a prevederilor planului cincinal

UN MOMENT STRĂLU

CIT AL ISTORIEI NOAS

TRE NAȚIONALE

Glorioasa epopee 
a înscăunării 

lui Mihai „domn 
al Țării Românești 

si Ardealului 
și a toată țara 

Moldovei11 
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ȘI
Să reflectăm asupra unei sarcini 

de maximă însemnătate prevăzută 
de planul pe acest an : circa 60 Ia 
sută din sporul producției industria
le trebuie să se obțină pe seama 
capacităților existente. Ce semnifi
cație are acest obiectiv 7 El re
levă orientarea fermă a politicii 
economice a partidului nostru spre 
valorificarea deplină a potențialu
lui tehnic al industriei noastre, ca 
una din pirghiile esențiale ale 
realizării cincinalului înainte de 
termen, ale creșterii continue a 
eficienței economice. Această o- 
rientare și-a găsit în mod 
pregnant expresia în cadrul șe
dinței Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 19 martie 
a.c., care — analizînd modul in care 
este utilizat fondul de timp dispo
nibil al mașinilor, utilajelor si in
stalațiilor in industrie — a stabilit 
sarcini de deosebită importanță 
pentru fructificarea mai intensă a 
rezervelor existente In acest do
meniu.

Din analiza rezultatelor obținute 
în anul 1974 și în primele luni ale 
acestui an se desprind o serie de 
realizări pozitive. Este de relevat 
că, anul trecut, la furnalele și la 
cuptoarele Martin din industria 
metalurgică, precum și la instala
țiile de acid sulfuric și la coloanele 
pentru sinteza amoniacului din in
dustria chimică. întregul spor de 
producție față de anul anterior a 
fost obținut pe seama mai bunei 
utilizări a capacităților existente, 
în primele luni din acest an, în fo
losirea utilajelor și instalațiilor 
amintite, ca și a altora, s-au re
marcat aceleași bune rezultate. 
Tocmai pe baza folosirii cu indici 
superiori a agregatelor, siderur- 
giștii din Hunedoara, Galați și Re-

AGREGATELOR
șița au realizat peste plan, In 4 
luni din acest an, aproape 35 000 
tone fontă, peste 51 500 tone oțel 
și aproape 43 250 tone laminate, 
iar chimiștii de la „Azomureș" Tg. 
Mureș — însemnate cantități de în
grășăminte chimice.

Firește, ar putea fi enumerate nu
meroase alte asemenea realizări 
bune în utilizarea mijloacelor teh
nice. Dar rezultatele obținute nu 
sînt în toate întreprinderile, in 
toate ramurile, pe măsura posibili
tăților. Mari rezerve există în do
meniul utilizării fondului de timp 
disponibil al mașinilor-unelte. Cu 
toate că acest indice s-a ameliorat 
în primul trimestru din- acest an, 
ceea ce s-a reflectat pozitiv a- 
supra rezultatelor economice — 
producția întreprinderilor apar- 
ținînd celor două ministere con
structoare de mașini a sporit, față 
de trimestrul I 1974, cu peste 23 
la sută, în timp ce parcul de 
mașini-unelte a crescut cu 16 la 
sută — totuși, în multe întreprin
deri indicele de folosire a timpu
lui disponibil de lucru al mașini
lor-unelte este sub 85 la sută — 
nivel stabilit prin plan. De pildă, 
judecind după indicele de utilizare 
a fondului de timp disponibil înre
gistrat, rezultă că la întreprinde
rea „Electroargeș" din Curtea de 
Argeș, întreprinderea de cabluri și 
materiale electroizolante din Ca
pitală, Șantierul naval din Olteni
ța sau „Tehnoton" din Iași, unele 
tipuri de mașini-unelte nu sînt fo
losite decit un schimb și jumă
tate sau, cel mult, două schimburi. 
Deficiențe asemănătoare se con
stată nu numai in domeniul fo
losirii mașinilor-unelte, ci și al 
altor utilaje și instalații de bază.

Fie că este vorba de mașini-unel-

te sau de alte mașini și instalații, 
pentru creșterea gradului de uti
lizare a fondului de timp de lucru 
al acestora — așa cum dovedește 
experiența — sînt hotărîtoare orga
nizarea judicioasă a producției și a 
muncii, încărcarea corespunzătoare 
a mijloacelor tehnice, buna orga
nizare a aprovizionării tehnico- 
materiale. Iată de ce — așa cum a 
indicat conducerea partidului — 
este necesar să fie definitivate ne- 
întîrziat graficele de încărcare a ca
pacităților de producție din fiecare 
întreprindere, pe secții, ateliere și 
locuri de muncă, in strictă corelare 
cu planul producției fizice, cu pro
gramele de cooperări și colaborări. 
Iar centralele industriale și minis
terele au datoria să asigure încăr
carea capacităților de producție 
numai cu produse care au desfa
cere asigurată și să intervină ope
rativ pentru a soluționa toate pro
blemele legate de realizarea progra
melor de cooperare și de îndeplini
rea contractelor economice privind 
aprovizionarea cu materii prime, 
materiale și piese de schimb. In 
situațiile in care nu se poate asi
gura încărcarea integrală a capa
cităților pentru producția proprie, 
devine absolut, necesară extinderea 
cooperărilor între întreprinderi, în
deosebi din construcția de mașini, 
pentru realizarea unor piese sau 
subansamble.

Cu aceeași stăruință și răspunde
re trebuie să se ocupe conducerile 
întreprinderilor, sprijinite înde
aproape de centralele industriale, 
de organizarea corespunzătoare a 
executării lucrărilor de întreținere 
și reparații, asigurind din timp ne
cesarul de piese de schimb. Avan-
(Continuare in pag. a III-a)

TRIBUNA EXPERIENȚEI ORGANIZAȚIILOR DE PARTID ÎN ÎNDEPLINIREA

SARCINILOR ECONOMICE STABILITE DE CONGRESUL AL XI-LEA

CUNOAȘTEREAIEAUTĂȚILOR-
la baza muncii politice concrete, diferențiate

La întrebările „Scînteii", răspunde azi tovarășul 
Iulian PLOȘTINARU, 

prlm-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

— De cițiva ani, Mehedințiul 
te situează printre județele cu 
cele mai înalte ritmuri de dez
voltare, intreaga producție a a- 
nului 1950 realizindu-se acum 
in mai puțin de 16 zile. Unită
țile economice din județ au do- 
bindit un avans fată de preve
derile cincinalului care echiva
lează cu o producție industrială 
suplimentară de peste 1,3 tni- 
liarde lei, care va fi majorat in 
următoarele luni. Cum acționea
ză organizațiile de partid pen
tru soluționarea problemelor 
complexe pe care le ridică ac
tivitatea economică ?

— într-un județ aflat in plină dez
voltare apar, desigur, multe proble
me care se cer rezolvate corect 
și fără nici un fel de întîrziere. 
Tocmai de aceea comitetul județean 
de partid urmărește permanent ca

at it In activitatea sa, cît șl în acti
vitatea celorlalte organe și organiza
ții de partid să fie selectate cu gri
jă și discernămînt obiectivele ma
jore, prioritare. Membrii biroului co
mitetului județean de partid, cele
lalte cadre de partid și de stat au 
fost repartizate să răspundă nemij
locit, o perioadă mai îndelungată, de 
organizațiile de partid din unitățile 
industriale sau. agricole, de pe șan
tierele de construcții. Astfel, munca 
activistului de partid și de stat este 
apreciată după modul cum acționea
ză organizațiile de partid pe care 
le îndrumă și le sprijină în realiza
rea sarcinilor de plan. Acest fel de a 
munci a schimbat în bine optica 
multor activiști asupra răspunderilor 
pe care le au. a contribuit la înțele
gerea mai profundă a obligației po
trivit căreia activistului i se cer nu 
simple constatări, nu consemnarea 
unor neajunsuri, ci muncă concretă.

Tăria convingerii
— Doriți si sting 

lumina ?
— Vă rog.
— Știți — imi spune 

bărbatul bărbos, cu 
care mă aflam în a- 
celași tren de noapte 
Și-n același compar
timent — în toți acești 
ani v-am urmărit. De 
departe, desigur, dar 
cu interes și chiar cu 

i o anume încăpățînare. 
Cum i-am urmărit, de 
altfel, pe toți care au 
participat la ședința 
aceea...

Somnul s-a făcut 
țăndări. Chipul Înca
drat de o barbă stu
foasă, neagră, parcă 
sălbăticită, nu-mi a- 
mintește de nimeni și 
de nimic.

— Pe atunci. In
tr-adevăr, nu purtam 
barbă.

— Atunci 1
— Atunci cînd tu

nelul de la Ostra în
cremenise la metrul 
845... Cînd prucul pră
vălea 18 mc de pietriș 
pe oră. Dacă vă amin
tiți ședința aceea... eu 
eram în prezidiu. Cel 
care a spus că nu se 
poate.

Atunci, cu mai bine 
de un deceniu în ur
mă, a spus că „nu se 
poate" un inginer ti
nerel, în primul an de 
șantier. Nu se putea, 
adică, stăvili „hemora
gia internă" datorită 
căreia se prăbușeau, 
din măruntaiele mun
telui Aluniș, tone de 
apă și pietriș, blocînd 
tunelul la metrul 845. 
Și s-a propus ataca
rea unei variante o- 
colitoare, care nu nu
mai că lungea traseul, 
dar îngreuna aerajul, 
complica transportul 
și, mai ales, amina cu 
cîteva luni darea tu
nelului în exploatare.

— Dumneavoastră 
ați scris atunci un 
reportaj în „Scînteia". 
Nu, nu, n-am absolut

nimic de reproșat ; 
într-adevăr, eu am 
susținut că nu se poa
te. Iar brigada lui 
Crișan, adusă de la 
Brad și întărită cu 
moldoveni de sub Ra- 
rău, a dovedit că se 
poate. Eu am ajuns 
în alt capăt de țară, 
pe un șantier oareca
re. Unde, într-o situa
ție la fel de compli
cată, am spus din nou 
că nu se poate. Și, in 
pofida credinței mele, 
întemeiată pe-atunci 
doar pe ceea ce știam 
din cărți, s-a putut. 
Credeți-mă, am făcut 
o criză de orgoliu, a- 
poi am început să mă 
îndoiesc de-a binelea 
de mine : o adevărată 
infirmitate mi se pă
rea incapacitatea evi
dentă de a introduce 
în calcule și formule 
coeficientul de dărui
re, entuziasm, iniția
tivă și eroism pe care 
mi-1 oferea, mereu la 
alte cote, viața de 
toate zilele a fiecărui 
șantier. Elemente care 
nu erau înscrise în 
cărți, dar care trebuiau 
luate în calcul.
- Și?
— Am fost ironizat, 

poreclit „inginerul su- 
flă-n iaurt" ; a apărut 
chiar și o caricatură 
la gazeta șantierului : 
se arăta acolo cum 
luam... temperatura 
unui pilon de viaduct 
și-1 oblojeam cu talc, 
nu cumva să... crape 1

— Și acum ?
— N-o să credeți ! 

mă întorc în Moldova 
spre a spune că nu 
se poate. Cîțiva tineri 
au ales, zic eu, nu cea 
mai fericită soluție 
pentru un front de 
baraj.

— Și dacă iarăși...
— Am analizat de 

această dată toate 
variantele posibile. 
Soluția propusă și a- 
probată este relativ

bună, nu zic nu. Dar 
există și o alta, pe 
care o voi prezenta, și 
față de care cea pre
conizată inițial este 
cu adevărat riscantă 
și demnă de tratat cu 
„nu se poate".

— Deci vei avea 
tăria să spui Încă o 
dată...

— După atîția ani 
de experiență, tăria 
de care vorbiți vine 
de la sine... Probabil 
că acesta-i micul meu 
eroism. Am acum mai 
bine de 15 ani de șan
tier și de aceea văd 
și înțeleg aceste lu
cruri ca și cum ar fi 
desprinse din mine. De 
fapt, le voi spune că 
„nu se poate doar 
bine" — ci că „se poa
te și mai bine, chiar 
foarte bine"...

Interlocutorul meu 
se oprește gînditor. 11 
privesc și îi înțeleg 
hotărîrea cu care se 
îndreaptă spre șantie
rul din Moldova. Dar, 
mai ales, îi înțeleg și 
îi admir tăria convin
gerilor. Tăria (cît de 
sublimă este această 
trăsătură de carac
ter) de a recunoaș
te că a greșit, fără 
a demobiliza, ba, 
mal mult — pornind 
cu și mai îndirjită 
înverșunare mai de
parte. Acesta este 
omul care, biruindu-și 
propriile ezitări, dez- 
vățîndu-se de neîncre
dere, a Învățat de 
la oameni, de la 
dirzenia muncitorească 
că trebuie făcut totul 
pentru triumful noului.

Vecinul de compar
timent continuă să 
stea cu fața in palme, 
pierdut In ginduri. 
Roțile țăcăne la ma
cazuri. Acceleratul de 
noapte frinează in 
gara Buzău.

Mircea RADU 
IACOBAN

Imagine din centrul municipiului Deva

vie. direct cu oamenii, pentru solu
tionarea problemelor pe care le ri
dică viata.

Dar să ne oprim asupra unei ac
țiuni întreprinse. Cu prilejul vizite
lor de lucru în județul nostru, se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. ne-a dat 
prețioase indicații și în ce privește 
folosirea judicioasă a capacităților 
și suprafețelor de producție de la în
treprinderea de vagoane și Șantierul 
naval din Drobeta Turnu-Severin. 
Ele au devenit un program concret 
de acțiune pentru toate organiza
țiile de partid din județ. într-un 
timp scurt, nu numai la cele două 
întreprinderi, ci și în multe alte u- 
nități economice — unde s-au ini
țiat studii și analize în acest sens 
— au fost identificate și puse în va
loare importante rezerve, mai ales 
datorită dezvoltării climatului de 
răspundere comunistă. Măsurile ini
țiate prevăd ca în acest an capaci
tățile existente să fie utilizate în 
proporție de 88,2 la sută (cu 6 la sută 
mai mult decît anul trecut), ceea ce 
echivalează cu o creștere de produc
ție de peste 130 milioane lei.

îndrumăm organizațiile de partid 
să desfășoare în sprijinul producției 
o muncă politică diferențiată. în ra
port cu problemele prioritare ce tre
buie soluționate într-un loc sau al
tul. Astfel, la Combinatul de celulo
ză și hîrtie din Drobeta Turnu-Se- 
verin, bunăoară, atenția este con
centrată în mod deosebit spre atin
gerea în cel mai scurt timp a para
metrilor proiectați, la Combinatul de 
prelucrare a lemnului — spre creș
terea productivității muncii prin mo
dernizarea fluxurilor tehnologice, la 
întreprinderea textilă „Cazaneie"- 
Orșova si la Fabrica de confecții din 
Drobeta Turnu-Severin spre ridica
rea în ritm mai rapid a calității pro
duselor. Asemănător procedăm și în 
îndrumarea organizațiilor de partid 
din agricultură.

Experiența arată că un asemenea 
mod de a munci, concentrînd aten
ția asupra unei sarcini esențiale la 
un moment dat, este deosebit de mo
bilizator și eficient. Astfel de acțiuni

LA TAȘCA - BICAZ

A început construcția 
unei moderne fabrici 

de ciment
BICAZ (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — La 
16 mai, la Tașca-Bicaz, județul 
Neamț, a început construcția 
unui important obiectiv indus
trial : noua fabrică de ciment, 
cu o capacitate de 2,4 milioane 
tone pe an. Prin intrarea în 
funcțiune a acestei fabrici, Bi- 
cazul va deveni cel mai mare 
producător de ciment din țara 
noastră. Noua unitate indus
trială va dispune de două linii 
tehnologice a cîte 3 000 tone pe 
zi fiecare, de laboratoare teh
nologice și o stație de conca- 
sare-sortare și reconcasare de 
mare capacitate, care va fi am
plasată la baza de materii pri
me din masivul Suhard, stație 
ce va satisface și cerințele de 
materii prime ale actualului 
combinat din Bicaz. întreaga 
activitate de producție a noii 
fabrici va fi condusă prin in
termediul unui modern calcula
tor de proces. Și încă o nouta
te : odată cu construirea aces
tui nou obiectiv se va trece și 
la extinderea căii ferate nor
male de la Bicaz pînă la Bicaz- 
Chei, ceea ce va facilita nu nu
mai transportul muncitorilor și 
al populației din zonă, ci șl 
transportul materiei prime spre 
noua fabrică și actualul combi
nat de lianți și azbociment.

Alte colective
anunță ce minilrie: 
„AM ÎNDEPLINIT 

CINCINALUL"

(Continuare in pag. a Il-a)

• Oamenii muncii din întreprin
derile sectorului 8 din Capitală au 
îndeplinit la 17 mai sarcinile de pro
ducție ale actualului cincinal. Folo
sind mai bine resursele productive 
de care dispun, peste 70 la sută din 
sporurile de producție au fost reali
zate pe seama creșterii productivită
ții muncii. Intr-o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se arată : „Vă asigurăm, 
stimate tovarășe secretar general, 
că toate colectivele de muncă dm 
unitățile sectorului, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
vor munci și în continuare pentru 
înfăptuirea exemplară a tuturor'sar
cinilor ce ne revin, pentru a aduce 
o contribuție cit mai însemnată la 
traducerea în viață a prevederilor 
Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism".

ÎN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre : Dialog cetățenesc ; în confruntare scri
sori și răspunsuri ; Faptul divers ; Sport; Din țările socia

liste ; De la corespondenții noștri ; De pretutindeni

Ne amintim...
14 mai 1970... La căderea 

nopții apele atinseseră, în 
halele fabricii „23 August", 
cota de un metru și nouă
zeci de centimetri. După 
ce depuseseră eforturi su
praomenești să salveze ma
șinile și instalațiile, oamenii 
rămași în fabrică s-au urcat 
pe acoperișul clădirii admi
nistrative. La un moment 
dat, o explozie puternică a 
zguduit clădirea, făcînd să 
vibreze văzduhul potopit de 
ape : sărise în aer cuptorul 
electric dintr-una din hale
le abia părăsite.

...Ochii președintelui 
Gheorghe Bogza — încercă
nați de noaptea nedormită 
— se împăienjeniseră brusc. 
Cu toate sforțările dispera
te ale membrilor cooperati
vei agricole de producție din 
Satu-Mare, cu toate încer
cările lor de a zăgăzui nă
vala turbată a torentului, 
„apa ca un bivol negru" se 
năpustise peste grajduri și 
hambare, cotropise sute de 
hectare abia însămînțate.

...în casa de pe strada 
Trandafirilor, 34, a mecani
cului Kelemen Ladislau, de 
la uzina „Unio", apele cu- 
prinseseră toate încăperile, 
acoperiseră cu mii mobile
le, covoarele, hainele. 
Membrii familiei, aflați in 
podul casei, strigau după 
ajutor. In noaptea aceea, 
cei doi copii și soția au fost 
salvați cu bărcile. Capul fa
miliei a rămas cu echipele 
de salvare să dea ajutor 
altor copii, femei, bătrîni 
din cartier.

...Dragoș Mihai tocmai 
împlinise zece ani. Cînd a 
văzut șuvoiul izbind cu fu
rie oarbă In casa lor și-a 
urmat părinții pe acoperiș. 
Casa se clătina ca o plută 
pe apele unui ocean. La 
cîteva minute după ce am-

fibla militară i-a salvat, zi
durile casei bătrînești s-au 
prăbușit.

14 mal 1975. Colectivul 
fabricii „23 August" și-a 
Îndeplinit în aceste zile 
cincinalul. Cu șase luni șl 
jumătate înainte de ter
men. Tot in aceste zile s-a 
dat In funcțiune — alături 
de cuptorul ce explodase 
acum cinci ani și care a

P.s acum e altceva : îngri
jirea la timp a culturilor. 
Pentru că sînt zile hotărî- 
toare pentru o recoltă poa
te mai bogată decit in alți 
ani.

...Mecanicul Kelemen La
dislau se află, în seara 
aceasta, la masă cu întrea
ga familie. în jurul lor — 
ambianța plăcută, caldă a 
apartamentului din cartie-

constrUiești e un lucru mi
nunat". Părinții lui Mihal 
și-au reconstruit casa. Dar 
mai sînt atîtea de con
struit...

Străbatem un itinerar al 
amintirii, itinerar marcat 
de acele simbolice repere 
vizuale pe care le întru
chipează emblemele pla
sate pe cîteva din locuin-

SATU-MARE

INVITAȚIE ÎN CARTIERUL 
SOLIDARITĂȚII

Reluarea unui itinerar

fost refăcut Ia scurt timp 
după inundații •— un nou 
cuptor. Și tot în aceste zile 
pe porțile fabricii a ieșit 
mașina de aragaz cu numă
rul 2 883 000.

...Președintele Gheorghe 
Bogza își azvîrle din cînd 
in cînd privirile spre o vi
trină din colțul încăperii. 
Acolo strălucește, pe o per
nă de catifea, steaua de 
„Erou al Muncii Socialiste" 
decernată de curînd coope
rativei agricole de produc
ție din Satu-Mare pentru 
recoltele-record obținute a- 
nul trecut Ia porumb: pes
te 12 000 kg boabe la hectar. 
Lui i s-a decernat steaua 
de „Erou" încă acum un 
an. Dar ceea ce-1 preocu-

rul Carpați, In care s-au 
mutat incă din toamna lui 
1970. Iși amintesc că, la pu
țină vreme după ce se mu
taseră în noua locuință, au 
fost vizitați de secretarul 
general al partidului. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat fericire in casă 
nouă. Vizită și urare de 
neuitat, adînc încrustate în 
memoria acestei familii de 
oameni muncitori.

...L-am găsit pe Dragoș 
Mihai în noul edificiu al 
liceului de construcții. Este 
elev în anul I la secția dul- 
gherie. „încă de atunci, 
cînd am văzut puhoiul de 
ape distnțgîndu-ne casa, 
mi-am zis că mă voi face 
constructor — ne spune. Să

țele și blocurile construite 
și reconstruite : o mină cu 
o floare oprind năvala unei 
ape negre și mînioase. La 
intrarea în cartierul Solida
rității — superb nume pen
tru o stare de spirit mate
rializată în faptă — întîl- 
nim o placă memorială de 
o emoționantă semnificație: 
„Acest cartier a fost con
struit din fondurile statului 
și cu sprijinul personal 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist 
Român, pentru, familiile 
sinistrate in urma inunda
țiilor din mai 1970". Iar pe 
aleile cartierului — ca, de 
altminteri, și în noul an
samblu de locuințe Carpați

sau pe străzile Botizuluî, 
Viitorului, Constructorilor, 
Trandafirilor — copiii se 
zbenguie fără griji sub 
soarele acestei primăveri.

Au fost reconstruite din 
temelie 1 835 de case ale 
sătmărenilor și s-au dat din 
fondul de stat alte 456 
apartamente în proprietate 
personală. în perioada 
1970—’74 s-au ridicat la 
Satu-Mare 6 913 aparta
mente, iar 1 833 apar
tamente se vor da în 
folosință anul acesta. 
Adică de circa trei ori 
numărul locuințelor dis
truse de inundații. La 
toate acestea se cuvin 
adăugate cele 92 săli de cla
să, cele 1 095 locuri în 
creșe și 963 în grădinițe, 
marele spital cu 700 de 
locuri, noua policlinică din 
cartierul Someș. Recent a 
fost inaugurat un cămin- 
spital cu 312 locuri pentru 
bătrînii bolnavi de boli 
cronice — o adevărată bi
juterie arhitectonică și, tot
odată, o efigie a grijii pen
tru om.

— Desigur, s-au făcut 
multe în anii aceștia în ora
șul nostru — ne spune to
varășul Iosif Tîncu, prima
rul municipiului Satu-Mare 
— dar mai sînt încă multe 
de făcut. Oamenii noștri 
sînt harnici și voința lor de 
a construi e o uriașă forță 
pe care ne bizuim. Nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru a da orașului nostru în 
întregime profilul de urbe 
modernă pe care îl merită.

...Satu-Mare — un oraș de 
oameni harnici, care tră
iește din plin o viață eco
nomică și socială intensă, 
pe măsura împlinirilor so
cialiste ale țării, cu fața 
mereu spre viitor I

Victor BIRLADEANU 
Octav GRUME ZA

• întreprinderea județeană de 
eonstrucții-montaj din Suceava a a- 
nunțat îndeplinirea prevederilor ac
tualului cincinal. în perioada 1971— 
1975, constructorii suceveni au ri
dicat 284 obiective industriale, agro
zootehnice, social-culturale șl peste 
4 400 apartamente. într-o telegra
mă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se scrie : Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom munci cu pasiu
ne și dăruire, vom mobiliza toate 
forțele, priceperea și capacitatea 
noastră creatoare pentru realizarea 
la termen și înainte de termen a o- 
biectivelor de investiții, conștienți 
fiind că prin aceasta ne vom aduce 
și noi contribuția la materializarea 
cît mai rapidă a sarcinilor prevăzu
te în documentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, călăuză vie în 
activitatea noastră prezentă și de 
viitor.

• Colectivul întreprinderii meca
nice de material rulant din Craiova 
și-a realizat sarcinile actualului cin
cinal în devans cu 45 de zile față 
de angajamentul inițial.

Comuniștii, întreg colectivul de 
muncă — se arată în telegrama tri
misă cu acest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — sînt hotărîți 
să facă totul pentru a contribui din 
plin la realizarea integrală a obiec
tivelor prevăzute în documentele 
istoricului Congres al XI-lea, anga- 
jîndu-se plenar să realizeze peste 
sarcinile de plan ce îi mai revin pînă 
la finele acestui an o producție 
globală de 17,3 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă de 17,3 milioane lei.

• Combinatul de pielărie și încăl
țăminte „Clujana" este cea de-a 20-a 
unitate industrială din județul Cluj 
care raportează îndeplinirea planu
lui cincinal. Cîștigînd un avans de 
peste 7 luni, colectivul combi
natului va realiza pînă la sfîrșitul 
anului, după estimările făcute, o 
producție suplimentară In valoare 
de 560 milioane lei. (Agerpres).

• întreprinderea de prospecțiuni 
și explorări geologice Maramureș 
este cea de-a 20-a unitate economică 
din județ care raportează îndeplini
rea înainte de termen a planului 
cincinal.
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Cale lungă, 
drum
de fier...

Pe peronul gării CImpina, 
zeci și zeci de ceferiști au sa
lutat cu aplauze și urale in
trare* In stație a trenului 
35 022. Din cabina locomotivei 
Diesel-electrice coboară meca
nicul Dumitru Șandric, care 
predă impiegatului de mișcare, 
cu ochii umezi de emoție, foa
ia de parcurs. Ultima, din via
ta lui de mecanic. Primul care 
l-a îmbrățișat a fost tatăl său, 
Vasile Șandric, azi în vîrstă de 
82 de ani, care și-a petrecut 
viața tot ca mecanic de loco
motivă. Apoi, i-a venit rîndul 
fiului său, Marian, care va ter
mina in curînd cursul in a- 
ceeași profesie : mecanic de lo
comotivă. în cei 32 de ani, Du
mitru Șandric, mecanicul de 
ieri și pensionarul de azi, a 
străbătut, pe magistralele de 
fier ale țării, fără nici o gre
șeală sau penalizare, cu toate ti
purile de locomotivă, o distan
ță egală cu de două ori dru
mul dus și întors de la Pămînt 
la Lună ! „Eu numai o dată am 
făcut drumul pină la Lună și 
înapoi — i-a spus tatăl său — 
pentru că, pe vremea mea, lo
comotiva alerga mai Încet. Dar 
fii pe pace, c-o să te Întreacă 
și pe tine feciorul tău“...

30 de ore
Din cauza unei furtuni puter

nice, linia electrică Tg. Ocna— 
Slănic-Moldova fusese avaria
tă. Trei stilpi de beton se pră
bușiseră, rupind rețelele. Ali
mentarea cu energie electrici 
a localităților de pe acest tra
seu, a stațiunii Slănic-Moldova 
și a sondelor din zona respecti
vă fusese întreruptă. Se impu
nea o intervenție promptă. La 
locul avariei au sosit 15 munci
tori de la I.R.E. Bacău. Pe o 
vreme potrivnică, ei au început 
o adevărată bătălie pentru re
medierea liniei. 30 de ore fără 
întrerupere au înscris o nouă 
pagină de bărbăție și eroism 
cea mai inaltă tensiune.

la

COLETE RĂTĂCITE ÎNTR-UN LABIRINT AL NEPĂSĂRII (II)

CIND „nu se știe“, „probabil", „s-ar putea

ÎNLOCUIESC DISCIPLINA, EXACTITATEA SI PUNCTUflLITAlM
mare trafic, 
de neajunsuri 

cu oameni

Continuăm Investigația noastră 
pe urmele unor inexplicabile rătă
ciri și întirzleri de produse Încredin
țate transportului feroviar (vezi 
„Scinteia" nr. 10 181).

Ca orice gară de 
Bacăul are un „birou 
comerciale", încadrat
priceput!. A lucra la „neajunsuri" 
înseamnă, la calea ferată, a fi In 
același timp un „detectiv" (ei se de
plasează primii la cea mai mică urmă 
de violare a unui transport, ei re
constituie dintr-un sigiliu, dintr-un 
fragment de etichetă, din cunoștin
țele generale despre clienți, cui poate 
aparține un colet fără acte), un mer
ceolog (tot ei rezolvă pe loc nemul
țumirile legate de starea obiectelor 
transportate), un dispecer (bunăoară 
transporturile intîrziate pe care tre
buie să le impulsioneze de Îndată). 
Dar pe lingă toate acestea, funcția 
lor pretinde și calități mal puțin 
spectaculoase, dar fără de care ni
meni nu-și poate îndeplini nici cea 
mai banală însărcinare. E vorba de 
ordine, disciplină, răspundere.

Să vedem, deci, cum se stă la acest 
capitol. Așa-numltele dosare de cer
cetare, cu alte cuvinte corespondenta cu .....
adrese și reclamați! care, odată pri
mite, ar fi trebuit să-i pună pe jar 
pe lucrătorii biroului, zăceau intr-o 
claie de hirțoage pe care funcționara 
Aneta Fuioagă le manevra cu vă
dită timiditate, transferîndu-le fără 
nici un rost de pe o masă pe alta.

Am înțeles : „memoria" biroului de 
neajunsuri comerciale era năpădită 
de lucrări grupate alandala, multe 
neînregistrate, deci lipsite de sigu
ranța elementară a păstrării și rezol
vării lor, tot atit de multe inregis- • 
trate, dar sucombate tn inerție. Răs- 
foindu-le, ai fi zis că sint simple 
hirțoage, dar dincolo de rîndurile 
«crise la mașină sau cu creionul chi
mic, In spatele hirtiei prăfuite de 
trecerea vremii, ochiul gospodar ză
rea conteinere In ploaie, încălțămin
te cerută in magazine, secția unei 
fabrici care palpită după cine știe ce 
piesă, sute de mii și milioane de lei 
anchilozate In labirintul de șine și 
macaze.

La 11 noiembrie 1974, in plină 
toamnă, la Combinatul pentru indus
trializarea lemnului din localitate a 
fost încărcat un vagon cu panouri de

barăci. Destinația : grupul de șan
tiere de pe Oltul inferior, hidrocen
trala Arcești. De lemn să fii și tot ai 
fi înțeles că acele panouri reprezen
tau adăpostul așteptat febril de con
structori, oameni care muncesc in 
condiții aspre, cu abnegație, și nu-și 
rezumă activitatea la opt ore de 
birou, inclusiv cafeluțele, pronospor
tul și croșetatul de milieurl. A venit 
iarna, dar transportul n-a ajuns pe 
malul Oltului. „Neajunsurile comer
ciale" au fost sesizate in ziua de 27 
decembrie 1974.

— Eram în concediu, s-a disculpat 
șefa biroului, Maria Pîrloagă.

Feste trei zile, M.F. s-a întors din

Ca urgență, coletăria la calea fe
rată ar trebui să fie pe același plan 
cu vietățile și cu mărfurile peri
sabile. Cheia succesului o asigură 
formarea vagonului colectiv. Șeful de 
tură trebuie să acționeze ca un ade
vărat strateg sau dirijor de orches
tră, indrumînd neobosit oamenii din 
schimbul său, pe cei care descarcă, pe 
cei din magazie, pe cei care trans
portă din oraș, în așa fel Incit volu
mele să se descompună și să se re
compună în formula cea mai simplă, 
cea mai rapidă, cea mai economică, 
ca pe un ecran cu circuite clare. 
Partitura acestei armonii ar trebui să 
fie planificarea. Respectarea el, atit

Implicații etice pe un itinerar feroviar

nemulțumirile partenerilor.

concediu. Peste citeva luni am sosit 
noi.

, — Ce știți despre acest transport 7
— Văd că lucrarea e neînregistrată. 

Probabil că s-a rezolvat.
Probabil că Mari* Pirloagă și-a pe

trecut iarna într-un apartament de 
bloc și probabil că nu s-a Întrebat 
în viața ei cum o fi pe un șantier 
cind n-ai barăci.

La 4 iulie anul trecut, din între
prinderea de Utilaj chimic Ploiești 
au plecat doi rulmenți speciali, de 
mari dimensiuni, Strict necesari Com
binatului pentru lianți și azbociment 
din BiCaz. La 15 octombrie rulmen
ții n-ajunseseră acolo unde era ne
voie de ei. Traseul lor se pierdea pe 
drum, la Bacău. La 19 octombrie sta
ția primea de la Piatra Neamț „do
sarul de cercetare". în aceeași stare a 
fost găsit și In primăvara anului 
1975 1

Cam așa arată neajunsurile muncii 
dezordonate, blazate, de la biroul de 
„neajunsuri", unde actele Oficiale se 
primesc uneori fără înregistrare, ori 
se înregistrează, dar nu se rezolvă, 
sau se rezolvă, dar nu sint operate, 
ca atare, complicînd și mai mult sta
rea de dezordine. Totuși, neajunsurile 
nu se nasc de la sine. Principalul răs
punzător, șeful magaziei — Gheorghe 
Tăutu — ne expune competent situa
ția și complicațiile ei, pe care le-am 
putea rezuma astfel:

de către stație — care dă vagoanșle 
— cit și de furnizori — care trimit 
produsele la gară — este esențială. 
Pentru simplificare s-a propus chiar 
o soluție adecvată stației Bacău : O 
zi să se formeze trenuri spre nord, o 
zi inspre sud.

în loc de aceste deziderate, ce he 
oferă realitățile ? întreprinerile se 
bulucesc, cOnsiderînd că dacă aduc 
produsele la gară cu cîteva ceasuri 
mai devreme (cel mult 24) și-au atins 
scopul. Telefoanele zbîrniie stabilind 
priorități după insistențe ori alți fac
tori și nu după instrucțiunile căii fe
rate. Armonia odată stricată, magazi
nerii împing coletele unde-o fi și cum 
s-o putea, iar vagoanele colective se 
formează Ia înghesuială, după crite
riul consolidat chiar printr-o expresie 
de argou : „împușcă-l ctt mai repede !“ 
Ce înseamnă un colet, spre exemplu 
un conteiner, „împușcat" ? Schematic, 
înseamnă că pentru a ajunge de la 
Bacău la Ploiești, conteinerul nu e 
dirijat în primul vagon de Ploiești, 
ci în primul vagon de Adjud. unde e 
descărcat (doar a ajuns la „destina
ție" !). reîncărcat după același nărav 
în primul vagon de... Mărășesti. de la 
Mărăsești e dus pină la Focșani, de la 
Focșani la Buzău și tot așa, din post 
în post, cum s-o putea și dacă nu s-o 
rătăci.

O soluție ar fi ea reprezentanții 
magaziei să impună ordine expedl-

.......hi rwn

Dintr-un 
testament ■

laPrintre lucrurile rămase de 
Gheorghe Ureche, din comuna 
Vaideieni, județul Vilcea, fiul 
său a dat și de un pachet legat 
cu șnur. Cind l-a desfăcut, a 
găsit un testament al bătrinu- 
lu) : „Aceste 15 acte, dimpreună 
cu planul de hotărnicie a mun
ților Intre moșnenii din Romani 
și Bîrzoteni, care ne-au fost lă
sate din moși-strămoși, se vor 
preda Arhivelor Statului". Ime
diat, s-a prezentat cu actele la 
Filiala Vilcea a Arhivelor Sta
tului, îndeplinind voința tatălui 
său. Si astfel s-au descoperit 
r.oi mărturii, deosebit de inte
resante, despre viața moșnenilor 
de sub poalele Parlngului.„

Greșise 
drumul

Președintele judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banța, ne istorisește pă
țania lui Ion Crudin, surprins 
la ceas de noapte In curtea ce
tățeanului C. Grigore, de pe stra
da Jiului din localitate. Trezit 
din somn de un zgomot suspect, 
C. G. a ieșit afară și a zărit o 
umbră, furișindu-se prin curte.

— Ce cauți, neică ? — a în
trebat el.

— Caut drumul spre Birsești, 
dar cred cd m-am rătăcit.

De bună credință, gazda s-a 
apropiat de I. C., l-a condus 
pină la poartă, și i-a arătat pe 
unde să meargă. Dar cind să 
iasă, lui I. C. ii cade haina. Tot 
de bună credință, gazda ii 
spune :

— Ia-ți haina, bre, că eu n-am 
ce face cu ea.

Dar cind s-a uitat mai bine, 
era chiar haina lui, drept care 
și-a sculat vecinii, iar I. C. n-a 
mai avut scăpare. După o scurtă 
ședere la miliție, urmează una 
mai lungă, de un an și patru 
luni, hotărită de instanță.

Ultima 
rundă

l

Scandal Ia restaurantul „Pă
durea verde" din Timișoara. 
Boxerul de categorie grea Gus
tav Schubert s-a supărat foc pe 
cîțiva consumatori pașnici, care 
nu-i dăduseră, chipurile, sufi
cientă atenție. „Și vasăzică, așa, 
hm ? N-ați auzit de mine, hm 1 
O să vă fac eu să auziți 1“ $1 
unde n-a Început, ca un Strlm- 
bă-Lemne, să schilodească mese 
și scaune, să spargă sticle șt 
pahare, să profereze injurii și 
să confunde localul cu ringul de 
box. La intervenția cetățenilor, 
era gata-gata să fie făcut K.O. 
Acum se află in arestul miliției. 
Urmează ultima rundă : pro
cesul...

Dolofan de la 
Bălcești

din comunaStanca Dolofan ....
Bălcești — Vilcea și-a cumpă
rat un autoturism. Nerăbidătoa- 
re de o plimbare și vrind, pe
semne, să le arate consătenilor 
precum că ea, Dolofan, e tot 
atit de indemînatică la volan, 
ca și la cintar (deși n-avea nici 
măcar permis de conducere 
auto !), a ambalat motorul și a 
pornit la drum. Dar n-a ajuns 
prea departe, pentru ci, la o 
curbă, „aprozărița“ s-a pomenit 
in gardul unui gospodar, pe care 
l-a făcut arșice, iar mașina... 
varză.
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PE S CURT
• în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe plat

forma de la „vraja Cașinului", a început construcția 
unui nou cartier de locuințe, care va include șl piața 
centrală a orașului. Aici se vor înălța blocuri cu peste 
2 000 apartamente, sediul politic administrativ al mu
nicipiului, precum și o seamă de obiective edilitar-gos- 
podărești : creșe, cămine, școli, o piață, alte spații co
merciale și de servire. împreună cu hotelul „Trotuș", 
casa de cultură a sindicatelor și celelalte obiective 
existente, noile construcții vor completa centrul civic 
al orașului petrochimiștilor. (Gh. Baltă).
• De mai bine de doi ani, gospodăria comunală din 

Baia Mare a dat curs unei inițiative gospodărești de 
valorificare a resturilor menajere. în 1974, s-au va
lorificat, pe această cale, 6 vagoane de tablă, un vagon 
de hîrtie, 3 000 kg deșeuri textile, întreprinderea în- 
casînd pentru aceasta aproape 75 000 lei. De asemenea,

Bucureșteni, ați închis
robinetul?

de lâ începutul finului au fost recuperate metale ne
feroase și feroase;, hirtie și deșeuri textile în valoare 
de peste 22 000 Tei. (Gh. Susa).

• Din cele 4 580 apartamente ce urmează a fî con
struite și date in funcțiune, în acest an, în municipiile 
și orașele județului Cluj, din fondurile statului și ale 
populației au fost terminate și predate beneficiarilor 
blocuri cu 1 073 apartamente, în cartierele Mănăștur și 
Grigorescu din Cluj-Napoca, în municipiile Turda Șl 
Dej. (Al. Mureșan).

• La Riul Alb — loc pitoresc situat pe malul la
cului Secu, la 8 km de Reșița, unde s-a amenajat un 
frumos sat de vacanță pentru copii — a fost dată in 
folosință o nouă cabană. Este vorba de un important 
obiectiv pentru odihna și recrearea pionierilor, cu o 
capacitate de 160

bine

de locuri. (Nicolae Catană).

O minipepinieră

torilor. Așa ceva însă nu se poate. 
De ce 7 Pentru că. pe Ungă fiecare 
gară mare, există cite două... ce- 
fereuri. Unul este eefereul pe roți de 
fier și altul, eefereul pe roți de 
cauciuc. I se mai spune „Ec." E un 
serviciu special, la concurență, care 
duce și aduce coletele din oraș Ia 
gară. Ciudățenia este că acest servi
ciu, cu o rețea proprie de șefi șl ma
gazineri (magazineri fără magazie), e 
subordonat direct direcției regionale. 
Care e la Iași. Practic, fără nici o 
ooordonare cu stația, „Ec“-ul aleargă 
și aduce produse de unde apucă, de 
unde-i vine mai ușor și le trlntește 
ne ramna stației, predînd sau neore- 
dind documentele de transport. Ma
joritatea actelor rătăcite și găsite 
ulterior purtau ca semnături niște 
„cirlige" fără personalitate.

Fără să înlăturăm din discuție cau
zele mai mult sau mai puțin obiec
tive care îngreunează activitatea ma
gaziei de mărfuri, din adevărată do
rință de obiectivitate, trebuie să 
arătăm că vizita in depozite și ram
pe ne-a relevat constatări ce readuc 
problema în limitele principalului ei 
cadru : disciplina la locul de muncă. 
Ni se spusese, bunăoară, la Bacău că 
operațiunile sînt îngreunate de defec
tarea utilajelor electromecanice. în- 
■tr-adevăr, din 4 electrostivuitoare, nu 
funcționa nici unul, iar din trei elec
trocare, mergea unul singur. Teh
nicianul cu electromecanizarea ni s-a 
Dlîns insă că vinovati sînt înșiși șefii 
magaziei, care permit oricui să ma
nevreze utilajele, indiferent dacă 
se pricepe ori ba. Se mai adună și 
„pasarea" transporturilor complicat* 
de la un schimb la altul. Mai inter
vin plecări după cumpărături în 
timpul programului. Și cel mai mult 
— necunoașterea in fiece cljpă a va
lorii, destinației și poziției fiecărui 
bun mînuit.

în Încheiere, am dori să mențio
năm că sondajul la care ne-am refe
rit în rîndurile anchetei, sondaj care 
a ridicat vălurile de nepăsare lăsate 
peste coletele din gara Bacău, a fost 
efectuat de organele de miliție. După 
trei zile și trei nopți de efort, cele 
139 de conteinere imbătrfnite in șe
dere și anonimat au fost identificate 
și trimise pe dreptele lor căi. Deci — 
s-a putut. Dar de ce a trebuit să se 
ocupe de ele miliția ?

Sergiu ANDON

Noi magazine
sătești

Preocupindu-se stăruitor de 
extinderea și modernizarea re
țelei de unități comerciale și de 
alimentație publică, Uniunea 
județeană a cooperativelor de 
consum Neamț a dat de curînd
in folosință patru noi unități, 

‘ cate contribuie la îmbunătățire* 
aprovizionării populației sătești 
din localitățile Tibucanii de Jos,

Zilnic, Capitala este 
aprovizionată cu circa 
un milion de metri 
cubl apă potabilă. La 
vară, acest debit va a- 
junge la 1,1 milioane 
mc, iar în unele zile 
de vîrf va fi chiar 
mai mare. Continuă 
in ritm rapid extinde-1 
rile de rețele și alte 
lucrări de Îmbunătă
țire a aprovizionării 
cu apă, îndeosebi în 
zonele unde sînt pre
văzute masive con
strucții de locuințe 
(B-dul Lacul Tei — 
Doamna .Ghica, Mi-

hai Bravu — Piața 
Muncii, Șos. Alexan
driei — Sălaj, cartie
rul Giurgiului).

— Din verificările 
făcute — ne spune 
Inginerul Mihai Enes- 
cu, directorul Grupu
lui de întreprinderi de 
gospodărie comunală 
— rezultă că circa 30 
la sută din obiectivele 
sanitare existente In 
Întreprinderi 
tuții și cam 
sută din cele 
apartamente 
pierderi de

Un mesaj către
Am vizitat Slănicul de Prahova 

In preajma deschiderii sezonului. 
Localnicii, alături de angajați! pri
măriei, înfrumusețează urbea, o 
pregătesc pentru numeroșii oaspeți 
care vor veni să-și trateze aici a- 
fecțiunile reumatice. Arterele prin
cipale de circulație in stațiune sînt 
aproape in întregime reparate, s-au 
plantat arbuști și panseluțe pe 
marginea străzilor, se amenajează 
locuri de parcare a automobilelor. 
Angajații de la cooperația de con
sum erau și ei in zor. Hotelul și 
restaurantul din centrul orașului 
se primenea cu zugrăveli și vop
sea nouă. La complexul turistic 
balnear de la vechea salină (apar-

V

Vrei, nu vrei, bea 
Grigore cafea!
într-o noapte, călătoream eu 

trenul accelerat 605, care circulă 
către Iași, cu plecare din Bucu
rești la orele 23,27. La un moment 
dat mi s-a făcut sete. M-am dus 
la bufetul garniturii cu gindul să 
cer ceva de băut, o sticlă cu bere, 
cu apă minerală sau cu Cico. „Vă 
dau orice, cu o condiție : să cum
părați și o ceașcă de cafea", mi-a 
răspuns barmanul. I-am explicat 
că eu nu sînt consumator de cafe
le. Dar el nu s-a dat bătut. „Nu-f 
musai s-o și beți ! E destul s-o 
plătiți. Legea-i lege !“ a conchis el. 
Care lege, nu a mai precizat. Și 
bine a făcut, pentru că o aseme
nea absurditate nu există. Există, 
în schimb, niște legi ale bunei ser
viri, care impun respectarea do
rinței clientului, valabile și pentru 
bufetele ROMVARED. (C. Herescu, 
str. Retezatului nr. 5, Simeria).

și insti- 
10—15 la 
aflate in 
prezintă

apă. Can-

titatea ce se irosește 
în Capitală ar fi sufi
cientă pentru aprovi
zionarea unui oraș de 
mărimea Piteștiului 
sau Sibiului. Este, 
deci, necesar sprijinul 
și înțelegerea tuturor 
— conduceri de uni
tăți, organizații sin
dicale din întreprin
deri, comitete de 
și, în general, 
simpli cetățeni 
pentru a Închide 
ce robinet al pierde
rilor și risipei de 
apă.

pentru mini-

Curechiștea, Bălușești și Piatra 
Șoimului. La Bălușești, de exem
plu, a fost construit un magazin 
sătesc cu sprijinul membrilor 
cooperativei de consum, care au 
efectuat muncă voluntară, reali- 
zîndu-se importante economii. 
Magazinul a fost dotat cu mo
bilier nou, modem, executat de 
întreprinderea de producție șl 
prestări Roman, secția Viișoara, 
unitate care aparține tot coope
rației de consum. Cu 
membrilor cooperatori 
cat și noul bufet 
Piatra Șoimului, 
două localități — 
Jos și Curechiștea 
struit și dat in folosință cîte un 
magazin sătesc cu bufet, reali
zate, de asemenea, cu sprijinul 
sătenilor.

Propunerile 
cititorului 

și dezvoltarea 
orașului

Interesele generale 
ale colectivității noas
tre socialiste sint 
permanent prezente 
in scrisorile adresate 
redacției ; adesea ele 
cuprind, mai mult 
decît relatare* unor 
fapte, numeroase pro
puneri privind viața 
colectivității in mijlo
cul căreia muncesc și 
trăiesc semnatarii lor. 
Nu demult, lntr-o ast
fel de scrisoare sosită 
la redacție din județul 
Suceava, autorul se re
ferea la posibilitățile 
de dezvoltare, pe mul
tiple planuri, a orașu
lui Șiret. Consiliul 
popular al județului 
Suceava a acordat 
scrisorii o atenție de
osebită, antrenind șl 
consultînd toți facto
rii interesați in vede
rea soluționării pro
blemelor ridicate de 
semnatarul ei. Din
tr-un amplu răspuns 
adresat redacției se 
desprinde preocupări
le multilaterale ale 
forului județean pen
tru dezvoltarea și În
frumusețarea orașului 
Șiret.

Prima parte a răs
punsului se referă la 
problemele legate de 
sănătatea populației. 
Astfel, la policlinica 
din Șiret au fost Înfi
ințate noi cabinete, iar 
altele dintre cele exis
tente (stomatologie de 
exemplu) vor fi dotate 
cu aparatură modernă. 
Ministerul Sănătății 
urmează să organizeze 
concursuri pentru ocu
parea posturilor va
cante de medici. Peh- 
tru spitalul din locali
tate se analizează posi
bilitatea înființării u- 
nei secții de chirurgie 
cu 206 locuri.

în răspuns sa arată 
că întrucît nu este e- 
ficientă construirea u- 
nui mare hotel (cum 
se propunea in scrisoa
re) se va amenaja un 
han turistic cu 29 ca
mere, care, pe lingă 
hotelul și campingurile 
existente, va satisface 
In mal bune condiții 
cerințele. Se va con
strui, de asemenea, o 
unitfite. de alimentație 
publică', tu 140 locuri 
la mese și 50 locuri 
cazare. îh cursul a- 
CeStui an se va extin
de spațiul de școlari
zare cu noi săli de

clasă și se va da în 
folosință o creșă cu 100 
de locuri. Tot în 1975 
sînt prevăzute să se 
construiască încă 40 de 
apartamente și o stație 
de alimentare cu ben
zină. în anul acesta și 
în cincinalul viitor vor 
continua lucrările de 
îndiguire a rîulul Și
ret și concomitent se 
va amenaja un ștrand 
în lunca rîului.

„Aria calomniei” 
este... 

costisitoare
într-o voluminoasă 

scrisoare adresată re
dacției, Comișel T. Ste- 
lian din comuna Draj- 
na, satul Ogretin, ju
dețul Prahova, tună și 
fulgeră împotriva ju
risconsultului C.A.P. 
din sat (cu care s-a 
judecat și nu i s-a dat 
dreptate), pledînd ve
hement in apărarea 
cinstei și demnității. 
Am adresat sesizarea, 
pentru competentă so
luționare, Procuraturii 
județului Prahova. Din 
răspunsul primit la 
redacție rezultă că pe
tiționarul face pe „ho
țul de păgubaș" ; ba, 
mai mult, nu-i la pri
ma sa „reprezentație". 
„Din ansamblul probe
lor — subliniază răs
punsul — tribunalul a 
reținut că inculpatul 
Comișel Stelian, ve
nind la sediul C.A.P.,

a revendicat o supra
față de teren. Pentru 
că atit președintele, cit 
și jurisconsultul au 
căutat să-l lămurească 
că nu are dreptate, el 
a început să-1 insulte 
pe jurisconsult, folo
sind expresii și cu
vinte jignitoare și 
proferînd calomnia că 
acesta ar fi auto
rul unui omor co
mis cu mulți ani in 
urmă... Ca urmare, 
C. S. a fost condam
nat la 3 000 lei amen
dă pentru infracțiunea 
de calomnie. Pedeapsa 
aplicată este întemeia
tă, mai ales dacă se 
are in vedere faptul tă 
inculpatul a mai fost 
condamnat — o dată, in 
1948, să plătească 1 000 
lei amendă, pentru de
gradare de bunuri ; 
altă dată in 1951, la o 
lună închisoare pen
tru denunțare ca
lomnioasă, iar In 1961 
la 6 ani închisoare 
pentru o altă infrac
țiune... Opinia noastră 
este că plîngerea 
e neîntemeiată".

Rezultă, așadar, 
este vorba despre 
om care confundă 
lomnia cu dreptul
a sesiza, garantat tu? 
turor membrilor socie
tății noastre, principi
ile care călăuzesc rela
țiile dintre oameni cu 
spiritul anarhic, dizol
vant. Ceea ce societa
tea noastră nu poate 
admite.

sa

că 
un 
ca
de

Concis, la obiect
municipiului BucureștiConsiliul popular al

S-a intervenit la constructor pentru executarea 
remedierilor necesare la blocurile TS 30—31 din 
str. Tg. Neamț nr. 19, sectorul 7. Lucrările au 
început.

Consiliul popular al municipiului Bîrlad : Re
feritor la sesizarea unui grup de locatari din 
cartierul Podeni, care solicită punerea in cir
culație a unui autobuz pe ruta Podeni—Mun
teni, vă facem cunoscut că s-a luat legătura 
cu conducerea E.G.C.L. Birlad, reglementîn- 
du-se problema sesizată.

Consiliul popular al municipiului Sibiu 1 Au 
început lucrările de reamenajare a căii Poplă- 
cii ; se vor face ai trotuare, iar trotuarele de pe 
Încă 9 străzi din cartier se vor asfalta.

Uniunea județeană a C.A.P. Argeș : Plenar* 
Comitetului de partid al C.A.P. Topoloveni a 
sancționat pe Aurel Ogaru, președintele C.A.P., 
cu „vot de blam", pe Grecu Vasile, inginer- 
șef, cu „vot de blam cu avertisment" pentru că 
și-a atribuit lot in folosință personală din lo
tul experimental al C.A.P., iar Ion Iorgulescu 
de la ferma nr. 1 a fost exclus din rîndurile 
membrilor de partid și deferit organelor de stat 
pentru furt, abuzuri și abateri de la morală ; 
8-9 hotărit, de asemenea, Înlăturarea din func
ția de economist al fermei nr. 2 a lui Gheor
ghe Popescu și anchetarea lui de către orga
nele de stat

Neculai ROȘCA

*

bloc 
toți

ori-

O.J.T. Sinaia
ține O.J.T. Sinaia), de asemenea, 
se făceau amenajări. Față de fi
lele calendarului (ne aflăm în pli
nă lună mai), pregătirile stațiunii 
sînt insă intîrziate. Și mai ales In 
ceea ce privește amenajarea prin
cipalului stabiliment : Baia Ba
ciului. întirziate sînt și amena
jările unor zone de agrement, pre
cum și salina. L-am întrebat pe 
vicepreședintele consiliului popular 
al orașului, tovarășul Ion Saulea, 
de ce această delăsare. A răs
puns : „Motive n-ar fi. Dar băile 
sint tn adininistrația O.J.T. din Si
naia. Lucrările de reparații și a- 
menajări se află sub aceeași con
ducere și se realizează încet de
oarece controlul este slab. Am fă
cut cunoscut acest lucru directoru
lui, tovarășul Ion Scăunaș, dar... 
Sperăm că măcar de data aceasta 
apelul nostru, prin intermediul 
dumneavoastră, să fie interceptat". 
(Constantin Căpraru).

grădinari
în cartierul „Steagul roșu* 

din Brașov, Intre străzile Sa
turn și Uranus, cu 4 ani în urmă 
cetățenii au hotărit să amena
jeze o minipepinieră. Și au fă
cut-o.

— Pină acum, ne-a declarat 
inițiatorul acestei acțiuni, pen
sionarul Gheorghe Moașa, am 
plantat pe raza asociațiilor 2 și 
3 circa 18 000 de fire de tran
dafiri din producție proprie, ob
ținută la un preț mai mult decit 
convenabil : 30 de bani firul, In 
loc de cel puțin 10 lei, cit costă 
în comerț. în prezent mai avem 
In pepinieră și In groapa de ni
sip încă vreo 6 000 de lăstari. 
Circa 2 000 de fire sint gata pre
gătite pentru a fi replantate pe 
alei și încă 4 000 de butași Iși 
așteaptă rîndul.

Inițiativa acestor gospodari 
Inimoși, a atras și un mare 
număr de copii, pină nu de mult 
„autorii" stricăciunilor aduse 
zonei floricole. Ei participă ac
tiv la plantatul arbuștilor, cu
rățirea pomilor, amenajarea și 
tntreținerea zonelor verzi. Și 
nu oricum, ei organizat, In co
mitete pe blocuri — ale lor, ale 
copiilor. Drept stimulent pen
tru strădania depusă, copiilor li 
s-au oferit vizionări gratuite la 
filme și spectacole teatrale. Iar 
cei care s-au arătat interesați 
au fost inițiați In meșteșugul al
toitului. Așa se face că astăzi in 
cartierul „Steagul roșu" princi
palii apărători ai zonelor verzi, 
ai pomilor și florilor sint co
piii. (Nicolae Mocanu).

COMPLETARE LA CRITICĂ
Redacția primește cu regularitate scrisori prin care cititorii re

iau și completează diferitele materiale publicate tn ziar, aducind 
de multe ori noi și interesante argumente. Pentru astăzi, am ales 
— din multe scrisori primite — pe următoarea : 
„Impresionat de cele relatate tn ziarul „Scinteia" din 25 aprilie 
a.c. privind păstrarea operelor genialului Brâncuși Ia Tg. Jiu, imi 
permit a reaminti edililor din acel oraș următorul fapt : o revistă 
de artă din R.F.G. publica, in luna iulie 1974, o informație privind 
o licitație la galeriile de artă „Parker Benet" din New York — in 
cursul căreia „Negresa blondă" a lui Constantin Brâncuși (sculp
tură de 40 cm înălțime) a fost vindută cu suma de 750 000 dolari. 
După cum aprecia revista citată, este vorba de o sumă record — 
cea mai mare plătită în ultimii ani pentru o sculptură. Aș întreba 
pe edilii din Tg. Jiu la cit apreciază operele lui Brâncuși pe care 
nu le îngrijesc și nu le păstrează cum trebuie ?“. (Paul Prager — 
str. Apolodor nr. 6, București).

Iar noi i-am întreba cind vor răspunde, respectivii edili, arti
colului publicat, informînd despre măsurile stabilite și, mai ales, 
aplicate ? 1 •

sprijinul 
s-a ridi- 

comuna 
celelalte

din 
în 
Tibucanii de 
— s-au con-

Magazinul supercoop Ozarta din Tg. Neamț

Cunoașterea realităților
(Urmare din pag. I)
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cu caracter imediat, se conjugă cu 
rezolvarea unor probleme mari 
de perspectivă, cum este, de 
pildă, cea a pregătirii cadrelor. 
După o prealabilă dezbatere in 
biroul județean, a fost adoptat un 
program de măsuri pînă în 1980, e- 
șalonat pe ani, unități și meserii, a 
cărui aplicare, urmărită de organele 
de partid de la toate eșaloanele, va 
asigura specialiștii necesari pentru 
unitățile existente, cît și pentru noi
le obiective din industrie si agricul
tură și, în același timp, cuprinderea 
judicioasă a forței de muncă femi
nine, a tineretului

— Cum este urmărită crește
rea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
pentru bunul mers al produc
ției ?

— Realizarea acestei cerințe «sts 
In centrul atenției comitetului ju
dețean de partid. îndrumăm organi
zațiile de partid să asigure creșterea 
rolului fiecărui comunist in viața În
treprinderii, să antreneze membrii 
de partid la dezbaterea problemelor 
fundamentale ale activității fiecă
rui colectiv. Citez, dintre metodele 
folosite în mod curent, dezbatere* 
concluziilor desprinse In urma stu
diilor efectuate în ședințe comune 
ale comitetelor de partid și comite
telor oamenilor muncii, cu participa
rea factorilor de răspundere din uni
tăți și a unui Însemnat număr 
membri de partid, muncitori 
înaltă calificare și cu vechime 
producție. Participarea la dezbateri 
conferă răspunderi In plus comu
niștilor chemați să militeze prin 
toate formele și metodele pentru a- 
plicarea in practică a concluziilor 
unor studii, a propunerilor valoroa
se, a măsurilor stabilite. As concre
tiza această afirmație printr-un e- 
xemplu edificator. La un moment 
dat, întreprinderea de vagoane a În
registrat la producția-marfă o res
tanță de peste 50 milioane lei. Se
cretariatul comitetului județean de 
partid a analizat, la fata locului, cu 
toți factorii, cauzele neajunsurilor si 
s-au stabilit pe loc măsurile politi- 
co-organizatorice ce se impuneau. 
Totodată, s-au repartizat sarcini pre
cise cadrelor din Întreprindere și in 
primul rind comuniștilor, indeplini-

. . t
rea lor fiind urmărită pină 1* comi
tetul județean. Și nu numai că res
tanțele au fost recuperate in scurt 
timp, dar colectivul intreprinderii a 
raportat realizarea prevederilor cin
cinalului cu 7 luni și 15 zile mai 
devreme, avansul dobîndit urmind să 
se materializeze într-o producție su
plimentară ' 
lei.

Creșterea 
ducător al 
din fiecare 
și cooperatistă, __ _____ ____
și sector in parte este determinantă 
pentru realizarea unor producții 
mari, pentru creșterea continuă a 
puterii economice a unităților. Avem 
în vedere, în acest sens, îndeosebi 
generalizarea experienței valoroase 
a unităților fruntașe, a numeroase
lor cooperative agricole care reali
zează producții constante de 3 500— 
5 300 kg griu la ha tn sistem neiri
gat, lntruclt în zona colinară mai 
sint unități care dau producții sub 
nivelul posibilităților reale. Ne-am 
stabilit un plan de perspectivă și în 
c? privește mai buna gospodărire a 
fondului funciar. Prin ample acțiuni 
de masă, la care organele și organi
zațiile de partid antrenează toate 
forțele, vom iniția in continuare ac
țiuni menite să asigure darea in cir
cuitul agricol, numai în acest an. 
a aproape 4 000 hectare teren. Iar 
pină in 1980 — a circa 10 000 hectare.

dețulul, a evidențiat o dată in piua 
bogata paletă de ' forme si me
tode ce stau la indemina organiza
țiilor de partid tn direcția Întări
rii disciplinei.

de peste 600 milioane

continuă a rolului con- 
organizațiilor de partid 
unitate agricolă de stat 

din fiecare fermă

de 
cu 
în

— Ce măsuri concrete se apli
că pentru întărirea disciplinei, 
factor de prim ordin in crește
rea capacității de acțiune a 
ganizațiilor de partid ?

ar

— Cind vorbim de disciplină 
producție vorbim de un climat 
muncă serioasă, de ordine, de grijă 
pentru gospodărirea chibzuită a va
lorilor materiale. Ca atare, evidenție
rea fruntașilor, combaterea activă a 
neajunsurilor și mentalităților retro
grade stau neîntrerupt în atenția or
ganizațiilor de partid, sindicale, 
U.T.C., a agitatorilor, colectivelor de 
redacție ale foilor volante, gazete
lor de perete și satirice și a celor 
care elaborează diafilme sau filme. 
Recentul schimb de experiență cu 
tema : „Munca politică de masă in 
snriiinul realizării sarcinilor de pro
ducție". ținut la combinatul de ce
luloză si hirtie. la care au parti
cipat cadre din toate unitățile ju-

in 
de

— Sub liniați citeva din pro
blemele de producție a căror 
rezolvare este condiționată de 
contribuțta ministerelor ori a 
altor organizații economice cen
trale.

— în ceea ce privește realizarea 
sarcinilor economice pe 1975, putem 
spune că avem deplina certitu
dine a înfăptuirii lor. Pe par
curs apar, firește, diverse pro
bleme, pe care comitetul ju
dețean de partid, printr-o perma
nentă conlucrare cU forurile centra
le, este preocupat să le rezolve la 
timp. Aș sublinia însă necesitatea a- 
sigurării, în perioada următoare, a 
unei mai bune aprovizionări cu ma
terii prime și materiale, cu repere 
din cooperare, a unităților din jude
țul nostru, in special a întreprinde
rii de vagoane, unde o serie de ma
teriale și repere sosesc uneori Ince- 
pînd abia cu decada a Iî-a a fiecărei 
luni. La șantierul naval din Drobet* 
Turnu-Severin se intîmplnă In con
tinuare dificultăți apărute încă anul 
trecut : nu sînt rezolvate In 
me proiectele și soluțiile 
pentru obiectivele prevăzute 
pa a III-a de dezvoltare a
— lucrări care trebuiau să ______
încă din primele zile ale acestui an. 
Mai multă operativitate așteptăm și 
In soluționarea unor dificultăți, în
deosebi privind desfacerea produse
lor de la Combinatul de celuloză șl 
hirtie și fabrica de confecții „Porți
le de Fier".

Urmărind, tn activitatea de fie
care zi, înfăptuirea exemplară a sar
cinilor economice, comitetul jude
țean de partid, comuniștii, toti oa
menii muncii din Mehedinți Iși am
plifică eforturile pentru ca județul 
nostru să-si aducă o contribuție me
reu mai mare la realizarea obiecti
vului național — cincinalul Înainte 
de termen, la traducerea în viață a 
mărețelor obiective ce ne revin din 
Programul stabilit de Congresul al 
XI-lea al partidului.

lntregi- 
tehnic. 
în eta- 
unitățil 
înceapă

Convorbiră consemnata da 
Virqlliu TATARU 
corespondentul „Scinteil*
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Livrarea aeintirziată
Ca o caracteristici generală a activității pe multe șantiere de 

investiții consemnăm ampla mobilizare de forțe ale constructorilor și 
montorilor, participarea activă a beneficiarilor la executarea lucră
rilor. Mai sînt însă de pus la punct o serie de probleme, dintre care 
atenția principală o reține livrarea tuturor utilajelor și echipamen
telor tehnologice. Ce Întreprind in aceste zile, pentru accelerarea 
ritmului lucrărilor, pentru respectarea termenelor de punere in 
funcțiune factorii care acționează pe șantiere, in ce măsură efortu
rile lor sint susținute de furnizorii de utilaje — iată principalele 
aspecte asupra cărora ne-am oprit in raidul nostru efectuat pe citeva 
șantiere.

a utilajelor restante
LA ÎNTREPRINDEREA META

LURGICA DE METALE NEFEROA
SE DIN BAIA MARE se află în- 
tr-un stadiu avansat de execuție 
turnătoria de fontă, oțel și neferoa
se, care, privită prin prisma apor
tului preconizat la desfășurarea ac
tivității economice a întregii unități, 
constituie, de fapt, o adevărată 
uzină. Grăitor In acest sens este 
faptul că producția întreprinderii 
băimărene va crește — prin intrarea 
în funcțiune a acestei noi capacități 
— de circa 5 ori. Deși termenul de 
finalizare este planificat pentru luna 
octombrie a.c., constructorul — 
Trustul de construcții industriale din 
Cluj — împreună cu beneficiarul 
sînt hotărîți să o introducă mai de
vreme în producție.

— Datorită organizării temeinice a 
activității pe șantier în cursul luni
lor anterioare, a generalizării lucru
lui în schimburi prelungite, am 
reușit pînă acum să cîștigăm în 
lupta cu timpul 20 de zile față de 
graficele de execuție — ne-a spus 
ing. Gheorghe Timar, șef de lot.

Ca urmare, montajul tehnologic a 
putut începe mult mai devreme, 
desfășurîndu-se concomitent cu ce
lelalte lucrări de construcții pro- 
priu-zise. De asemenea, avîndu-se 
în vedere condițiile specifice e- 
xistente pe această platformă in
dustrială, stîlpii din beton — în 
greutate de 25 tone — au fost 
turnați în imediata vecinătate a lo
cului de montare. în momentul de 
față, pe șantier se află cea mai mare 
parte din utilajele tehnologice con
tractate, iar montarea acestora de
curge în ritm susținut. Dintre uti
lajele de bază au fost montate 
cuptorul cu inducție, instalațiile de 
formare și de curățat piese, două

hidrocloane, 5 poduri rulante, benzile 
transportoare ș.a. Sînt aproape gata 
centrala termică, postul trafo, stația 
de 110 kV.

Lucrurile nu se opresc în acest 
punct. Pentru intensificarea, în 
continuare, a ritmului de execuție, 
constructorul și beneficiarul au in 
vedere nu numai măsurile cu efecte 
imediate, vizînd organizarea amă
nunțită a fiecărui punct de lucru, 
concentrarea și mobilizarea tuturor 
forțelor de care dispun. în această 
etapă de desfășurare a activității pe 
șantier, organizarea în perspectivă 
a lucrărilor, spiritul de prevedere se 
detașează ca o preocupare de prim 
ordin. „Deocamdată, utilajele au 
fost livrate conform contractului, dar 
se întrevede ca livrarea unui cuptor 
cu arc să întîrzie, ne-a spus tov. 
Wilhelm Ciutac, inginer principal la 
serviciul plan-dezvoltare. Ținem 
un contact strîns cu furnizorul, cu 
scopul de a reduce la minimum o e- 
ventuală întîrziere în livrarea acestui 
agregat.

Pe data de 30 mai a.c. este pre
văzută intrarea în funcțiune a FA
BRICII DE CONSERVE DIN HUȘI. 
Constructorul și beneficiarul sînt 
hotărîți să respecte termenul plani
ficat, au concentrat în acest scop 
forțe sporite la executarea lucrări- 
rilor de construcții și montaj tehno
logic. Ing. Gh. Teodorescu, directo
rul fabricii, ne-a precizat că mon
tajul liniei de suc de roșii și nectar 
de fructe, al liniei de prelucrare a 
fasolei, al sălii termice pentru pre
pararea concentratelor și siropurilor 
sînt încheiate. Iar ing. M. Bărboi, din 
cadrul Trustului de construcții in
dustriale Iași, pe care l-am întîlnit 
pe șantier, a adăugat : „în urmă-

toarele zile vom termina de montat 
linia tehnologică de prelucrare a le
gumelor, dar accelerarea ritmului de 
montaj a tuturor utilajelor și insta
lațiilor este condiționată de lichida
rea de către furnizor a res
tanțelor".

într-adevăr, întreprinderea de u- 
tilaj alimentar din Slatina nu s-a a- 
chitat cum trebuie de obligații
le asumate față de fabrica de 
conserve. Este vorba de benzi 
transportoare, cazane duplex, un 
sortator-vibrator, o mașină de 
tăiat legume, un spălător de cutii, 
autoclave și altele. Cauzele acestor 
întîrzieri sînt multiple. Reține a- 
tenția însă una dintre ele, care 
după aprecierea beneficiarului nu 
este deloc lipsită de importanță. 
Furnizorul, în pofida angajamente
lor asumate, în mai multe rîndurl, 
de a lichida rapid și definitiv res
tanțele acumulate față de acest 
șantier, consideră totuși această pro
blemă ca pe un... mărunțiș.

Răspunderea furnizorului — între
prinderea din Slatina — este clară. 
De promptitudinea cu care va da 
curs solicitărilor formulate de către 
beneficiar depinde într-un mod ho
tărî tor- reușita deplină a eforturilor 
depuse de constructori, montori și 
beneficiar. Nu este o sarcină prea 
dificilă, dacă ținem cont că aceste 
mașini și echipamente sînt introduse 
în fabricație și se află într-un stadiu 
avansat de execuție.

La ÎNTREPRINDEREA DE PRE
LUCRARE A ALUMINIULUI SLA
TINA se află în construcție lamino
rul de benzi la cald, cu termen re- 
planificat de punere în funcțiune. 
Care este situația pe șantier ?

Constructorul a început montarea 
laminorului, dar multe utilaje în
tîrzie să sosească. „Pentru grăbirea 
ritmului de execuție, lucrăm în două 
schimburi — ne-a spus ing. Dumitru 
Dobrescu, șeful șantierului de con
strucții. Avem insă greutăți la mon
tarea utilajelor, deoarece uneia 
dintre ele nu sosesc la termenele 
stabilite".

— într-adevăr, aceasta este situa
ția — ne spune inginerul șef al în
treprinderii. De exemplu, I.C.M. Re

șița nu ne-a livrat reductorul prin
cipal al laminorului. Sînt multe dis
cuții în ce privește acest utilaj, dar 
noi avem nevoie de el pentru a-1 
monta imediat, deoarece orice în
tîrziere periclitează respectarea ter
menului replanificat de punere 
în funcțiune a laminorului. în 
restanță sînt, de asemenea, și alte 
Întreprinderi. Bunăoară, întreprin
derea „23 August" din București, 
care trebuia să ne livreze, de mai 
multă vreme, două poduri rulante 
și nu le-a expediat nici pînă 
acum. O altă unitate — „1 Mai" 
din Ploiești — este restantă cu 
stațiile hidraulice, deși ultimul 
termen era stabilit tot în februarie. 
Din cauza nelivrării la timp a a- 
cestor stații hidraulice, nu se poate 
crea front de lucru pentru trans
portul cadrelor de caje în hale. 
Mari greutăți ne-au creat și tovarășii 
de la întreprinderea mecanică Ti
mișoara, care ne-au expediat podul 
de 100 tone în noiembrie 1974, dar 
cabina de dirijare — fără de care 
podul nu se putea monta — abia 
de puțin timp. Prin intermediul 
„Scînteii" facem un apel călduros 
către muncitorii, inginerii și tehni
cienii din unitățile amintite pentru 
a ne livra neîntîrziat toate utilajele 
necesare.

Există premise certe pentru ca, la 
fiecare dintre aceste investiții, lu
crările să se încadreze în grafice și 
termenele de punere în funcțiune să 
fie riguros respectate. Cu condiția 
ca toți furnizorii de utilaje amintiți 
să-și facă integral datoria, să dea 
dovadă de solicitudine și prompti
tudine față de cererile exprese ale 
șantierelor. Iată de ce, conduce
rile unităților vizate, organizațiile 
de partid respective au datoria să 
acționeze prin măsuri hotărîte șl e- 
nergice in vederea executării șl 
livrării cu rapiditate a tuturor uti
lajelor restante, asigurînd astfel 
condiții pentru intrarea la termen In 
exploatare a acestor noi capa
cități.

Cristian ANTONESCU 
Lăluci CRĂCIUN 
Emilian ROUĂ 
Gheorghe SUSA

*
Instalații moderne, de mare productivitate, grad înalt de automatizare a producției — iatâ prlt'z* 

bute ale întreprinderii textile din Calafat

Sarcina la zi în agricultură
PRĂȘITUL-imediat, hint 

și pe suprafețe cit mai întinși
Timpul, așa cum observăm cu toții, se menține instabil. Ploile șl 

temperaturile in continuă creștere favorizează dezvoltarea culturilor 
agricole, dar și înmulțirea buruienilor. De aceea, in aceste zile, prăși- 
tul trebuie să se execute pe suprafețe 
plin toate mijloacele mecanice 
acționează în această direcție ?

COVASNA
și forța 
Iată ce

cît mai mari, folosindu-se din 
de muncă de Ia sate. Cum se 
relatează corespondenții noștri.

IALOMIȚA defecțiunilor în organizarea

FOLOSIREA MAȘINILOR SI AGREGATELOR
(Urmare din pag. I)

tajele bunei organizări a activității 
de întreținere și reparații sînt cer
te ; ele au ieșit în evidență într-un 
șir de întreprinderi, cum sînt 
IREMOAS și „Apollo" din Bucu
rești, „Unio" din Satu-Mare, în
treprinderea de radiatoare și ca
bluri din Brașov, întreprinderea 
mecanică de mașini și utilaj minier 
din Baia Mare, ceea ce a contribuit 
la obținerea unor coeficienți înalț! 
de utilizare a mașinilor și utilajelor. 
Pornind de la cerința de a se înlă
tura orice pierderi din timpul de 
lucru efectiv al mijloacelor tehni
ce, determinate de întreruperile ac
cidentale, se impune ca în între
prinderi să fie luate măsuri ferme 
pentru îmbunătățirea activității 
compartimentelor mecano-energeti- 
ce, în vederea aplicării cu strictețe 
a normativelor tehnice privind în
treținerea și repararea mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor.

Desigur, unele din problemele 
utilizării capacităților de producție 
depășesc posibilitățile de rezolvare 
ale întreprinderilor. în aceste ca- 
furi, este necesar sprijinul centra
lelor și ministerelor, al organelor 
de sinteză. După cum s-a stabilit 
la ședința Comitetului Politic'Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 19 mar
tie a.c., o mare importanță se im
pune a fi acordată elaborării uhui 
program de măsuri pentru dotarea 
diferențiată a întreprinderilor con
structoare de mașini, comparativ 
eu unitățile de întreținere, spre a 
se evita risipa de mașini-unelte.

Analiza atentă, cu mare răspun
dere, a modului cum sint încărcate 
mașinile și utilajele incumbă cen-

tralelor Industriale și ministerelor 
de resort obligația de a revizui pla
nurile, de dotare ale întreprinderi
lor, renunțîndu-se la achiziționarea 
acelor mașini și utilaje la care nu 
se poate asigura utilizarea fondului 
de timp disponibil la nivelul sarci
nilor de plan. După cum. în cazu
rile cînd necesitățile economiei re
clamă modificări în structura pro
ducției planificate a unor între
prinderi, se impune ca mașinile șl 
utilajele devenite disponibile să fie 
redistribuite operativ altor unități.

Eliminarea neîntîrziată a tuturor 
cauzelor care diminuează timpul 
efectiv de lucru al mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, asigurarea tu
turor condițiilor pentru deplina uti
lizare a capacităților de producție 
din unitățile industriale, în care 
s-au investit fonduri importante ale 
societății, trebuie să devină una 
din preocupările centrale ale fiecă
rui colectiv de întreprindere — de 
la director la muncitor — ale con
ducerilor șl specialiștilor din cen
trale și ministere. Cu toții aii obli
gația și răspunderea de a gospodă
ri și folosi cît mai rațional, cu ran
damente superioare, mașinile, utila
jele și Instalațiile existente în în
treprinderi, aceste „arme ale pro
gresului și bunăstării poporului", 
pentru a obține maximum de pro
ducție, tot ce ele pot da. în întrea
ga această acțiune, organizațiile de 
partid, comuniștii trebuie să fie în 
frunte, militînd cu perseverență 
pentru aplicarea măsurilor stabili
te de conducerea partidului, pen
tru dezvoltarea unei atitudini pline 
de responsabilitate față de modul 
în care sînt exploatate și întreținute 
mașinile și utilajele din întreprin
deri.

La întreprinderea „Victoria" - lași

Țesături noi
întreprinderea de mătase „Vic

toria" din Iași se prezintă în acest 
an cu un mare număr de articole 
noi de țesături din fire poliesterice 
și în amestec cu cele din acetat, 
celofibră și bumbac. Inginera Lu
cia Epuraș, conducătoarea colecti
vului de creație, ne precizează că 
cele mai multe din articolele noi 
au fost realizate pe baza preferin
țelor exprimate de cumpărători 
prin magazinul „Gioconda", pe 
care întreprinderea l-a deschis în 
centrul orașului Iași, pe strada 
Lăpușneanu. Printre noile articole, 
se remarcă țesătura „Loredana",

de mătase
)

pentru rochii, realizată din fibre 
poliesterice în amestec cu cele din 
acetat, și „Bolero", o țesătură u- 
șoară din fire poliesterice în ames
tec cu bumbac, în desene și culori 
atrăgătoare, folosită pentru rochii, 
bluze, cămăși. Noutatea de ultimă 
oră o constituie țesătura denumită 
„Mol", din care se pot confecționa 
bluză, fustă, taior și pardesiu, fie
care cu imprimeuri diferite.

întreprinderea „Victoria" din Iași 
realizează și sortimente variate de 
țesături pentru mobilă și huse im
primate, căptușeli gen tafta, serj, 
șaten, atlas si altele (M. Corcaci).

în cooperativele agricole din jude
țul Ialomița echipele mixte de meca
nizatori și cooperatori au trecut cu 
toate forțele la lucru în cîmp. Ca ur
mare, pînă acum, din cele 15 150 ha 
însămînțate cu sfeclă de zahăr au 
fost prășite manual 14 120 ha, iar me
canic — aproape 10 000 ha. Au ter
minat prașila manuală 80 de coope
rative agricole, între care : Rovine, 
Sărățeni, Gheorghe Doja, Valea Cio
rii, Vîlcelele și altele. La floarea-soa
relui au terminat prașila întii meca
nică toate unitățile agricole de stat 
și cooperatiste. Pe ansamblul județu
lui, la floarea-soarelui, din cele 54 000 
ha au fost prășite manual peste 30 000 
ha. La porumb, sapa rotativă a fost 
aplicată .pe 40 la sută din suprafață, 
prașila întîi mecanică — pe 33 500 
hectare, și manuală pe 6 000 ha. 
„Datorită organizării muncii in 
acord global pe echipe mixte, 
în această primăvară se con
stată o mobilizare mal puternică 
de forțe la întreținerea culturilor față 
de anii trecuți — ne-a spus ing. Ion 
Cristea, directorul direcției agricole 
județene. în organizarea echipelor 
mixte am ținut seama de specificul 
fiecărei unități. în medie, fiecare fer
mă de cîmp are 2-3 echipe care lu
crează în condiții de irigare cîte 300— 
400 ha, iar în condiții de neirigara 
— 400—700 ha. în cele 100 cooperative 
agricole au fost organizate 780 de e- 
chipe mixte cuprinzînd 49 000 de coo
peratori și 3 600de mecanizatori. în
treaga suprafață pe care se cultivă 
culturi prășitoare, însumînd 145 000 
de hectare, a fost angajată în acord 
global de formațiile mixte".

Cu prilejul raidului-anchetă efec
tuat în cîteva cooperative agricola 
din județ, am putut constata avanta
jele organizării muncii pe echipe da 
mecanizatori și cooperatori. La Vlă- 
deni, de exemplu, cooperatorii și me
canizatorii au termihat prașila ma
nuală la floarea-soarelui și lucrează 
pe ultimele suprafețe de porumb cu 
cultivatorul. Inginerul-șef al coopera
tivei, Dumitru Mărculescu, ne-a spus 
că fiecare din cele 10 echipe, forma
te din cîte 32 de cooperatori și 6 
tractoriști, lucrează 80 ha de floarea- 
soarelui, 102 ha de porumb, 10 ha 
de sfeclă de zahăr și 10 ha de fasole, 
în urma cooperatorilor și mecaniza
torilor cîmpul rămîne curat, densita
tea prevăzută a fost menținută cu 
grijă. Lucrări de calitate execută și 
formațiile mixte de la Dragalina, u- 
nitate care în anii trecuți a obținut 
rezultate sub posibilități tocmai din

cauza
muncii. Organele agricole și condu
cătorii de unități agricole au datoria 
să impulsioneze, peste tot, executarea 
lucrărilor de întreținere. Spunem a- 
ceasta deoarece în unele unități, deși 
culturile de sfeclă de zahăr și floa- 
rea-soarelui sint dezvoltate, nu au 
fost încă prășite. (Lucian Ciubotaru).

VRANCEA
După cum se știe, oamenii muncii 

din agricultura județului Vrancea au 
raportat primii, în această primăvară, 
încheierea însămînțării porumbului. 
Acum, la chemarea organizațiilor de 
partid, ei participă în mare număr la 
întreținerea culturilor. Un prim suc
ces l-a marcat terminarea pri
mei prașile manuale pe cele 4 000 
hectare cultivate cu sfeclă de zahăr. 
Totodată, la această cultură s-a exe
cutat și răritul, treeîndu-se acum la 
prașila a doua. Datele centralizate la 
direcția agricolă consemnează noi 
realizări. La floarea-soarelui, de e- 
xemplu, pînă duminică seara din cele 
8 300 ha cultivate, 8 000 ha au fost 
prășite mecanic, iar pe 7 500 ha s-a 
executat și prima prașilă manua
lă. Și lucrările de întreținere a po
rumbului se intensifică. Pe 13 359 ha 
s-au executat lucrări de întreținere 
cu sapa rotativă, iar prima prașilă 
mecanică a fost încheiată pe aproape 
8 000 ha. Tot la această cultură pe 
2 900 ha s-a executat o prașilă în to
talitate. Lucrările de întreținere se i 
desfășoară și in legumicultura. Pînă 
acum, peste 1100 ha cultivate cu le
gume au fost prășite. Cu toate că 
plantele sînt dezvoltate, iar pericolul 
îmburuienării terenurilor este destul 
de mare, în unele cooperative agri
cole — Ciușlea, Suraia și altele — lu
crările de întreținere sînt intîrziate. 
Iată de ce este necesară o mobilizare 
mai energică a tuturor forțelor pen
tru grăbirea prășitului. (Dan Drăgu- 
lescu).

în aceste zile, toate eforturile1 
torilor de pe ogoarele județulu 
vasna sînt concentrate la într 
rea culturilor. Pînă la 19 mai, îr 
perativele agricole au fost 
mecanic 7100 hectare din 
9 500 ha cultivate cu cartofi, 
sfecla de zahăr lucrările sînt 
Intîrziate. Prima prașilă 
s-a executat pe 1 900 h 
5 500 ha cultivate cu aceas 
iar mecanizat a fost prășită 
față de 2 500 ha.

Experiența și rezultatele 
fruntașe arată că, printr-o * 
organizare a muncii, lucrări 
vansa repede. în aceste zil< 
aversele de ploaie, în unei 
s-a lucrat intens Ia întrețin 
turilor, folosindu-se la n 
„ferestrele" de timp favorab 
xemplu, pe tarlalele cooperr 
gricole din Cernat, zilnic au 
prășit peste 600 de cooperatoi 
ceastă unitate, care cultivă r 
prafață de 820 ha cartofi, s-a 
prașila I mecanică și a fost i 
cea de-a doua. Din cele 310 1 
tivate cu sfeclă de zahăr, 108 
sămînțate în prima epocă 
prășite manual în întregime, 
o suprafață de 80 de ha und 
tele au răsărit mai bine s-a e 
și răritul. Bine se lucrează și 
renurile cooperativei agricc 
Sînzieni. Prima prașilă meca? 
cartofi a fost terminată pe toa 
500 ha. O largă participare la 
am întîlnit și pe ogoarele coc 
velor agricole Aita Mare, Brațe 
nic. Nu același lucru putem sp 
schimb în cazul cooperativelor 
șa, Reci, Poian, Catalina, Bit 
Malnaș etc., în care atît pri 
mecanică la cartofi, cît și prășii 
nuală la sfecla de zahăr abia u. 
ceput. Conducătorii acestor cooi 
tive invocă drept scuză ploile & 
In ultimele zile. Dar aceste plo! 
au ocolit nici tarlalele cooperativ 
din Cernat sau Sînzieni. Se cere 
printr-o bună organizare, printr-o fo 
losire la maximum a „ferestrelor" d» 
timp favorabil, lucrările de întreține 
re a culturilor să se execute fără In 
tîrziere. (TBmori Gâza).

Să cunoaștem și să ne însușim
experiența înaintată în zootehnie

Explicația celor peste
In condițiile progresului tehnico-știlnțific contemporan, o conducere eco

nomică eficientă trebuie să se bazeze pe mijloacele moderne legate de tehni
ca de calcul, pe un sistem informațional cuprinzător și operativ. Pornind de 
Ia această cerință esențială, conducerea partidului a adoptat, în 1972, un am
plu program de perfecționare a sistemului informațional economico-social, 
de introducere a sistemelor de conducere cu mijloace de prelucrare automată 
a datelor și de dotare a economiei naționale cu tehnică de calcul in perioada 
acestui deceniu. Ca urmare, in ultimii ani, în întreaga economie s-a desfășu
rat o amplă acțiune care a vizat, deopotrivă, producerea tehnicii de, calcul, 
cit și introducerea utilizării echipamentelor de calcul in diferite domenii de 
activitate. Pornind de Ia sarcinile importante care revin Institutului central 
pentru conducere și informatică — in calitatea sa de organ de îndrumare și 
coordonare a activității din domeniul tehnicii de calcul — tovarășul dr. ing. 
Ion ROMÂNU, directorul general al acestui institut, a răspuns la citeva 
Întrebări formulate in cadrul unei convorbiri.

— Pentru început, v-am ruga 
să vă referiți la citeva rezulta
te mai importante in ce priveș
te dotarea economiei cu tehni
că de calcul și folosirea ei in 
conducerea activității econo
mice.

— Activitatea de informatică, unul 
din cele mai „tinere" domenii de 
activitate din țara noastră, cunoaște 
o dezvoltare continuă, datorită efor
turilor susținute depuse atît pe linia 
fabricării de echipamente de calcul, 
cît și pe linia întocmirii de progra
me aplicative și a pregătirii cadre
lor necesare. Ca urmare a orientări
lor și sarcinilor stabilite prin Pro
gramul și Hotărîrea cu privire la 
perfecționarea sistemului informațio
nal economico-social, introducerea 
sistemelor de conducere cu mijloace 
de prelucrare automată a datelor 
și dotarea economiei naționale cu 
tehnică de calcul în acest deceniu, 
în prezent peste 600 unități econo
mice (in cea mai mare parte, pro
ductive) beneficiază de avantajele 
tehnicii de calcul.

Este de menționat că dotarea eco
nomiei cu echipamente de calcul, în 
perioada 1971—1974, s-a realizat în- 
tr-o proporție de peste 80 la sută 
pe seama producției interne. în pre
zent, țara noastră dispune de o ba
ză tehnică de calcul de circa 4 ori 
mal mare decît în 1970, iar perfor
manțele industriei românești de teh
nică de calcul, care realizează cal
culatoare de generația a IlI-a, tind 
să se situeze la nivelul tehnicii mon
diale. Este cunoscută tendința pe plan 
mondial de miniaturizare a echipa
mentelor de calcul ; și în această di
recție industria noastră a făcut efor
turi ; în curînd, vom avea pe mese
le de lucru minicalculatoare de di
mensiuni reduse (ceva mai mari de- 
cit un pachet de țigări). Ele vor fi 
de un real folos tuturor celor ce e- 
fectuează calcule, în toate domeniile 
de activitate. Pornind de la exigen
țele actuale și de la posibilitățile in
dustriei noastre, sîntem convinși că 
vor trebui făcute eforturi mai mari

și în direcția realizării unor echipa
mente diversificate.

Pentru activitatea de informatică

în condițiile activității economice 
este prâctic imposibilă. Dacă în ur
mă cu 20 de ani, costul programelor 
reprezenta pe plan mondial circa 20 
Ia sută din valoarea totală a siste
melor informatice (restul de 80 la 
sută reprezentînd costul echipamen
tului), în prezent fiecare din ele re
prezintă circa 50 la sută, iar pentru 
următorii ani se prevede creșterea 
costului programelor la circa 80 la 
sută. în consecință, valoarea și per
formanțele unui calculator sînt și vor 
fi în măsură și mai mare determi
nate tocmai de numărul, de varieta
tea și calitatea prograrfielor aplica
tive.

Se poate aprecia că în această 
direcție s-au obținut rezultate bune :

de posibilitățile de generalizare a a- 
plicării lui.

Paralel cu rezultatele bune obținu
te, nu putem trece cu vederea că in 
funcționarea unor centre de calcul se 
constată o serie de deficiențe serioa
se. In mod deosebit ne referim la 
faptul că, uneori, capacitatea de pre
lucrare automată a datelor de care 
dispun calculatoarele noastre nu este 
utilizată integral. De pildă, într-o 
serie de centre de calcul — centrul 
de calcul electronic al Centralei in
dustriale de mașini și aparataje e- 
lectrice din Craiova, centrul de cal
cul al întreprinderii de construcții 
de mașini Reșița, centrul de calcul 
electronic al Ministerului Minelor, 
Petrolului și Geologiei — Indicele de

Probleme ale utilizării 
mai eficiente a tehnicii de calcul

din țara noastră, o importanță deo
sebită a avut-o indicația dată de se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, ca în ac
țiunea de dotare a economiei națio
nale cu tehnică de calcul să se a- 
corde prioritate necesităților între
prinderilor și centralelor industriale. 

Concomitent cu dotarea lor priori
tară, întreprinderilor li s-a acordat 
o atehție deosebită, în așa fel incit 
80—90 la sută din capacitatea calcu
latoarelor instalate în centrele teri
toriale este folosită pentru conduce
rea activității productive, din între
prinderi și centrale industriale.

— In cincinalul 1976—1980, 
producția de tehnică de calcul 
va crește de aproape 3 ori față 
de actualul cincinal. Ca atare, 
vor trebui făcute eforturi sus
ținute pentru dotarea calcula
toarelor electronice cu programe 
aplicative și, in același timp, 
pentru folosirea tuturor calcu
latoarelor cu maximă eficiență. 
Vă rugăm să vă referiți și la 
acest domeniu de activitate.

— Fără existența unui fond de 
programe, aplicarea calculatoarelor

pornind de Ia un fond minimal de 
programe, specialiștii din țara noas
tră, deși tineri și fără suficientă ex
periență, au reușit ca, în numai cîți- 
va ani, să realizeze un fond de pes
te 225 tipuri de programe pentru 
1 540 aplicații în domeniile conduce
rii economice : planificarea tehnico- 
economică, programarea și lansarea 
producției, gospodărirea resurselor 
materiale și optimizarea utilizării 
lor, folosirea capacităților de pro
ducție, calculul retribuției persona
lului.

Institutului central pentru condu
cere și informatică — principalul e- 
laborator al programelor aplicative 
pentru calculatoarele românești — îi 
revin sarcini și responsabilități deo
sebite. De altfel, 80 la sută din ca
pacitatea de proiectare a ICI a fost 
alocată în anul trecut pentru aplica
rea unor sisteme de conducere opera
țională a producției, pentru o funda
mentare mai bună a deciziilor eco
nomice. Ne preocupă foarte mult să 
realizăm într-o măsură mai mare 
tipizarea și standardizarea progra
melor existente, perfecționarea lor, 
realizarea unei Biblioteci naționale 
de programe, știut fiind că eficiența 
unui program este nemijlocit legată

utilizare extensivă • calculatoarelor 
electronice este încă redus, situîn- 
du-se uneori la circa 50 la sută din 
fondul total de timp calendaristic. 
Cauzele acestor situații constau în 
slaba preocupare a conducerii cen
trelor de calcul respective pentru 
pregătirea din timp a lucrărilor ce 
urmează a se executa pe calculator, 
lipsa pieselor de schimb și desfășura
rea necorespunzătoare a activității 
de service. S-a constatat chiar si
tuația paradoxală — în cazul Com
binatului pentru articole tehnice din 
cauciuc Pitești — cînd pentru condu
cerea proceselor tehnologice a fost 
achiziționat din Import un calcula
tor, acum cîțiva ani, dar care nu a 
fost pus in funcțiune nici pînă în 
prezent.

— Ce măsuri au fost și vor fi 
luate in continuare pentru ame
liorarea acestor situații ?

— Specialiștii institutului nostru 
sînt hotărîți să sprijine centrele de 
calcul respective, în așa fel îneît, 
prin preluarea unor programe exis
tente în Biblioteca națională de pro
grame sau care sînt aplicate la alte 
centre, toate calculatoarele să fie u-

tilizate cit mai eficient. De aseme
nea, institutul va ajuta in măsură 
și mai mare centrele de calcul din 
întreprinderile și centralele la care 
introducerea sistemelor automate 
pentru conducerea activității eco
nomice ridică probleme mai com
plexe. Sprijinul va consta, în speci
al, în elaborarea de pachete de pro
grame, pregătirea cadrelor, asistență 
tehnică etc. In același timp, este de 
dorit ca întreprinderile și centralele 
să manifeste un interes sporit în co
laborarea cu centrele de calcul, pen
tru întocmirea de programe, pentru 
pregătirea din timp a lucrărilor ce 
urmează să fie executate pe calcu
lator. S-a dovedit că, prin asemenea 
colaborări, rezultatele pot fi din ce 
în ce mai bune.

Ținînd seama de necesitățile unită
ților noastre, o atenție deosebită a 
fost acordată modului de utilizare a 
echipamentelor de medie mecanizare. 
Astfel, in anul 1974, ICI. în colabora
re cu Ministerul Finanțelor, a elabo
rat 80 de programe tip pentru execu
tarea. pe echipamente de medie me
canizare din dotarea întreprinderilor 
industriale, a lucrărilor financiar- 
coritabile. Aceste programe, aplicate 
din 1975 în toate întreprinderile și 
unitățile 
utilizare rațională a echipamentelor 
respective, fără mari eforturi din 
partea întreprinderilor pentru elabo
rarea programelor respective.

Dacă în perioada 1971—1973 calcula
toarele electronice erau folosite cu 
precădere pentru probleme de evi
dență relativ simple și fără o influ
ență semnificativă asupra conduce
rii operative a producției, în ultima 
perioadă ele sînt utilizate într-o 
proporție tot mai însemnată pentru 
planificarea, programarea și urmări
rea producției, aprovizionarea tehni- 
co-materială și desfacerea producți
ei. Aceasta a permis o fundamentare 
mai bună a deciziilor economice, ob
ținerea unor efecte economice (ca, 
de exemplu, reducerea consumului 
de materiale si manoperă, reducerea 
ciclurilor de fabricație, asigurarea 
disciplinei contractuale, reducerea 
stocurilor și îmbunătățirea ritmicită
ții aprovizionării), ca și degrevarea 
cadrelor de specialitate și de condu
cere de unele activități de rutină. 
Colectivul institutului — ca princi
pal elaborator al programelor apli
cative pentru calculatoarele româ
nești — este hotărît să realizeze sar
cinile stabilite de conducerea parti
dului, în așa fel incit eficiența teh
nicii de calcul să sporească la ni
velul eforturilor și exigențelor ac
tuale și de perspectivă ale economiei 
naționale.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

5000 litri de lapte

comerciale, vor asigura o

înfățișăm astăzi o experiență „de 
vîrf" în domeniul producției de lapte, 
care demonstrează concludent poten
țialul productiv al zootehniei noastre. 
In acest an, ca și anul trecut, în 
fruntea listei unităților mari produ
cătoare de lapte se situează comple
xul asociației intercooperatiste de 
creștere a vacilor de la Negrești, ju
dețul Vaslui. Producția realizată în 
1974 — 5012 litri de lapte, în medie, de 
la fiecare vacă furajată, față de 
3 600 litri cît era planificat. Recent, 
complexul a fost distins cu „Ordinul 
Muncii" clasa I, dovadă a prețuirii 
muncii pline de pasiune și pricepere 
a colectivului de muncitori și spe
cialiști din această unitate. Și în a- 
cest an, rezultatele sînt dintre cele 
mai bune. în pri
mul trimestru 
s-au obținut 1100 
litri lapte de la 
fiecare 
rajată.

Unii 
chipuie 
destul să ai 
din rasă ,„ 
cu un potențial 
productiv ridicat, 
de la complexul

rioada de lactație. De exemplu, ce> 
mai bune furaje se dau in primei 
luni de după fătare, cînd se obțin 
maximum de producție, cu cel mr 
redus consum specific de nutrețur 

Dar hrana nu-i totul. Cînd s-au 
adus in complex, vacile erau foarte 
sensibile. îngrijitorii le-au obișnuit ' 
cu noul mediu, le îngrijesc cu aten
ție.

Toți îngrijitorii sînt din comunele 
și satele învecinate, 
tori din tată-n 
plex s-au văzut 
ția de a învăța, de 
tode și meserii noi. 
mofte, Ispir Mihai 
au luat în primire 
studiu" — vaci pe

vacă fu-

își 
că

ln- 
es te 
vaci 

.Friză",

La complexul asociației 
intercooperatiste 

de creștere a vacilor 
de la Negrești-Vaslui

cum sint cele 
din Negrești, 

nentru ca să obții producții mari de 
lapte. Lucrătorii de aici au înțeles 
că. în realitate, cu cît o rasă 
este mai productivă, cu atît este mai 
pretențioasă, iar îngrijirea și, în spe
cial, furajarea animalelor necesită 
multă atenție și pricepere.

— Am făcut ceea ce trebuie să se 
facă în orice fermă de animale, adi
că, concomitent cu realizarea con
strucțiilor, am produs șl furajele ne
cesare — ne spunea ing. Dumitru 
Dandeș, directorul complexului. Cînd 
au fost aduse primele loturi de vaci, 
erau pregătite 5 000 tone de nutre
țuri însilozate. semisiloz de lucernă 
de cea mai bună calitate.

Baza furajeră necesară este echi
librată în raport cu cerințele reale 
ale animalelor Din cele 600 ha desti
nate producerii furajelor, 300 ha sint 
cultivate cu lucernă pe terenuri ni
velate si lucrate ca straturile de gră
dină. Fiecare palmă de pămînt desti
nată producerii furajelor este fertili
zată cu îngrășăminte naturale și chi
mice.

în tot cursul anului specialiștii cal
culează, pe bază de criterii științifice, 
rațiile necesare fiecărei categorii 
de animale, ținînd seama de stocul 
și sortimentele de furaje existente, 
de starea fiziologică a vacilor etc. 
Pentru a mări gradul de consumabi- 
litate și a asigura echilibrul energe- 
tico-proteic. toate furajele se admi
nistrează în amestec. Alimentația 
vacilor se face și in funcție de pe-

ei fiind agricul- 
fiu. La com

puși în situa- 
a deprinde me- 
Constantin Ti- 
și Vasile Topor 
cîte un „lot de 
care se testează 

rețete furajere, 
pentru a desprin
de concluzii pen
tru întreaga uni
tate. Este un pro
cedeu gospodă
resc la îndemîna 
oricărui specia
list, dornic să in
troducă metodele 
noi, să-i 

nuiască pe Îngrijitori să 
plice, învățînd unii de la 
Și sînt multe de învățat 
ceastă unitate zootehnică

oblș- 
le a- 

alții,' 
In a- 

--------  ------------- mo-' 
derna. Diferite operații — transpor
tul gunoiului, eliminarea dejecțiilor 
lichide — nu se mai fac manual, ci 
printr-un sistem de canale subte
rane. Eforturile fizice sînt reduse și 
datorită aplicării mulsului mecanic. 
In schimb, se cere îngrijitorilor un 
grad înalt de calificare pentru mî- 
nuirea și întreținerea utilajelor și 
instalațiilor, exigență și răspundere 
în aplicarea fiecărui element al teh
nologiei de creștere a vacilor în sis
tem intensiv. Și ei sint interesați să 
obțină rezultate cit mai bune, pen
tru că retribuirea se face pe baza 
aplicării acordului global.

Lucrătorii complexului s-au anga
jat să obțină, primii în această 
zonă a țării, o producție medie de 
6 000 litri de lapte pe vacă furajată. 
„Este o producție pe care o vom 
realiza cu certitudine, ne spunea 
șeful_ de fermă Ion Cristea. Dacă ar 
fi să înfățișez cadrelor de condu
cere si specialiștilor din cooperative 
în ce constă experiența noastră în 
creșterea producției de lapte, le-aș 
spune numai atit : Avem fond ge- ■ 
netic care poate fi încă mult amelio
rat. Important este să asigurăm fu
raje în cantități îndestulătoare și de 
calitate. Dar mai presus de orice 
este să calificăm cît mal bine oa
menii. Pentru că de ei depinde to
tul".

c. bordeianu
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OMENT STRĂLUCIT AL ISTORIEI NOASTRE NAȚIONALE:
e ani de la prima unire politică a țărilor române

tv
PROGRAMUL I

1599 se împlineau șa- 
i Mihai venise cu alai 
>ă se așeze in scaunul 
)tl. Spahii și ieniceri 
privegheze credința, 

așteptau plata. Țara 
.eată și istovită; dom- 
și mai răi, se perinda- 
intr-o jumătate 
lipsiți de putere, 

unerea lor față de 
ă. De la intrarea 
curești urmaseră 
de odihnă, dar altmin- 

de pină atunci.
’ănțuită la 13 noiem- 
ansformase îndată in 

lucea în aceeași tabă- 
ari românești. Legăjura 
tre ele fusese încheiată 

ră sau de la Începutul 
■a se înscria într-o ralle- 

■gă de forțe antiotomane, 
'b egida papalității, In ju- 
*i ilor austrieci și cuprin- 

ra posesiunilor imperia- 
irincipi germani și une- 

)ene. Aliații aduceau Insă 
cu totul inegale și, in 

unei Intense activități diplo- 
e. prea puțină hotărire de ac- 
fermă și consecvent susținută, 

•ea țărilor române în acest 
i a mutat teatrul principal al 
or in regiunea Dunării de 
dind totodată un puternic 
i mișcărilor de eliberare ale 
■elor balcanice. Efortul prin- 
a revenit Țării Românești, 
datorat atit așezării la Dună- 
mejdiei pe care o reprezenta 
existența ei dominația oto- 

clt și faptului de a fi avut in 
■i un conducător hotărît, care 

să dea expresie năzuințelor 
întreg popor.

ihidarea, in noiembrie 1594, a e- 
ntelor turcești aflate în Țara 
nească a fost urmată In iarna 

și In primăvară de acți- 
ce ofensive ale oștirilor 
Viteazul și Aron Vodă, 
oldovei, îndreptate atît 
raialelor turcești, cit și a- 
unilor de dincolo de Du- 

de 
mai 
stă- 

lui 
ani

>știre turcească comandată
Pașa, care venea In vara 

15 împotriva Țării Româ- 
ost intimpinată de Mihai 
lală, dar cu inima grea de 
Cunoștea disproporția din- 

icele de care dispunea el 
a i se opuneau de inamic, 
nă încredere în ajutorul 
ry, principele Transilvaniei, 
ațină Încă în cel al lmpă-
de la Călugăreni (23 au-

>5), unde Mihai a așteptat 
tomană după ce nu reușise 
’dice a trece Dunărea, s-a 
îat într-o strălucită biruin- 
lească. Trei pașale căzuseră 
un al patrulea pașă fugise 

nan Însuși văzuse primejdia 
in mlaștinile Neajlovului, 

otomane fuseseră pier- 
festea izbînzii se va lăți in 
’entru Mihai era prima lui 

in care dăduse tot ce pu- 
Călugărenii sînt, fără îndo

ita poporului român, cum e 
>lo de ajutoarele, în oameni 
jani, primite din afară — ln- 
•ăzboi de independentă dus 
ști ani. Dar cel care In- 

e totul într-o forță nimi- 
■ era Mihai. Ochiul lui a’e- 
ocul, potrivit unor străvechi 

dee tactice românești, el con- 
■f lupta. Virtuților de coman- 
U se adăugase, printr-o imbi- 

r.e posibilă încă în acea vreme, 
r.iplul cuceritor al elanului luptă-

Bilanț fructuos
la TIBCO 75

;ul Internațional de bunuri 
onsum — București ’75, or- 
ît In complexul expozițional 
Piața Scinteii, și-a închis du- 
:ă porțile. în cele 14 pavilioane 
rezentat o largă gamă de pro- 

20 de întreprinderi românești 
■omerț exterior și peste 120 de 
• din 17 țări din Europa, Afri- 
America Latină și Asia. Timp 
j săptămină, TIBCO’75 a sus- 

t interesul specialiștilor și oa- 
nilor de afaceri din numeroase 
i, al publicului larg — peste 
000 de vizitatori — constituind 
cadru favorabil pentru Încheierea 

Je .noi contracte și tranzacții comer
ciale, pentru dezvoltarea colaborării 
economice reciproc avantajoase.

— Deși, la această oră, nu se poate 
estima incă exact volumul total al 
afacerilor Încheiate cu prilejul celei 
de-a doua ediții a tirgului de la 
București, cred, totuși, că un prim 
bilanț se poate face — ne-a declarat 
Aurelian Rădulescu, directorul co
mercial al TIBCO’75. în acest sens, 

.•este de consemnat depășirea valorică 
apreciabilă, față de ediția precedentă, 
a totalului contractelor încheiate de 
întreprinderile românești de comerț 
exterior. în cursul desfășurării tirgu
lui, întreprinderile românești au pur
tat tratative și convorbiri economice 
cu circa 400 de reprezentanți ai di
feritelor firme din străinătate, care 
s-au finalizat in semnarea a sute de 
contracte de export-import. Astfel, 
pe lista exporturilor românești per
fectate în cadrul TIBCO’75 figurea
ză : o gamă largă de produse chi
mice, produse ale industriei electro
nice și electrotehnice, scule, anvelope. 

. lacuri și vopsele, țesături și tricotaje, 
■ confecții pentru bărbați, femei și 

'.noii, încălțăminte, articole din piele 
narochinărie, aparate electrice 
•casnic, sticlărie, medicamente, 

,se agroalimentare, articole de 
jiat ș.a. între cumpărătorii 
irilor menționate se numără in Viorel POPESCU

,PE URME DE BALADĂ

Huta-Certeze din Țara Oașu-

tumultuoasă a patriei socia- 
(Mihai Bâzu).

ment artistic care a Îmbinat cu 
măiestrie creația populară tradițio
nală cu folclorul nou, inspirat din 
viața 
liste.

„SIMBRA OILOR'

în peisajul de legendă de la poa
lele Penteleului, la Gura Teghii 
(Buzău), a avut loc cea de-a Vl-a 
ediție a festivalului folcloric „Pe 
urme de baladă", manifestare in
trată In tradiția acțiunilor com
plexe cultural-educative buzoiene. 
Ca in fiecare an, actuala ediție a 
reunit într-o amplă desfășurare 
formații de dansuri, soliști vocali 
și instrumentiști, tarafuri și an
sambluri artistice de amatori din 
județele Buzău, Covasna, Vrancea 
și Brașov. Peste 10 000 de cetățeni 
din comunele învecinate au parti
cipat cu însuflețire la un mo-

dușmanii cu 
intra el
Călugă- 
sfîrșitul 
Ia Stoe-

. torului care despică 
propria-i mină, așa cum va 
grabnic în legendă.

Victorie tactică strălucită, 
renii nu putuseră Însemna 
războiului. Mihai se retrage 
nești, in munte, spre a aștepta aju
toarele ardelenești. Ele vor veni In 
octombrie, clnd va începe a doua 
etapă a campaniei : eliberarea Tlr- 
goviștei și a Bucureștiului, fortifica
te de turci, nimicirea părții din oș
tirea otomană care, în grabnica-i re
tragere. nu apucase să treacă Dună
rea, cucerirea temeinicului punct de 
sprijin pe malul nordic al fluviului, 
care era cetatea Giurgiului.

Deși instalarea, in toamna anului 
1595, ca domn în Moldova a lui Ie
remia Movilă de către poloni știrbi-.

Glorioasa epopee
a înscăunării lui Mihai

„domn al Țarii Românești 
y și Ardealului

a _ _ AR dt Kși a toată țara Moldovei"
de M. BERZA

al unei 
una din

se frontul românesc, Mihai a conti
nuat lupta și in anul următor. Cete 
ale lui Mihai trec iarăși Dunărea, 
ajungind pină in Balcani. Turnu, ul
tima cetate pe malul sting rămasă 
in mîinile turcilor, este luat. Mihai 
putea să contenească un efort 
susținut cu nesfirșite greutăți și 
să primească steagul de domnie 
trimis de sultan, semn 
împăcări pe care nici 
?ărți n-o putea socoti veșnică.

n fond, era încercarea de a neutra
liza, pentru un timp cel puțin, un 
inamic pe care atunci Poarta nu-1 
putea înlătura și a cărui întreagă 
libertate, sub condiția plății tribu
tului, era, in fapt, recunoscută.

Războiul cu turcii se redeschide 
însă mai puțin de doi ani mai tir- 
ziu, cînd Mihai trimite ajutoare pen
tru sprijinirea Oradiei atacate de 
turci și, mai ales, reia incursiunile 
in sudul Dunării, unde obține o se
rie de izbinzl asupra forțelor otoma
ne la Nicopole, la Vidin, la Cladova. 
într-una din bătălii e rănit la umăr 
în timp ce calul ii este ucis sub el ; 
într-alta — amintește voievodul — 
„primii de la un turc o suliță In 
piept, pe care o smulsei și o rupsei 
cu mîinile mele".

Dar evenimentele urmează repede 
și noi probleme, fundamentale pentru 
istoria poporului român, se vor pu
ne curînd domnului Țării Româ
nești. în martie 1599, Sigismund Bă
thory, față de care Mihai reușise 
să-și afirme întreaga libertate, pără
sea din nou Ardealul. în locul și la 
cererea sa, acum era ales principe

treprinderi și firme de comerț exte
rior din Uniunea Sovietică, R.S. Ce
hoslovacă, R.P. Polonă, R.D. Germa
nă, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam,
R.P. Bulgaria. R.F. Germania, S.U.A., 
Belgia, Anglia, Canada. Franța, Ita
lia, Elveția, Portugalia, Spania, Libia, 
Iran, Liban etc. La rindul nostru, am 
Încheiat contracte pentru cumpărarea 
de coloranți, produse textile, produse 
electrotehnice, motociclete, articole 
de uz casnic, ceasuri, aparatură me
dicală și foto, articole de vinătoare 
și pescuit etc., din țări ca U.R.S.S., 
R.S. Cehoslovacă. R.D. Germană.
R. P. Polonă. R.F. Germania. Italia,
S. U.A., Portugalia ș.a.

Tîrgul de la București și-a , do
vedit din plin eficiența și in do
meniul extinderii acțiunilor de coope
rare economică și tehnică ale tării 
noastre cu diverși parteneri de peste 
hotare. Iată de ce, de fapt, TIBCO’75 
— deși și-a închis porțile — va con
tinua să-și manifeste, în continuare, 
efectele sale pozitive asupra ampli
ficării colaborării economice interna
ționale a României.

Punînd punct relatării interlo
cutorului nostru să adăugăm că 
de-a lungul celor opt zile de des
fășurare a tirgului am consemnat 
numeroase aprecieri elogioase din 
partea expozanților români și străini 
cu privire la reușita acestei manifes
tări economice internaționale, atît pe 
plan organizatoric, cit și pe planul 
dezvoltării schimburilor comerciale 
Intre participanți. S-a exprimat in 
mod unanim opinia că TIBCO'73 a 
oferit condiții prielnice promovării 
comerțului și cooperării economice 
internaționale, rezultatele sale po
zitive, in acest sens, constituind, 
încă de pe acum, o invitație pentru 
o și mai largă participare la viitoa
rea ediție din primăvara anului

La___ ,___
lui s-a desfășurat tradiționala ser
bare folclorică a „Simbrei oilor" la 
care au participat peste 40 000 de 
oameni al muncii din județul Satu- 
Mare, oaspeți și turiști din alte ju
dețe. Tradiționala și străvechea da
tină a „măsurișulul" laptelui, 
tnaintea plecării oilor la munte a 

al Transilvaniei vărul său. cardina
lul Andrei Bâthory. Stăpînirea aces
tuia in Ardeal însemna triumful po
liticii polone de dominație la Dună
rea de jos și in spațiul românesc, nu 
Insă In opoziție cu Imperiul otoman, 
ci într-o formulă de dublă depen
dență, acceptată de Poartă in aștep
tarea restabilirii propriei sale domi
nații neimpărțite cu nimeni. Astfel 
era situația Moldovei sub Ieremia 
Movilă. Pentru Mihai, care era le
gat de Rudolf al II-lea din iunie 
1598 printr-un tratat ce-l asigura 
domnia ereditară in Țara Româ
nească și primirea ajutoarelor pen
tru întreținerea unei oștiri de mer
cenari necesară în noile condiții ale 
războiului, crearea unei atari situa
ții in Transilvania Însemna scoate

rea acesteia din coaliția antiotoma- 
nă, tăierea legăturilor cu imperialii 
și, mai curînd sau mai tîrziu, căde
rea sa și scoaterea Țării Românești 
din luptă.

Așa cum luase inițiativa alăturării 
Ia forțele antiotomane. la fel o ia 
Mihai și pe aceea a intrării în Ar
deal. Ilotărîre istorică, prin care Ța
ra Românească iși va asuma rolul 
de a crea o nouă ordine politică in
tr-o zonă de competiții Intre mari 
puteri și între ale cărei urmări ime
diate nu va fi numai lichidarea dom
niei Iui Andrei Băthory și, cu ea, a 
proiectului polon, ci și afirmarea, 
după lungi secole, a problemei unei 
stăpintri românești in Ardeal.

Omul politic care concepuse acest 
plan ,a fost perfect secondat de co
mandantul de oști care-și arăta încă 
o dată'puterea. Mihai, cu o parte a 
oștirii sale, trece in Țara Bîrsei, și, 
îngroșindu-și rîndurile cu secuii a- 
trași de promisiunea restabilirii lor 
în vechile libertăți, înaintează spre 
apus, făcînd joncțiunea la Tălmaci 
cu cealaltă parte — îndeosebi oaste 
de țară venită din Oltenia, care tre
cuse munții pe la Turnu-Roșu,
.înfruntarea dintre cele două oști 

—. a lui Mihai și a cardinalului — a 
avut loc la Șelimber, in 28 octom
brie; Bătălia a fost aprigă ; eâ a 
fost și decisivă, căci apoi n-a urmat 
decît luarea în stăpinire a țării. La 
1 noiembrie, însoțit de un mindru 
cortegiu, din care nu lipseau nici 
lăutarii zicînd cintece bătrînești, Mi
hai intra in capitala principatului, 
Alba Iulia.

INAUGURAREA AEROCLUBULUI
DIN PITEȘTI

PITEȘTI (corespondentul „Scinteii", 
Gh. Cirstea), — Duminică a fost 
inaugurat la Pitești aeroclubul local 
purtînd numele savantului român 
Henri Coandă, unul din precursorii 
aviației mondiale. Clubul reunește în 
trei secții — zbor cu motor, plano
rism, parașutism — tineri muncitori 
și muncitoare, elevi și eleve cu apti
tudini impuse de arta zborului.

Momentul inaugural a fost marcat
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HANDBAL: Campionatele naționale s-au încheiat

BASCHET
Ieri, la Hagen, In turneul final al 

campionatului european masculin da 
baschet (grupa B). selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 88—71 
(46—43) echipa Poloniei. Principalii 
realizatori ai formației române au 
fost Popa (21), Oczelak (19), Cernat 
(17) și Diaconescu (14). Din echipa 
poloneză s-au remarcat Seweryn (15), 
Myrda (13) și Ladniak (12).

CICLISM
Competiția ciclistă internațională 

„Cursa păcii" a continuat luni cu 
etapa a 9-a, desfășurată pe traseul 
Wroclaw-Zieiona Gora. Trena a fost 
extrem de rapidă, realizîndu-se o 
medie orară de peste 46 km. Primul 
clasat, polonezul Stanislav Szozda, a 
acoperit distanța de 154 km în 3h20”. 
în același timp cu învingătorul au 
trecut linia de sosire Lauke (R.D.G.) 

fost tnsoțită de un grandios festi
val folcloric la care Și-au dat con
cursul zeci de formații coregrafi
ce și instrumentale, coruri, soliști 
din Oaș, din alte zone 
județului Satu-Mare, 
formații artistice din 
și alte județe. (Oetav

folclorice ale 
precum și 
Bihor, Cluj 
Grumeza).

„TRADIȚIE
Șl CONTEMPORANEITATE"

în cadrul ediției a Il-a a Zile
lor culturii orașului Dorohoi se 
desfășoară un amplu program de 
manifestări sub genericul „Tradiție 
și contemporaneitate". Deschiderea 
festivă a fost urmată de o sesiune 
jubiliară de comunicări avînd ca 
temă centenarul societății de știin
țe geografice din România. în a-

Crai al Ardealului prin izbînda de 
la Șelimber, pentru Mihai cea mai 
grea luptă abia acum Începea. Cu o 
armată puternică, dar a cărei între
ținere punea zilnic cele mai grele 
întrebări, și cu puține devotament» 
neclintite, Mihai trebuia să stăpî- 
nească înăuntru o țară unde ai săi 
erau cei mulți, dar nu ei aveau 
atunci a-și spune cuvîntul, și să se 
apere în afară împotriva tuturor duș
măniilor ce se adunau la hotare. 
Tare pe dreptul lui, convins de 
misiunea ce revenea celor trei 
țări românești strînse laolaltă. Mihai 
a dominat viitoarea și a îndrăznit să 
meargă pină la capăt. Preintlmpi- 
nînd înapoierea proiectată de Sigis
mund Băthory și împlinirea planuri
lor polono-turcești, el intră, în mal
1600, în Moldova și, într-o campanie 
fulgerătoare, învinge lingă Bacău 
forțele lui Ieremia Movilă, ia Sucea
va și ajunge, la 18 mai, pe domnul 
fugar sub zidurile Hotinulul.

Mihai se putea intitula acum, ca 
nici unul dintre înaintașii săi, domn 
al Țării Românești, Ardealului și 
Moldovei. O mare perspectivă isto
rică se deschidea, care, implinin- 
du-și atunci făgăduielile, ar fl schim
bat nu numai viața poporului român, 
ci șl condițiile politice ale dezvoltă
rii unei întregi regiuni a continen
tului.

înapoiat In Transilvania, Mihai 
avu însă de făcut față răscoalei no
bilimii ardelene. Acei care erau 
chemați să-l sprijine pe Mihal 
s-au aflat la Mirăslău (18 sep
tembrie 1600). cu generalul Geor
ge Basta în frunte, In tabăra duș
manilor săi. O greșeală tactică a lui 
Mihai desăvlrși disproporția de for
te ce se crease și bătălia fu pierdu
tă. Venirea oștilor din Țara Româ
nească ar fi putut, poate, restabili 
situația, dacă alte primejdii nu l-ar 
fi chemat pe domn aiurea. Planul 
polon, care in acel moment conve
nea șî turcilor, se realiza acum. Ar
mata cancelarului Jan Zamoyskl re
instalase pe Ieremia Movilă în Mol
dova și Ia 6 octombrie se afla la Foc
șani. Coborît în grabă în Țara Româ
nească. Mihai avu de făcut față unei 
campanii nefericite pentru el. care 
duse la așezarea ca domn a lui Si
meon Movilă.

La capătul unui lung drum de pri
beag neînfrînt în sufletul lui, Mihai 
se afla la 12 ianuarie la Viena, la 23 
februarie la Praga. unde se găsea 
împăratul. Dreptatea lui nu mai tre
buia altminteri dovedită, căci nobili
mea ardeleană îl izgonise pe Basta, 
iar Transilvania, tfrguită atît lui Mi
hai. era pierdută cu totul pentru 
Habsburgi.

Cu oști noi și In tovărășia acelu
iași Basta, Mihai se înapoia In Ar
deal unde, Ia 3 august, infringe» la 
Gorăslău pe Sigismund Băthory, re
venit la domnie. Perspectivele cele 
mai largi i se deschideau iarăși Vi
teazului, care nu renunțase la nimic, 
în Țara Românească, o răscoală, a- 
vîndu-i în frunte pe Buzești, alunga
se pe Simeon Movilă și țara iși aș
tepta domnul. Apoi venea la rînd 
Moldova. Totul fu Insă trunchiat, ln- 
tr-un revărsat de zori, la 9 august
1601, In tabăra de pe CImpia Turzii. 
Dar nimic din ce se săvirșise nu era 
cu adevărat pierdut.

în noile raporturi cu Poarta, lun
ga rezistentă românească, libertatea 
redobîndită prin strașnică luptă, 
aveau să clntărească vreme de un 
veac, schimbînd cursul lucrurilor. 
Scurta unire a celor trei țări româ
nești, desfăcută Ia suprafață, va lu
cra în adîncuri. „Pohta" aprigă a Iul 
Mihai se va dovedi, In cele din ur
mă, a fi fost aceea a istoriei înseși.

de o demonstrație aviatică, la care 
și-au dat concursul componențil lo
tului național de parașutism, piloți și 
parașutiști de la aerocluburile din 
Ploiești, Brașov și Pitești. Cei pre- 
zenți au urmărit cu deosebit interes 
acrobații cu avioane și planoare, lan
sări cu parașuta,, in grup și indivi
dual, diferite demonstrații de aero- 
modele.

și Botterhuis (Olanda). în grosul 
plutonului, cronometrat cu timpul de 
3h20‘07”, se aflau și cicliștii români 
Ion Cojocaru, N. Gavrilă, E. Dulghe- 
ru, V. Selejan și V. Pascale.

în clasamentul general conduce 
Ryszard Szurkowski (Polonia), urmat 
de Hartnick (R.D.G.) la 1’05”. Ion 
Cojocaru se află pe locul 22 la 8’29”.

Clasamentul pe echipe: 1. U.R.S.S.;
2. R.D. Germană la 6’27” ; 3. Ceho
slovacia la 6’39” ... 8. Anglia la 
22’15” 9. R.F. Germania același
timp ; 10. Italia la 22’51” ; 11. Româ
nia la 23’31” ; 12. Danemarca 34’25” 
•tc.

Astăzi se dispută etapa a 10-a, 
Glogow—Kalisz (160 km).

TENIS
în prima zi a turneului internațio

nal feminin de tenis de 
burg, jucătoărea româncă 
Ruzici a învins-o cu 6—0, 
Laurie Tenney (S.U.A.).

la Ham-
Virginia
7—5 pe

ceste zile sint prevăzute numeroa
se acțiuni culturale cu un pronun
țat caracter educativ și științific la 
a căror realizare iși dau concursul 
scriitori, oameni de știință, artiști 
plastici și actori originari din Do- 
rohoi. (E. Nazarov).

JUNII BRAȘOVULUI
Ca In fiecare an, la început de 

primăvară, ieri la Brașov a avut 
loc tradiționala Sărbătoare a ju
nilor și a primăverii. 
Unirii coloana junilor 
îndreptat spre centrul 
Brașovului — Piața 23 
de unde au pornit 
o mulțime de localnici și turiști 
spre Pietrele lui Solomon. Aici s-a 
desfășurat apoi hora junilor, în- 
trecerile In aruncatul buzduganului,

Din Piața 
călări s-a 
istoric al 
August — 

însoțiți de

/

8,30 
9,00 

10.00
10.30 
12,25
12.30 
16.00
16.30 
17,00 
17,05 
17,15

Curs de limba german». 
Teleșcoală.
Curs de limba francez». 
File de dicționar. 
Telex, 
închiderea programului. 
Curs de limba rusă. 
Curs de limba englez». 
Telex.
Legile ț»rli — legile noastre ! 
Scena — emisiune de critic» 
șl actualitate teatral».

17,35 Algoritm TV — emisiune en
ciclopedic» pentru tineret.

18,05 Dou» fete — 7 medalii la 
Campionatele europene de 
gimnastic». Reportaj cu Na
dia Comăneci și Alina Goreac.

18.50 Muzicâ distractiv» cu George 
Carabulea.

10,00 Județele ț»rii pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Bacău.

10.50 1001 de seri : Frak si pisicile.
10.30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
50,15 Teatrul liric TV. „Lucia di 

Lammermoor" de Gaetano 
Donizetti. Iși dau concursul : 
Anna Moffo, Lajos Kozma, 
Giulio Fioravantl, Paolo 
Washington. Pietro di Vietri. 
Glaneo Scarllni, Anna Maria 
Segatorl, Carla Mancini, or
chestra simfonică și corul din 
Roma. Conducerea muzicală : 
Carlo Felice Cillarlo. Regia 
artistică : Mario Lanfranchi.

52,10 24 de ore.
52.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

50,00 Film artistic : „Cintecu! ple
cării" — producție a studiou
rilor din R.D. Vietnam. Re
gla : Trân Dac. In distribu
ție : Le Dung Nhi. Nhu
Quynh, Thank Luan. NgO Cu. 
Evoctnd eroismul cu care
ostașii vietnamezi au luptat 
pentru apărarea patriei lor, 
acest film realizează emoțio
nantul portret al unul tlnăr 
rănit care vrea să-și depă
șească infirmitatea pentru a 
se alătura tovarășilor săi de 
luptă.

51,35 Muzee șl expoziții.
51,55 Parada șlagărelor. Program 

muzical realizat cu partici
parea soliștilor studiourilor 
de televiziune din Bratislava, 
Sofia. Berlin, Moscova. Var
șovia. Concert transmis prin 
Intervizlune.

52,15 Reportaj TV : „splendorile 
lumii".

52,30 închiderea programului.

Prestări de servicii
In satele sucevene

In primele 4 luni ale anului 
curent, volumul prestărilor de 
servicii pentru populația sate
lor sucevene executate in uni
tățile specializate ale cooperați
ei de consum a crescut cu 23,8 
la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Dispunind de o 
bună bază tehnico-materială 
(850 unități) și de meseriași 
bine pregătiți profesional, acti
vitatea de prestări servicii cu
noaște în ultimii ani un ritm ac
celerat de dezvoltare și diversi
ficare. Anul trecut, bunăoară, au 
fost înființate 157 ateliere, iar 
pentru 1975 sint prevăzute alte 
200. Numai In perioada celor 4 
luni trecute au fost înființate 50 
de ateliere noi.

— Pe linia îmbunătățirii acti
vității de prestări servicii — n« 
spunea tovarășul Orest Bosîn- 
eeanu, președintele U.J.C.C. Su
ceava, avem în vedere completa
rea In toate comunele județului 
a activităților de stringentă ne
cesitate — cizmărie, croitorie, fri
zerie etc. Concomitent, o atenție 
specială se acordă înființării unor 
ateliere cerute de modernizarea 
satelor și creșterea nivelului de 
cultură și civilizație : reparații 
radio-televizoare, construcții și 
reparații de Construcții, reparații 
obiecte de uz casnic etc.

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

Handbalul și-a încheiat activitatea 
competițională cu ultimele meciuri 
ale campionatelor naționale 1974— 
1975. O fericită coincidență — feri
cită, mai ales, pentru numeroșii iu
bitori ai acestui foarte frumos sport 
— a făcut ca în finalul campionatu
lui să se întilnească, în adevărate și 
tradiționale derbiuri, echipele ce a- 
veau să se claseze pe primele locuri : 
Steaua și Dinamo București (Ia mas
culin), Universitatea Timișoara și U- 
niversitatea București (la feminin). 
Două partide atractive, pentru care 
merită felicitări nu numai echipele 
Învingătoare, campioane autoritare in 
acest sezon — Steaua și Universita
tea Timișoara — ca și formațiile În
vinse, merituoase ocupante ale locu
rilor secunde in clasamentul campio
natului : Dinamo și Universitatea 
București. Și, pentru că am nomina
lizat pe fruntașele campionatului, să 
consemnăm, de asemenea, numele •-

după care elevii Școlii populare de 
artă, ansamblurile folclorice „Poie
nița" și „Crăișorul", fanfarele de
poului C.F.R. și a întreprinderii 
„Hidromecanica" au prezentat In 
fața miilor de spectatori un bogat 
program artistic. (Nicolae Mocanu).

„SĂRBĂTOAREA 
BUJORULUI"

Duminică, In pădurea de Ia 
Roșcani — județul Galați, s-a des
fășurat „Sărbătoarea bujorului", 
tradițională serbare populară In 
aer liber prilejuită de înflorirea 
bujorilor. La reușita acestei ma
nifestări au contribuit numeroase 
formații artistice din tntreg jude
țul. (Dan Plăeșu).

întilnire prietenească la
cooperativa agricolă „Ho Și Min“

din comuna
La cooperativa agricolă de pro

ducție „Ho Și Min“ din comuna Dor 
Mărunt, județul Ialomița, a avut loc 
luni după-amiază o întîlnire priete
nească între membrii cooperatori din 
localitate și diplomați vietnamezi 
acreditați în țara noastră, prilejuită 
de aniversarea a 85 de ani de la naș
terea lui Ho Și Min. Au participat 
un mare număr de săteni, reprezen
tanți ai organelor județene de partid 
și de stat, precum și Nguyen Thanh 
Ha, ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam, Lam Van Luu, am
basadorul Republicii Vietnamului de 
Sud, membri ai celor două amba
sade.

Despre semnificația evenimentului 
a vorbit Gheorghe Glodeanu, secre
tar al Comitetului județean Ialomița 
al P.C.R., care a arătat că, asemenea 
întregului nostru popor, țăranii coo
peratori din această localitate se 
bucură sincer de victoria istorică do- 
bindită de poporul vietnamez și li 
adresează felicitările cele 
duroase, precum și urarea 
bîndi noi și noi succese 
dezvoltării economice și 
reunificării pașnice a patriei.

în numele celor două ambasade 
vietnameze la București, a luat cu- 
vintul Nguyen Thanh Ha. împlinirea

mai căl- 
de a do
pe calea 
sociale, a

„Trandafirul negru"

desfă- 
sub o pază 

Agenta e a- 
Locul ei este 
o tinără com- 
din cadrul or- 
de securitate, 
care primește

Producție a studiou
rilor din Phenian, fil
mul Trandafirul ne
gru cinstește eroismul 
lucrătorilor din orga
nele de stat ale 
R. P. D. Coreene in 
lupta pentru apărarea 
înfăptuirilor și a 
muncii pașnice, crea
toare a poporului. 
„Trandafirul negru" 
este numele de cod al 
unei spioane trimise 
de regimul marionetă 
din Sud pentru a sus
trage ' planurile unei 
nave speciale, a căi ei 
construcție se 
șoară 
strictă, 
restată. 
luat de 
batantă 
ganelor 
Son Hi, . 
misiunea de a se sub
stitui „Trandafirului 
negru" pentru a de
masca astfel și a face 
inofensivă o pericu
loasă rețea de trădă
tori aflați In slujba 
spionajului imperia
list.

Autorii filmului a- 
duc pe ecran o acți
une complexă, alter- 
nînd episoade ce se 
petrec in portul din 
R. P. D. Coreeană 
unde se construiește 
vasul special, cu alte 
episoade care prezintă 
uneltirile agenturii de 
spiona] din Core’a ce 
sud sau care evocă 
aspecte dramatice din 
timpul războiului de 
eliberare împotriva 
dominației japoneze. 
Toate firele povestirii 
se string în jurul mi
siunii tinerei Son Hi, 
conturlnd în prim 
plan portretul lumi
nos al unei luptătoare 
neînfricate, animată 
de devotament neclin
tit față de cauza par
tidului și poporului.

gata oricînd să înde
plinească 
primejdioase 
în lupta 
dușmanilor 
sale — 
„Țară a i 
liniștite".

Caracterul eroinei 
este reliefat In sec
vențe remarcabile prin 
firescul lor. Son HI a- 
pare nu ca un „supra
om", ci, dimpotrivă, 
ca un om obișnuit, de 
o mare modestie, a

cele 
misiuni 

împotriva 
patriei 

frumoasa 
dimineților

mai

CRONICA

FILMULUI
cărui forță se bizuie 
pe forța convingerilor 
sale înrădăcinate de 
Partidul Muncii. în 
contrast cu agenții 
spionajului străin. Son 
Hi cucerește tobmai 
prin demnitatea 
prin curajul ei pus 
în serviciul unei cauza 
nobile.

Son HI, personajul 
principal al filmului 
„Trandafirul negru" 
se alătură personaje
lor unei serii întregi 
de filme înrudite 
temă 
„Stelele 
„O azalee în frontul 
dușman" ș. a.) consa
crate eroismului unor 
lucrătoare din servi
ciul de contra-infor- 
mații. Această temă, 
tratată în contextul 
evocării evenimente
lor războiului antiim- 
perialist. a făcut și o- 
biectul filmului „Ra
portul agentului 36", 
prezentat publicului 
nostru cu citeva luni 
In urmă, în cadrul

ei.

ca
(„Magnolia", 

strălucesc".

»
chipelor retrogradate : Universitatea 
Iași și Sparta Mediaș (feminin), In
dependența Sibiu și Universitatea 
Craiova (masculin). Cu o etapă îna
intea încheierii diviziei B, sint cu
noscute trei ” ' 
Rulmentul 
Baia Mare 
Teleajen (Ia 
tra urmînd 
sau Știința Petroșani.

Acum, la ora bilanțului unui sezon, 
sînt de subliniat, desigur, și frumoa
sele succese internaționale ale hand
balului românesc. în prim planul 
performanțelor se înscriu : titlul su
prem cucerit la campionatele mon
diale universitare și locul lntii la 
„Cupa țărilor latine" pentru tineret. 
Un succes il constituie, fără îndoială, 
și calificarea echipelor Steaua și
I.E.F.S.  in semifinalele „Cupei cam
pionilor europeni" — chiar dacă, in 
această privință, speranțele și pre
tențiile noastre erau mai mari.

Cea mai importantă competiție a 
divizionarelor A și-a propus, de a- 
ceastă dată, nu numai obișnuita ie
rarhizare internă a echipelor ; ea s-a 
înscris, absolut firesc, în programul 
de pregătire a reprezentativelor pen
tru proximele mari confruntări in
ternaționale : la campionatele mon
diale (in cazul echipei feminine) și la 
Jocurile olimpice (in cazul echipei 
masculine). Sînt obiective majore, de 
înaltă răspundere, cu atit mai mult cu 
cit reprezentanții handbalului româ
nesc au de onorat și de consolidat un 
prestigiu înalt, binecunoscut și apre
ciat în toată lumea, încercind — toc
mai în această idee — citeva subli
nieri asupra desfășurării recent În
cheiatelor întreceri vrem să precizăm, 
mai tntîi, că noile echipe campioane 
și-au impus superioritatea cu destulă 
autoritate — Steaua încă de Ia înce
putul competiției ; timișorencele în 
partea a doua. Sușgesul lor final este 
urmarea valorii evident superioare și 
a omogenității loturilor și, nu în ulti-

dintre noile promovate : 
Brașov, Constructorul 
(Ia feminin), Rafinăria 
masculin), cea de-a pa- 
a fi A.S.A. Tg. Mureș

Dor Mărunt
a 85 de ani de la nașterea lui Ho Și 
Min, a spus vorbitorul, coincide feri
cit cu strălucita victorie a poporu
lui vietnamez pentru eliberarea Viet
namului de sud. Sărbătorind această 
victorie de însemnătate Istorică, po
porul vietnamez aduce omagiul și re
cunoștința profundă președintelui 
Ho Și Min, fondatorul Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, care 
și-a consacrat întreaga viață cauzei 
libertății și independenței patriei. 
Arătînd - că, lupta îndelungată, difi
cilă și dreaptă a poporului vietna
mez s-a bucurat întotdeauna de spri
jinul multilateral al țărilor socialiste, 
de aprobarea și simpatia tuturor po
poarelor lumii, ambasadorul a spus : 
Exprimăm încă o dată Mulțumiri 
sincere Partidului Comunist Român, 
în frunte cu stimatul tovarăș Nicoîae 
Ceaușescu. guvernului și poporului 
român pentru sprijinul prețios acor
dat poporului vietnamez In lupta 
sa împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională și în con
struirea socialismului în Vietnamul 
de nord.

Participanții au vizionat apoi fil
mul „Viața și activitatea lui Ho Și 
Min".

(Agerpres)

a-
40 
de 
de 
că

fondul

evocă 
pentru 
revo- 
„Fiul 
loco- 

pun 
sem- 
c.on*. 
unui

de auto- 
clneaștii 

sint creatori 
ferm și ex- 
pasionați ai 

și năzuințelor

„Zilelor filmului din 
R. P. D. Coreeană" ; 
programul respecti
velor zile cinemato
grafice a oferit, dealt- 
minteri, o perspectivă 
edificatoare asupra 
unor preocupări ac
tuale ale studiourilor 
din Phenian, a căror 
producție anuală 
tinge aproximativ 
de filme artistice 
lung metraj și 200 
documentare. Fie 
pledează, pe
unei povești de dra
goste, pentru simțul 
datoriei civice, pentru 
dăruirea în bătălia 
pașnică cu natura pe 
marile plantații de 
orez (în filmul „în
toarcerea în satul na
tal"), fie că 
lupta eroică 
triumful cauzei 
luționare (in 
mecanicului de
motivă"), fie că 
în dezbatere un 
nificativ caz de 
știință („Soarta 
combatant în detașa
mentul 
apărare"), 
coreeni 
angajați 
ponenți 
luptei ____
poporului lor.

Filmul „Trandafirul 
negru" confirmă, o- 
dată mai mult, aceas
tă angajare fermă a 
cineaștilor din R. P. D. 
Coreeană, impresio- 
nind nu numai prin 
mijloacele de gen fo
losite, cit prin carac
terul direct al mesa
jului său, prin fru
musețea și forța mo
rală a 
principal, 
dică la 
simbol.

personajului 
care se ri- 
valoare de

D. COSTIN

mul rind, a seriozității și priceperii 
celor ce compun sau pregătesc echi
pele respective.

Specialiștii din handbal, ca și spec
tatorii au putut constata faptul că ni
velul tehnic și, în general, valoarea 
meciurilor au fost mai bune în cam
pionatul masculin decît în cel femi
nin. O cauză rezultă din slaba selec
ție a handbalistelor junioare, din pre
gătirea lor uneori sumară. Există, to
tuși, părerea că nici antrenorii for
mațiilor de senioare nu sprijină în
deajuns munca de formare a unor 
noi talente, unii „uitînd" de mult să 
promoveze și să rodeze tinere jucă
toare. Constatarea nefiind deloc 
nouă, nu apare scuzabilă nici tntlr- 
zierea măsurilor necesare. Există insă 
și o asemănare vizibilă între cam
pionatele feminin și masculin. In tu
rul trei, desfășurat în aer liber, ma
joritatea echipelor nu s-au prea ară
tat interesate să lupte pentru o po
ziție mai bună in clasament. E drept, 
ceva mai „aprinse" au fost meciurile 
care confruntau pe candidatele la re
trogradare... Așa au putut fi posibile 
suita de rezultate surpriză, înfrînge- 
rile unor echipe experimentate. Intre 
care s-au aflat și steliștii, și handba
listele de Ia I.E.F.S,

Vacanța în handbal nu va fi prea 
lungă. Pină la începerea noilor cam
pionate interne, echipele reprezenta
tive au în vedere pregătirile pentru 
„Trofeul Carpați", competiție de ve
che și frumoasă tradiție in handbalul 
internațional. Programarea ei in ul
tima săptămină a lunii iulie (Ia 
București, Pitești și Ploiești) face ca 
pentru echipele participante — repre
zentativele Cehoslovaciei, R. D. Ger
mane, Iugoslaviei, Ungariei, Uniunii 
Sovietice și, firește, României — să 
constituie o verificare semnificativă, 
care să constate și poate chiar să an
ticipeze șansele handbalistelor șl 
handbaliștilor respectivi Ia campio
natele mondiale, la Jocurile olimpica.

Ion DUM1TR1U
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Excelenței Sale EE HADJ AHMADOV AHIDJO 
Președintele Republicii Unite Camerun

Am deosebita plăcere să adresez Excelentei Voastre, cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Unite Camerun. în numele poporului român, al 
guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, călduroase 
felicitări și urări de sănătate șl fericire personală, de bunăstare și pro
gres continuu poporului camerunez prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de prietenie dintre țările noastre, bazate pe stimă și respect reciproc, 
vor continua să se dezvolte șl să se întărească spre binele ambelor noas
tre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu o deosebită plăcere mesajul de felicitări pe care ați 
binevoit să nl-1 adresați cu prilejul aniversării creării partidului nostru 
— Partidul Democrat din Guineea. Vă mulțumim deosebit de călduros 
pentru această delicată atenție, garanție sigură a sentimentelor priete
nești pe care le nutriți față de revoluția guineeză.

Vă rugăm să acceptați expresia deosebit de înaltei noastre consi- 
derațiuni.

AHMED SEKOU TOURE
Președintele Republicii Guineea

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Transmit Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru mesajul de feli
citări pe care ați binevoit a-1 adresa poporului laoțian și mie personal 
cu ocazia sărbătorii naționale a Laosului — Ziua constituției laoțiene.

SRI SAVANG VATTHANA
Regele Laosului

0 delegație economică guvernamentală 
română a plecat la Moscova

Luni dimineața a plecat Ia Mos
cova delegația economică guverna
mentală condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne in Comisia interguvernamentală 
româno-sovietică de colaborare eco
nomică, pentru a participa la lucră
rile celei de-a VlII-a sesiuni a co
misiei.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășul Vasile Pa- 
tilineț, ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, V. L

—; iuSlnsS o'ăv.'enșW.-

Primirea delegației Uniunii Cooperativelor Sătești din Turcia
Luni dimineața, tovarășul Ion 

Pățan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
a primit delegația Uniunii Centrale 
a Cooperativelor Sătești din Turcia, 
condusă de Mahmud Turkmenoglu, 
președintele acestei organizații, care, 
la invitația Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, a 
făcut o vizită de documentare In 
țara noastră.

In cadrul convorbirii, care a avut 

Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

★
La aeroportul Șeremetievo din 

Moscova, tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost intîmpinat de tovarășul 
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele părții sovietice în Co
misia interguvernamentală, precum 
și de membrii părții sovietice in 
comisie.

Au fost prezențl, de asemenea, 
ambasadorul României în Uniunea 
Sovietică, Gheorghe Badrus, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea relații
lor economice între cele două țări, 
între Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție și U- 
niunea Centrală a Cooperativelor 
Sătești din Turcia.

La întrevedere a participat Aldea 
Militaru, președintele U.N.C.A.P.

La amiază, delegația Uniunii Cen
trale a Cooperativelor Sătești din 
Turcia a părăsit Capitala.

Cronica zilei
Tovarășul George Macovescu, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii Unite 
Camerun, Vincent Efon, cu prilejul 
aniversării zilei naționale a acestei 
țări.'

*
Pe lingă Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii Socialiste 
România a fost constituită, luni 
după-amiază, secția pentru Bulgaria. 
Totodată, pe lingă Camera de Co
merț și Industrie a Republicii Popu
lare Bulgaria a fost constituită o 
secție pentru România.

La constituirea secției au fost pre- 
zenți Roman Moldovan și Penko 
Penkov, președinții Camerelor de 
Comerț și Industrie din cele două 
țări, precum și Ivan Abagiev, am
basadorul Bulgariei la București.

*
Cu prilejul celei de-a XXX-a ani

versări a victoriei asupra fascismu
lui, ambasadorul Republicii Popu
lare Polone la București, Wladyslaw 
Wojtasik, a organizat prezentarea, la 
Casa filmului din Capitală, a pro
ducției studiourilor cinematografice 
poloneze „Drumuri spre patrie".

Au participat loan Jinga, vicepre
ședinte al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste, general-colonel 
Vasile Ionel, adjunct al ministrului 
apărării naționale, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri superiori, veterani 
din cel de-al doilea război mondial, 
oameni de cultură.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

★

Președintele Consiliuluf economic 
al Canadei, Andre Raynaulțl, care sa 
află în Vizită în țara noastră, a avut 
întrevederi cu reprezentanți ai con
ducerii Comitetului de Stat al Pla
nificării, Consiliului național pentru 
protecția mediului înconjurător, pre
cum și cu rectorul Academiei de 
studii economice.

*
Ieri a început cea de-a III-a ediție 

a „Primăverii culturale bucureștene", 
organizată de Comitetul de cultură 
și educație socialistă al municipiului 
București, în colaborare cu numeroase 
organizații și instituții de cultură. 
Manifestările au debutat prin simpo
zionul „Arta și cultura bucureșteană 
— contribuții la educarea socialistă a 
maselor", In cadrul căruia au luat 
cuvintul reprezentanți de seamă ai 
vieții noastre culturale. în aceeași zi, 
în fiecare sector al Capitalei s-au 
organizat diverse manifestări. Seara, 
Filarmonica „George Enescu", dirija
tă de Mircea Basarab, a prezentat un 
concert simfonic intitulat „Preludii 
de primăvară".

(Agerpres)

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII 

din 14 mai 1875 .

Extragerea I : categoria 1 : 1 varian
tă 25% un autoturism Dacia 1.300 ; 
cat. 2 : 2 variante 25% a 50 000 lei și 
2 variante 10% a 20 000 lei ; cat. 3 : 
21,75 a 1 981 lei ; cat. 4 : 66,70 a 646 
lei ; cat. 5 : 143 a 301 lei ; cat. 6 : 
4 721,15 a 40 lei.

Report categoria 1 : 918 928 lei.
Report categoria 2 : 626 lei.
Extragerea a Il-a : categoria B t

11,15 variante a 3 864 lei : cat. C : 
47.25 a 912 lei cat. D : 2 105,30 a 60 
lei ; cat. E : 141,30 a 200 lei ; cat F : 
2767,45 a 40 lei.

Report' cat. A : 947 111 lei.

Sosirea în Capitală a ministrului 
afacerilor externe al Suediei

Luni după-amiază a sosit In Capi
tală ministrul afacerilor externe al 
Suediei, Sven Andersson, împreună 
cu soția, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, George Maco
vescu, face o vizită oficială in țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost Intîmpinat de Geor
ge Macovescu, cu soția, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Dumitru Lazăr, ambasadorul 
României la Stockholm, alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent ambasadorul Sue
diei la București, Curt Leijon.

★
în deschiderea convorbirilor, Intre 

George Macovescu și Sven Anders
son a avut loc, în aceeași zi, o pri
mă întrevedere în cadrul căreia s-au 
discutat probleme de ordin general, 
urmînd ca acestea să fie abordate 
în detaliu în intîlnfrile viitoare.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a oferit un dineu In o- 
noarea ministrului afacerilor externe 
al Suediei, Sven Andersson.

Au participat loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma

Ministrul minelor din Republica 
Coasta de Fildeș, dl. Paul Guf Dibo, 
care ne vizitează țara, la invitația 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, Bujor Almășan, a avut în
trevederi de lucru la Ministerul Mi
nelor, Petrolului și Geologiei și la 
Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui, în probleme care vizează dez
voltarea relațiilor de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică dintre 
cele două țări.

ieri a Început la bucurești

„SĂPTĂMlNA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA"
La București a început, luni, „Săp- 

tămîna Republicii Federale Ger
mania".

La festivitatea inaugurală au luat 
parte Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Constantin 
Stanciu, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, loan Botar, 
secretar general al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, personalități ale vieții cultural- 
artistice și științifice bucureștene, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, ambasadorul R.F. Germania la 
București, Erwin Wickert, și prim- 
vicepreședintele Consiliului popular 
municipal. Ion Gheorghe, au relevat 
faptul că găzduirea acestei ample 
manifestări de către Capitala țării 
noastre constituie o nouă expresie a 
bunelor relații existente între cele 
două țări. Vorbitorii au subliniat, tot

vremea
Timpul probabil pentru zilele de ZI, 

22 șl 23 mai. în țară : Vremea va fi In 
general călduroasă, mal ales la Începu
tul intervalului. Cerul va fl variabil, 
înnorărl mai accentuate se vor semnala 
In nordul tării, precum șl in zona de 

șini grele, Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Nicolae M. Nico
lae, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și Coo
perării Economice Internaționale, 
Octavian Groza, prlm-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Știin
ță și Tehnologie, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, alte persoane oficiale române și 
suedeze.

în timpul dineului, miniștrii de 
externe ai celor două țări au toastat 
în sănătatea; președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a Maiestății Sale Re
gele Carl al XVI-lea Gustaf, pentru 
prosperitatea popoarelor român și 
suedez, pentru prietenia dintre cele 
două țări. Au fost evidențiate preo
cupările comune pentru promovarea 
destinderii atlt în Europa, cît șf în 
restul lumii, pentru sporirea rolu
lui țărilor mici și mijlocii in viața 
internațională, pentru rezolvarea 
prin mijloace pașnice a problemelor 
litigioase șl lichidarea focarelor de 
tensiune și conflict. Vorbitorii și-au 
exprimat convingerea că există toa
te condițiile pentru a da un nou im
puls raporturilor bilaterale, a ridica 
pe o treaptă mai înaltă și a inten
sifica dialogul româno-suedez, în in
teresul celor două popoare, al păcii 
șl colaborării In Europa și In lume.

Ministrul Ivorian, împreună cu 
experții care II însoțesc, a făcut, da 
asemenea, vizite de documentare la 
Institutul de geologie și geofizică 
aplicată, întreprinderea de prospec
țiuni geologice și geofizice pentru 
hidrocarburi, a vizitat Combinatul de 
petrochimie de la Brazi și Institutul 
de cercetări șt proiectări pentru 
petrol șl gaze din Clmpina.

odată, dezvoltarea continuă • schim
burilor de valori materiale și spiri
tuale dintre România și R.F. Ger
mania.

Programul „Săptămînii Republicii 
Federale Germania" a debutat cu 
inaugurarea, la Hanul lui Manuc, a 
expoziției „Tehnica circulației — ieri 
și azi".

Tot luni a avut loc la Teatrul Na
țional „I.L. Caragiale" deschiderea 
unei expoziții de jucării,- prezentată 
de orașul Ntlrnberg. La festivitatea 
inaugurală au rostit alocuțiuni dr. 
Andreas Urschlechter, primarul ora
șului Niirnberg, și Amza Săceanu, 
președintele Comitetului de cultură 
și educație socialistă al municipiului 
București.

Pe agenda primei zile a „Săptăml- 
nii Republicii Federale Germania" a 
figurat, de asemenea, vernisajul, In 
holul Universității populare București, 
a expoziției „Arta tiparului". La ver
nisaj au rostit alocuțiuni ambasado
rul Erwin Wickert șl acad. Șerban 
Cioculescu.

deal șt de munte, unde vor cădea ploi 
aub formă de averse, Însoțite, pe alocuri, 
de descărcări electrice. In rest — aver
se Izolate. Vînt moderat. Temperatura 
va înregistra o ușoară scădere In nor
dul țării. Minimele vor fi cuprinse In
tre s șl 1S grade. Iar maximele intre 2# 
și 30 de grade. Ideal mai ridicate. In 
București : Vreme In general călduroa
să. Cerul va fl variabil, favorabil aver
selor de ploaie după-amiaza. Vlnt mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

Din perspectiva

Munților de Diamant
Odată ajuns pe cea mai înaltă 

culme a Kingansamului, atlt de 
greu accesibil cu toate treptele aju
tătoare săpate de mîna omului in 
peretele aproape vertical, simți că 
eforturile îți sînt pe deplin răsplă
tite de minunata priveliște care se 
deschide de aci : undeva, departe, o 
fîșie a Mării de Răsărit se con
fundă aproape cu seninul cerului, 
Iar In brazda adîncă dintre doi 
munți eu siluete grațioase, se des
prinde un șirag de pietre mari, con
cave, de culoarea jadului șl tran
sparența cristalului. Sint „căldările" 
In care apa din munți poposește 
înainte de a se rostogoli tumultuos 
prin cascada Kurion. Legenda spu
ne că In aceste bazine de jad li
chid veneau să se scalde zinele 
Munților de Diamant, pentru ca a- 
poi să se înveșmînteze in mătăsu- 
rile vaporoase
ale costumului
național coreean.

Imaginea aces
tor făpturi de 
basm avea să ne 
fie evocată și cu 
alte ocazii. La 
școala din locali
tatea Cium Ha am fost Intlmplnațl 
de cîteva sute de astfel de tinere, 
care nu depășeau 15 ani, îmbrăcate 
In tradiționalul costum „Coreo", 
din mătăsuri de o infinită varie
tate de culori. Ele uimesc prin gra
ția diafană a spectacolului pe care 
11 prezintă, în multiple ipostaze de 
soliste vocale, dansatoare, instru
mentiste, recitatoare... Este o evolu
ție plină de farmec, care a îndrep
tățit, desigur, juriul ultimului Con
curs național al artiștilor amatori 
să confere acestor adolescente pre
miul Intîi. O altă surpriză : atît de 
talentatele artiste sînt, în același 
timp, talentate muncitoare textilis- 
te, toate rochiile pentru ansamblul 
artistic fiind confecționate chiar la 
cercul de croitorie al școlii, tine
rele dansatoare și cîntărețe cosind 
la mașină și brodind cu ușurința 
unor maestre. „Industria noastră 
textilă, în plină dezvoltare, ne spu
ne directoarea școlii, are nevoie da 
cadre, de aceea ne străduim să cul
tivăm Indemînarea celor care vor 
deveni, probabil, textilistele noas
tre de mîine".

Văzlnd la fața locului ce Indeml- 
nare se dștigă de pe băncile școlii 
generale, „spectacolul" oferit mal 
tîrziu, la filatura Fabricii univer
sale Ciolima din Phenian, de o 
muncitoare ca Ri Țong Sun, care 
dirijează în același timp 20 de ma
șini, impuntnd o riguroasă discipli
nă unui iureș de milioane de fire, 
apare ca o înlănțuire firească a fa
zelor unei priceperi cultivate încă 
de la o vîrstă timpurie.

Șl cum astfel de performanțe sînt 
numeroase la această filatură, nu 
este de mirare că unele muncitoare 
fruntașe au reușit să Îndeplinească 
planul șesenal cu mult înainte de 
termen. Cu realizări de ace
lași fel se mlndresc nu numai fila
tura, ci toate celelalte patru sec
toare ale fabricii : filatura de vina- 
lon, vopsitoria, țesătoria șl fabrica 
de mătăsuri naturale — care reali
zează împreună o cincime din tota
lul producției textile a țării.

însemnări de călătorie 
din R. P. D. Coreeană

Această fabrică, unde, dintr-un e- 
fectiv de 15 000 de persoane, 80 la 
sută sint femei și In care spectacu
loasele depășiri de plan au devenit 
un lucru curent — anual înscriin- 
du-se producții de 2—3 ori supe
rioare anului precedent — a fost 
decorată nu de mult cu ordinul Kim 
Ir Sen. „Pe lîngă hărnicie și price
pere, la obținerea unor astfel de re
zultate se adaugă o pregătire pro
fesională continuă — arată Kim II 
Hong, directorul general adjunct al 
fabricii. Cursurile Institutului poli
tehnic și ale celor două școli teh
nice — de pe lingă fabrică — sînt 
urmate de 1 000 de cadre, aslgurînd 
o infuzie permanentă de competen
ță și cunoștințe tehnice temeinice, 
ceea ce explică numeroasele inven
ții șl îmbunătățiri ale procesului 
tehnologic de la noi".

Vîzitlnd fabri
ca, care se Întin
de pe o suprafa
ță de 700 000 mp, 
iți dat seama, 
după ghirlandele 
șl ghivecele cu 
flori care împo
dobesc fiecare 

colțișor liber, după curățenia care 
domnește pretutindeni, că locul 
de muncă este privit de mun
citoare ca un al doilea cămin al lor. 
Și ți se pare cu totul firesc să afli 
că nu puține muncitoare de aci sint 
deputate In Marea Adunare Națio
nală și deținătoare a titlului de 
„Erou al Muncii Socialiste".

O lntîlnlre emoționantă cu una 
din aceste muncitoare, Pak Pong 
Nid, fruntașă a țesătoriei de măta
se, care are cuvinte de aleasă pre
țuire la adresa țării noastre. „Țara 
dv. o cunoaștem nu numai din fil
mele prezentate la căminul nostru 
cultural, cu ocazia galei filmului ro
mânesc. Noi, muncitoarele textillste, 
cunoaștem sprijinul pe care Româ
nia socialistă l-a acordat in toate 
împrejurările, atlt în timpul războ
iului, cît și după aceea, în vederea 
realizării idealului nostru național, 
Întărirea independenței, progresul și 
reunificarea țării. Rugăm să trans
miteți Partidului Comunist Român, 
textilistelor din România salutul 
nostru tovărășesc și mulțumirile 
noastre fierbinți".

Vizita își găsește încheierea fireas
că în sălile de expoziție ale fabricii. 
La loc de frunte sînt expuse țesătu
rile din vinalon, rod al ingeniozității 
specialiștilor coreeni care au trans
format banalul antracit într-un 
produs atît de util industriei textile. 
Alături, țesături multicolore din 
vestita mătase naturală coreeană, 
în sfîrșit, mostre din originalele țe
sături confecționate din fire obți
nute printr-o tratare specială a 
trestiei.

...Crîmpeie policrome dintr-o vi
zită care Întregesc impresia că nu 
te-ai aflat Intr-o banală întreprin
dere, ci pe tărîmul magic al zînelor 
„căldărilor ’ de jad", o magie a hăr
niciei, ingeniozității și bunului gust 
al unul popor care, sub conducerea 
partidului muniții a știut să desco
pere, în propria sa putere de mun
că, in resursele orinduirii socialiste 
nebănuite izvoare de abundență.

Ioana BĂRBAT

Mai mulți cititori au adresat starului unele întrebări referitoare 
la principiile, formele și metodele colaborării dintre țările socialiste, 
la locul și rolul acestei colaborări in cadrul diviziunii internaționale 

muncii. Publicăm astăzi una 
întrebări.

Practica socială a confirmat că pro
gresul economic și social al țărilor 
socialiste, rodul eforturilor creatoare 
prin care fiecare popor, transpunind 
în viață politica partidului său co
munist, făurește noua orînduire so
cială, este totodată puternic influen
țat de relațiile economice internațio
nale. Așa cum sublinia încă Marx, 
Întreaga structură internă a unei țări 
„depinde de gradul de dezvoltare a 
producției ei și a relațiilor ei interne 
și externe". în acest sens dezvoltarea 
și diversificarea producției materiale 
în fiecare țară socialistă constituie o 
premisă și, parțial, un efect al ex
tinderii legăturilor economice cu ce
lelalte state socialiste, precum și cu 
țările avind altă orînduire socială. 
Iată de ce analiza legăturilor econo
mice externe se impune ca un mo
ment important In studiul sistemelor 
de relații de producție ale societății 
socialiste, ea fiind, totodată, menită 
să scoată in evidență locul pe care 
îl ocupă țările socialiste in economia 
mondială, ca și tendințele dezvoltării 
relațiilor economice dintre ele.

După cum se știe, imperialismul a 
Imprimat relațiilor internaționale tră
sături proprii naturii sale — inegali
tate, nesocotirea intereselor celorlalți, 
asuprirea celor slabi de către cei pu
ternici, dominație și dictat, presiuni 
politice și economice, intervenții In 
treburile interne și războaie de agre
siune.

Crearea sistemului mondial socia
list a pus pentru prima oară la or
dinea zilei necesitatea afirmării unu! 
nou tip de relații intre state, bazate 
„nu pe exploatare, ci pe munca crea
toare de valori" (Marx), relații co
respunzătoare naturii noii orinduiri 
sociale, intereselor naționale și sar
cinilor internaționaliste ale popoare
lor din țările socialiste. în fața teo
riei și practicii revoluționare a apă
rut cerința obiectivă a elaborării con
ceptului marxist-leninist de relații 
între țările socialiste.

Conturarea acestui concept are loe 
tn cadrul unui amplu proces istoric, 
de însemnătate excepțională, socia
lismul fiind singura orînduire care a 
creat premisele materiale pentru în
lăturarea contradicțiilor antagoniste 
dintre națiuni, pentru ca locul disen
siunilor, neînțelegerilor, conflictelor 
să-l la relațiile de prietenie, colabo
rare și încredere reciprocă.

Noul tip de relații intre țările so
cialiste constituie negarea relațiilor 
proprii imperialismului și afirmarea 
unor relații noi, a căror forță și su
perioritate rezidă in faptul că se ba
zează pe colaborare frățească intre 
state libere, suverane și egale in 
drepturi, care se intrajută in spirit 
de solidaritate internaționalistă. In 
mod corespunzător, practica a crista
lizat un șir de principii care consti
tuie însăși esența, conținutul princi

prim articol ca răspuns la aceste 

pal al relațiilor de tip nou dintre ță
rile socialiste — respectiv principiile 
marxism-leninismului și internațio
nalismului, ale egalității în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, respectării Integrității teritoria
le, neamestecului in treburile inter
ne, întrajutorării tovărășești și avan
tajului reciproc. Aceste principii 
constituie un tot unitar, dialectic, din 
care nici un element nu poate ti Izo
lat sau rupt.

Departe de a fi o emanație subiec
tivă, situarea acestor principii la baza 
colaborării și cooperării economice 
dintre țările socialiste este o expre
sie obiectivă a unor realități esen
țiale ale lumii de azi. Țările socia
liste constituie entități distincte, state 
suverane, independente și egale in 
drepturi, iar economiile lor naționa
le, care se află, in virtutea diferitelor 
împrejurări istorice, în diferite stadii 
ale făuririi noii orinduiri sociale, sînt 
caracterizate printr-un nivel diferit 
de dezvoltare a forțelor de producție, 
prin structuri și potențialuri diferite. 
Unite prin comunitatea de orînduire, 
de ideologie, de țeluri, popoarele ță
rilor socialiste urmăresc să asigure 
dezvoltarea multilaterală a fiecăreia, 
și, In acest fel, a sistemului mondial 
socialist în întregul lui. De aici — 
necesitatea organizării relațiilor eco
nomice și de cooperare dintre țările 
socialiste, ca parte integrantă a an
samblului relațiilor de prietenie, a- 
lianță și solidaritate dintre ele. Așa
dar, principiile colaborării economice 
între țările socialiste nu numai că nu 
sînt diferite ca natură, și deci nu pot 
fi contrapuse In nici un fel norme
lor de relații politice, ci constituie — 
și trebuie să constituie — o reflec
tare a acestor norme, o materializare 
și aplicare practică a acestora.

După cum este cunoscut, P.C.R. ■ 
desfășurat tn decursul anilor o acti
vitate susținută, caracterizată prin 
principialitate și neabătută consec
vență. în vederea unei contri
buții cît mai eficiente la cris
talizarea acestor norme de rela
ții, ca și Ia justa lor traducere în 
viață. Fundamentînd concepția Par
tidului Comunist Român în acest do
meniu, Programul partidului subli
niază că, Intr-o lume in care se mai 
fac simțite consecințele vechii poli
tici imperialiste, colaborarea țărilor 
socialiste este menită să afirme cu 
putere forța principiilor noi, să pro
moveze un tip nou de raporturi in
ternaționale, fără precedent In isto
rie. Valoarea deosebită a acestor 
principii constă în faptul că ele favo
rizează afirmarea potențialului de 
creație materială și spirituală al fie
cărei națiuni, desfășurarea cu succes 
a construcției socialiste, constituind, 
totodată, o pirghie a creșterii forțe
lor mondiale ale socialismului. Româ
nia promovează cu consecvență prin
cipiile amintite in relațiile pe care le 

dezvoltă in domeniile politic, econo
mic, cultural, tehnico-științific, mili
tar cu toate țările socialiste — relații 
de colaborare care stau și vor sta și 
de aici înainte în centrul politicii ex
terne a partidului și statului nostru. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia adunarea populară 
de pe Cîmpia Libertății de la 
Blaj, consacrată aniversării revo
luției de la 1848 : „Sintem ho- 
tărîți să acționăm pentru afir
marea cu toi mai multă putere a 
raporturilor de tip nou dintre țările 
socialiste, fiind convinși că aceasta

RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

Principiile marxism-leninismului - temelia 
permanentă si necesar-nbiectivă 

a colaborării intre țările socialiste
„Vom face totul șl în viitor pentru a contribui activ la cauza colaboră

rii între toate țările socialiste, considerînd că aceasta corespunde pe deplin 
Intereselor poporului nostru, Intereselor tuturor popoarelor din țările socialiste, 
cauzei socialismului și păcii în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU 
Din Raportul la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român

are e mare însemnătate pentru Ilus
trarea concretă, convingătoare, a su
periorității socialismului, pentru con
vingerea popoarelor că socialismul șl 
numai socialismul este calea ce asi
gură lichidarea definitivă a inegali
tății sociale și naționale, Instaurarea 
unei lumi mai drepte și mai bune, tn 
care națiunile și popoarele să con
lucreze pașnic pentru propășirea fie
căruia în parte, pentru înflorirea ge
nerală a civilizației umane".

Pe măsura dezvoltării și diversifi
cării colaborării economice între ță
rile socialiste s-au perfecționat for
mele prin care se înfăptuiesc practic 
aceste relații. Corespunzător, s-a dez
voltat continuu activitatea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc, în
ființat ca un instrument de cooperare 
economică. Astfel, pe lîngă schimbu
rile de mărfuri și schimburile de ex
periență, care constituiau la început 
domeniile principale ale activității 
C.A.E.R., aceasta s-a lărgit continuu, 
înglobînd aspecte variate ale colabo
rării în domeniul planificării, specia
lizării, cooperării economice și teh
nice, cercetărilor științifice, relațiilor 

valutar-financiare, standardizării ș.a. 
O expresie concludentă a acestui 
proces o reprezintă „Programul com
plex" al C.A.E.R., care subliniază că 
„Experiența istorică a confirmat pe 
deplin forța vitală a acestor princi
pii marxist-leniniste ale relațiilor 
interstatale de tip nou, care oores- 
pund cerințelor obiective ale conso
lidării construcției socialiste in fie
care țară și condițiilor dezvoltării 
sistemului mondial socialist, contri
buie la crearea unei baze trainice 
pentru o colaborare internațională 
largă și fructuoasă".

Inserînd asemenea principii, „Pro
gramul complex", adoptat la sesiu
nea de la București, din iulie 1971, a 
deschis perspective largi, favorabile 
adîncirii și perfecționării in conti
nuare a cooperării și dezvoltă
rii colaborării economice socia
liste. Faptul că procesul complex al 
integrării este organic asociat prin
cipiilor fundamentale ale relațiilor, 
evidențiază încă o dată bazele aces
tui proces, faptul că desfășurarea sa 
este concepută în concordanță cu ce
rințele respectării intereselor națio
nale, a neamestecului în treburile in
terne ale țărilor, egalității depline In 
drepturi, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești. In contrast 
cu integrarea capitalistă, integrarea 
economică socialistă nu poate fi con
cepută nicidecum ca o acțiune ce 
știrbește independența și suveranita
tea națională — și tocmai de aceea 
este limpede că ea nu poate institui 
modalități de planificare și forme de 
organizare suprastatale, nu poate ■- 
fecta problemele planificării interne* 

ale activității financiare și de gestiu
ne economică a unităților productive 
din fiecare țară — atribute esențiale 
și inalienabile ale suveranității na
ționale a fiecărui stat membru.

Viața dovedește că tocmai promo
varea fermă In relațiile economice 
dintre țările membre ale C.A.E.R. a 
formelor și modalităților de conlu
crare convenite prin „Programul 
complex" a asigurat In ultimii ani, 
pe lîngă extinderea relațiilor de coo
perare, trecerea la unele forme de 
colaborare de complexitate sporită 
— cum ar fi, bunăoară, colaborarea 

tn domeniul activității de planificare 
și prognozare în domeniul științei și 
tehnicii, al industriei și agriculturii, 
in construcții și transporturi, al re
lațiilor valutar-financiare și de cre
dit, al creării organizațiilor econo
mice internaționale ș. a.

Se cuvine remarcat că bazele prin
cipiale ale relațiilor de cooperare 
economică apar tot mai limpede 
cristalizate, se bucură de o tot mal 
largă înțelegere și recunoaștere — 
ceea ce este important atît pe pla
nul relațiilor concrete dintre țările 
respective, cît și In afara sferei a- 
cestor relații, pentru puterea de a- 
tracție pe plan internațional a ra
porturilor interstatale socialiste. De
sigur, aceasta nu înseamnă că defi
nirea principială sau înțelegerea și 
însușirea aprofundată a normelor de 
relații este un proces finit; in cadrul 
general al acestor preocupări și cău
tări iși mal fac loc, din păcate, și 
anumite opinii eronate — unele 
chiar In contradicție structurală cu 
realitățile obiective, cu actualul sta
diu de dezvoltare a socialismului și 
cu perspectivele sale pentru o Înde
lungată perioadă istorică.

Printre asemenea păreri, lipsite de 
fundament teoretic, se înscriu cele 
despre așa-zisa „necesitate" a creă
rii „complexului economic interna
țional unic" și „conducerii economiei 
țărilor socialiste Ia nivelul întregii 
comunități", creării „complexului a- 
groindustrial unic al țărilor membre 
ale C.A.E.R.". Din asemenea specu
lații „teoretice" se deduc con
cluzii privind „Împletirea, pînă la 
contopire a proceselor reproducției 
socialiste lărgite, a structurilor eco
nomiei naționale", „convenirea poli
ticilor economice și tehnico-științffice 
pînă Ia elaborarea unor politici 
unice ale țârilor membre ale 
C.A.E.R., luate In ansamblu" sau 
„elaborarea de concepții, programe 
și planuri comune, convenite, pe ter
men lung, de dezvoltare a unor ra
muri și sectoare întregi ale econo
miei țărilor membre ale C.A.E.R." 
ș. a. — în articolul de față rezu- 
mtndu-ne doar la o succintă enume
rare. Aproape de fiecarp dată, in 
sprijinul unor asemenea teze se in
vocă cerințele legii concordanței re
lațiilor de producție cu caracterul 
forțelor de producție — aplicată la 
scară internațională.

Fără a ne propune, In rindurile de 
față, o analiză detaliată a unor ase
menea concepții, trebuie subliniat 
că, în esența lor comună, respecti
vele teze se caracterizează prin 
ignorarea earacterului obiectiv al 
stadiilor dezvoltării Istorice, prin 
subiectivismul „decretării" unor 
scheme teoretice ca „cerințe de ac
tualitate", prin încălcarea principii
lor de bază ale relațiilor interstatale 
socialiste. Cu atît' mai nefondată a- 
pare invocarea, ca argument, a ce
rinței egalizării nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor socialiste. 
Desigur, această egalizare este o ne
cesitate reală, constituie — și trebuie 
să constituie — un obiectiv esențial 
și fundamental al relațiilor de coo
perare dintre țările socialiste, inclu
siv al întregii activități a C.A.E.R., 
căci tocmai prin egalizarea acestor 
niveluri, prin depășirea deosebirilor 
intre nivelurile de dezvoltare siste
mul socialist Iși va confirma supe
rioritatea asupra capitalismului care 
a generat, perpetuează și chiar adin- 
cește cunoscutele decalaje. Socialis
mul dezvoltat presupune un înalt 
nivel de dezvoltare economică în 
toate țările și, pe această bază, eli
minarea decalajelor economice ce 
mai persistă — dar acest proces nu 
înseamnă ștergerea caracterului dis
tinct, ca entități distincte, al econo
miilor naționale, „topirea" lor în
tr-un ansamblu amorf ; dimpotrivă, 
atlt eforturile proprii ale popoarelor 
țărilor socialiste In curs de dezvol
tare, cit și adlncirea diviziunii in
ternaționale a muncii și a colaboră
rii economice internaționale trebuie 
să pornească de la realitatea obiec
tivă a existenței acestor economii 
naționale, de la cerințele și particu
laritățile fiecăreia, de la nevoile 
concrete și specifice ale accelerării 
creșterii forțelor de producție și 

creării unei puternice baze tehnlco- 
materiale In fiecare țară socialistă.

Concepțiile potrivit cărora In a- 
bordarea problemelor privind pro
porțiile dezvoltării și însăși planifi
carea ar trebui avute tn vedere așa- 
numite „complexe economice inter
naționale", iar procesul reproducției 
să fie analizat nu plecînd de la eco
nomii naționale, ci de la entități ab
stracte — de tipul imaginatului 
„complex economic internațional" In 
cadrul căruia ar avea loc o „repro
ducție internațională" — trec cu ve
derea faptul că In prezent țările so
cialiste străbat perioada istorică e 
dezvoltării, modernizării și întăririi 
complexelor lor economice naționale, 
In conformitate cu cerințele edifică
rii societății socialiste dezvoltate, cu 
imperativele actualei revoluții teh- 
nico-științifice. în aceste Împreju
rări apar ca necesități primor
diale ale construcției socialiste creș
terea rolului planului național unic, 
ca instrument principal în mobiliza
rea și orientarea resurselor materia
le și umane ale fiecărei țări, în di
recția atingerii obiectivelor funda
mentale stabilite de partid, întărirea 
conducerii politice de către fiecare 
partid și creșterea rolului fiecărui 
stat socialist, ca exponent al puterii 
clasei muncitoare, a oamenilor 
muncii. In opera de făurire a noii 
orinduiri sociale. Principala menire 
a colaborării economice și a coope
rării In producție Intre țările socia
liste constă, așadar. In sprijinirea 
procesului de dezvoltare și întărire a 
complexelor economice naționale, 
iar intensificarea colaborării implică 
participarea economiilor naționale 
ca entități de sine stătătoare, ca 
celule ale economiei mondiale con
temporane, care vor dăinui o înde
lungă perioadă istorică.

Tocmai In temeiul acestor adevă
ruri strict fundamentate științific și 
In deplină concordanță cu principiile 
de bază ale raporturilor internațio
nale marxist-leniniste, partidul nos
tru acționează consecvent pentru 
lărgirea și intensificarea colaborării 
și cooperării economice și tehnico- 
științifice cu țările membre ale 
C.A.E.R., cu toate statele socialiste, 
cu celelalte țări ale lumii, pentru In- ’ 
cadrarea cît mai activă și mai efi
cientă In diviziunea mondială a 
muncii. Apreciind că formele de co
laborare și cooperare sînt bineve
nite In măsura In care asigură po
tențarea eforturilor proprii în dez
voltarea economiei naționale. Româ
nia socialistă participă activ la 
circuitul economic mondial, la inten
sificarea cooperării internaționale, 
militînd pentru lichidarea vechilor 
raporturi bazate pe inechitate, pen
tru lichidarea decalajelor pe plan 
mondial — și. In primul rînd. Intre 
țările socialiste, ca exemplu pentru 
Întreaga omenire — pentru progresul 
și înflorirea tuturor națiunilor, pen
tru triumful unei noi ordini econo* 
mice și politice internaționale.
Prof. unlv. dr. Ervin HUT1RA 

Ioan ERHAN
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RĂSPUNZlND INTERESULUI VIU AL OPINIEI PUBLICE, 

IN ITALIA A APĂRUT AL CINCILEA VOLUM DIN SERIA

„SCRIERI ALESE" ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

ROMA 19 (Agerpres). — Editura „IL CALENDARIO DEL POPOLO" 
din Milano a scos de sub tipar zilele acestea un nou volum — al cin
cilea — din seria „SCRIERI ALESE" ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România.

Cuprlnzlnd o amplă culegere de 
extrase din cuvintările, expunerile 
și interviurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu din anul 1974 — printre 
care un loc important ocupă Rapor
tul prezentat la cel de-al XI-lea Con
gres al partidului — noul volum se 
adaugă celor publicate în Italia an 
de an, Incepînd din 1971. Lucrarea, 
apărută într-o prezentare grafică re
marcabilă, este bogat ilustra
tă cu fotografii.

Cuvîntul introductiv, sem
nat de prof. univ. Carlo Sa- 
linari, subliniază faptul că 
anul 1974 a fost pentru Româ
nia socialistă un an deosebit 
de important și de bogat in 
rezultate concrete. A fost anul 
celebrării solemne a celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
țării de sub dominația fascis
tă și al celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comu
nist Român. „România anului 
1974 — relevă prof. C. Sali- 
nari — se prezintă sub un 
aspect cu totul nou in com
parație cu cel de acum 30 de 
ani. O țară rămasă in urmă 
s-a transformat, datorită mun
cii eroice și pline de sacrificii 
a clasei muncitoare, datorită 
politicii pe deplin Juste a 
partidului comunist, într-o 
țară modernă și dezvoltată, in
fluentă și respectată pe arena 
internațională, care a rezol
vat problemele fundamentale 
ale societății, ducind inainte 
construirea socialismului și 
punind bazele societății comu
niste".

„Toate problemele politice 
reale, interne și internaționale, 
economice, sociale, culturale 
ale societății românești iși gă
sesc răspunsul in scrierile și 
in cuvintările lui Nicolae
Ceaușescu, din care se publi
că extrase în acest volum", se 
arată In prefața volumului. „In 1974, 
rolul conducător al Partidului Comu
nist Român și prestigiul secretarului 
său general au primit o nouă și im
portantă consacrare prin alegerea lui 
Nicolae Ceaușescu în funcția nou 
creată de președinte al Republicii So
cialiste România.

Mereu atent la toate transformările 
și tendințele ce se manifestă în viața 
națională și internațională, Nicolae 
Ceaușescu a știut să sesizeze esența 
avertismentelor gravei crize pe care 
o străbate lumea. Astăzi, nrial mtilt ca 
oricind, există o strinsă interacțiune

„România acordă o atenție deosebită 
aplicațiilor pașnice ale energiei atomice"
GENEVA 19 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul Comitetului pen
tru probleme tehnico-științifice și e- 
conomice al Conferinței pentru 
examinarea modului de aplicare a 
Tratatului de neproliferare a arme
lor nucleare, reprezentantul Româ
niei a arătat că, pe fondul său, tra
tatul reprezintă primul instrument 
juridic internațional care conține. In 
mod explicit, obligația părților care 
sînt In măsură să o facă de a coo
pera cu statele neposesoare de arme 
nucleare, pentru ca acestea să be
neficieze de roadele, experienței 
științifice și tehnologice dobîndite 
de țările avansate in domeniul apli
cațiilor pașnice ale energiei atomice. 
In context, vorbitorul a relevat ne
cesitatea de a se crea toate condițiile 
necesare pentru ca aceste state să 
se bucure din plin de avantajele 
decurgînd din prevederile art. IV al 
tratatului.

LIMA

Larg sprijin hotăririi 
de naționalizare a bunurilor 

companiei „Gulf Oil“
Hotărîrea guvernu

lui peruan de a expro- 
pria bunurile deținute 
de compania petrolie
ră americană „Gulf 
Oil Corporation" a fost 
salutată de cele mai 
largi cercuri ale opi
niei publice de aici.

După cum s-a anun
țat, pe baza unui de- 
cret-lege aplicat in 
■eara zliei de 13 mai, 
s-a interzis orice acti
vitate desfășurată în 
Peru de filiala Iul 
„Gulf Oii". Deși re
țeaua de distribuire și 
de comercializare a 
derivatelor petrolului 
pe care le avea com
pania americană In 
Peru era redusă, ex
proprierea are o sem
nificație politică majo
ră, fiind apreciată ca 
un act de condamnare 
a practicilor monopo
lurilor străine de a- 
mestec tn treburile 
interne ale statelor pe 
teritoriul cărora acțio
nează. Decretul face 
referire Ia declarația 
președintelui acestei 
companii în fața unei 
comisii senatoriale a 
Congresului S.U.A., In 

care se recunoaște 
faptul de a se fi mițuit 
funcționari din țări 
străine, obținîndu-se 
astfel dreptul de con
tinuare a operațiunilor 
lui „Gulf Qil". Atît a- 
cest procedeu, cit și 
forma recunoașterii 
lui, fără precizarea po
sibilelor implicații, sînt 
calificate în decretul- 
lege al guvernului pe
ruan ca atitudini imo
rale și, In același timp, 
de sfidare la adresa 
Americii Latine.

Ministrul afacerilor 
externe al Perului, 
Miguel Angel de la 
Fior, a declarat că 
guvernul țării sale nu 
putea permite ca pe 
teritoriul național să 
activeze o întreprin
dere care admite, in
diferent în ce altă țară, 
asemenea practici.

Numeroase organiza
ții politice, sindicale și 
obștești, reprezentînd 
diferite sectoare ale 
vieții publice, dau glas 
sprijinului lor ferm 
pentru această nouă 
expresie a respingerii 
manevrelor monopolu
rilor străine, care nu

Intre viața națională și cea interna
țională. Problemele fiecărei țări, 
chiar și ale celor mai dezvoltate, dar 
îndeosebi ale celor în curs de dez
voltare sau subdezvoltate, nu pot fi 
rezolvate de către fiecare țară in 
parte cu propriile resurse, ci trebuie 
abordate într-o viziune și într-o per
spectivă mult mai amplă, internațio
nală, fără ca aceasta să însemne re

nunțarea la independența națională și 
Ia alegerea propriei căi specifice de 
dezvoltare". Nicolae Ceaușescu, scrie 
în continuare prof. Carlo Salinari, a 
arătat că in prezent sînt necesare 
cooperarea internațională, dezvol
tarea neîngrădită â comerțului intre 
țări, liberul acces în condiții de ega
litate la sursele de materii prime și 
Ia tehnologiile cele mai avansate. 
Principala condiție a unei vieți in
ternaționale pașnice, a unei ordini 
mondiale bazate pe colaborarea re
ciproc avantajoasă a tuturor țărilor 
o constituie renunțarea Ia politica 
imperialistă.

„România, sub conducerea lui 
Nicolae Ceaușescu, se află consec
vent in avangarda acțiunilor vizind

Reprezentantul țării noastre a 
arătat în continuare că țări
le neposesoare de arme nuclea
re, in special cele in curs de dez
voltare, au in vedere tot timpul ne
cesitatea de a putea beneficia de 
cele mai recente și avansate rezul
tate ale cuceririlor științelor și teh
nologiilor nucleare pașnice, pentru 
a-și dezvolta propriile lor economii 
și a reduce decalajul care le separă 
de țările dezvoltate din punct de 
vedere economic.

România, țară socialistă in curs de 
dezvoltare — a arătat delegatul 
român — acordă o atenție deosebită 
aplicațiilor pașnice ale energiei ato
mice și, ținind seama de nevoile sale 
și respectind prevederile tratatului, 
înțelege să participe activ și într-o 
măsură tot mai largă la cooperarea 
și schimburile internaționale in do
meniul folosirii pașnice a energiei 
atomice.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
9 ’

se dau în lături de la 
nici un fel de acțiuni 
pentru a-și conserva 
privilegiile. Secretarul 
general al Centralei 
muncitorești a revolu
ției peruane a declarat 
că sprijină întru totul 
măsurile luate de gu
vernul țării pentru a- 
părarea intereselor na
ționale. Hotărîrea gu
vernului peruan de a 
expropria compania 
nord-americană „Gulf 
Oii" constituie un 
exemplu și o expresie 
a solidarității militan
te cu lupta antiimpe- 
rialistă a popoarelor 
de pe continentul la- 
tino-american. o mă
sură a cărei importan
ță depășește cadrul e- 
conomic — se arată 
lntr-o declarație a Co
misiei politice a C.C. 
al Partidului COmunist 
Peruan. Documentul 
salută hotărîrea guver
nului, măsură revolu
ționară, care pune ca
păt activităților ile
gale ale companiei a- 
mericane.

Eugen POP 

promovarea pe aceste baze a nnel 
noi ordini internaționale".

Textele selectate din expuneri, cu- 
vîntări și interviuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sînt grupate în 
capitole tematice. Un spațiu larg este 
rezervat problemelor exercitării ro
lului conducător al P.C.R. în proce
sul de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, adîncirii con
tinue a democrației socialiste, parti
cipării maselor la conducerea socie
tății, înfăptuirii deplinei egalități in 
drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Cititorul italian are prilejul 
să cunoască noi momente ale 
înfloririi economiei naționale a 
României și perfecționării con
ducerii și organizării întregii 
vieți sociale, ale succeselor 
obținute în dezvoltarea învă- 
țămîntului, științei și culturii, 
participării active a României 
la schimbul mondial de va
lori materiale și culturale.

Politica externă a României 
ocupă, ca și in volumele an
terioare, un loc însemnat, 
fiind relevate relațiile de prie
tenie și alianță frățească cu 
celelalte state socialiste, poli
tica de coexistență pașnică 
și de colaborare cu toate sta
tele lumii, indiferent de orin- 
duirea lor socială, inclusiv cu 
statele capitaliste dezvoltate. 
Este subliniată semnificația 
atenției deosebite pe care o a- 
cordă țara noastră relațiilor 
cu țările în curs de dezvolta
re, sprijinirea consecventă de 
către poporul român a mișcă
rilor de eliberare națională.

Un spațiu amplu este con
sacrat poziției României față 
de securitatea europeană, ac
țiunilor țării noastre la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare pe continent, precum 
și poziției României privind 
lichidarea focarelor de tensiu
ne internațională, soluționarea 
pe cale pașnică a conflictelor,

realizarea destinderii și păcii în 
lume.

Sînt evidențiate, totodată, poziția 
consecvent internaționalistă a Parti
dului Comunist Român, politica sa de 
întărire continuă a prieteniei și co
laborării cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, de solidaritate cu 
forțele revoluționare, democratice și 
progresiste de pretutindeni.

Noul volum de „Scrieri alese" ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu apărut 
în Italia ilustrează încă o dată pres
tigiul de care se bucură în această 
țară și în lume politica internă și 
externă a României socialiste, stima 
și prețuirea față de personalitate^ 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

O declarație a agenției de presă 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 19 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. a fost autorizată să dea 
publicității o declarație în care con
damnă campania războinică lansată 
în ultima vreme de către regimul lui 
Pak Cijan Hi in Coreea de Sud și 
declarațiile făcute de acesta în le
gătură cu abandonarea dialogului 
Nord-Sud. A.C.T.C. se referă la „mi
tingurile anticomuniste", organizate 
cu forța de autoritățile de la Seul 
aproape zi de zi, și îndeosebi la pro
clamarea de către Pak Cijan Hi a.

Ample acțiuni împotriva masurilor represive 
adoptate de regimul de la Seul

SEUL. — Numeroase organizații 
politice și de masă din Coreea de 
Sud se pronunță tot mai hotărît îm
potriva măsurilor represive „de ur
gență" adoptate de regimul antipopu
lar al lui Pak Cijan Hi — relevă a- 
genția A.C.T.C.' Partidul Nou Demo
cratic din Coreea de Sud a convocat o 
reuniune de urgență, în cadrul că
reia au fost denunțate și condam

LONDRA

Divergențe profunde 

în preajma referendumului
Campania In vederea 

referendumului de la 
5 iunie, cînd urmează 
să se decidă rămîne- 
rea sau ieșirea Marii 
Britanii din Piața co
mună, se apropie de 
faza finală. Zilnic în 
țară au loc mitinguri 
în cadrul cărora își 
exprimă punctele de 
vedere atît partizani, 
cît și adversari ai ade
ziunii la Piața comu
nă. Sondajele publica
te in ultimul timp In 
diverse ziare reflectă 
o anumită înclinare a 
celor chestionați In 
favoarea rămînerii in 
C.E.E., ceea ce creează 
impresia că, în final, 
ar putea să prevaleze 
poziția premierului 
Harold Wilson care a 
cerut alegătorilor să 
voteze pentru aparte
nența la comunitatea 
„celor 9".

Acest referendum, 
formă de consultare la 
care se recurge pen
tru prima dată în is
toria Angliei, pune in 
fața poporului britanic 
o problemă de impor
tanță majoră. Cercu
rile proeuropene. In 
primul rind marile

concerne cu legături 
internaționale, încear
că să descrie în culori 
sumbre inconveniente
le unei eventuale re
trageri. Asemenea a- 
vertismente sînt re
flectate frecvent în 
ziare londoneze: „Izo
lată de aliații săi vest- 
europeni, cu un po
tențial economic scă
zut, Anglia va fi în 
mod sigur sortită piei- 
rii și dezastrului" — 
scrie, de pildă, ziarul 
„Times".

Un ecou puternic In 
rîndurile opiniei pu
blice găsesc și argu
mentele adversarilor 
Pieței comune. „Nici 
un partizan al C.E.E. 
— scrie revista „Spec
tator" — nu a găsit 
contraargumentul po
trivit pentru pierderea 
suveranității britanice 
ca urmare a intrării 
în Piața comună".

Dilema alegătorului 
britanic, care își gă
sește reflectare și in 
divergențele din sinul 
cabinetului'laburist, ca 
și din conducerea 
partidului conservator, 
se Înscrie pe fundalul 
unor serioase dificul

Expresie a relațiilor de caldă prietenie $1 solidaritate 

dintre România $1 Republica Vietnamului de Sud

Schimb de mesaje intre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Nguyen Huu Tho

SAIGON „ORAȘUL HO ȘI MIN" 
19 (Agerpres). — Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului Comitetului 
Central al Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de Sud, pre
ședintele Consiliului Consultativ al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, și 
Huynh Tan Phat, președintele Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, au 
primit ambasadorii și alți reprezen
tanți ai țărilor socialiste și nealinia
te, care au luat parte la sărbătorirea 
la Saigon a victoriei eliberării Viet
namului de Sud.

Republica Socialistă România a 
fost reprezentată de Dumitru Zam
fira, ambasadorul țării noastre la 
Hanoi. Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, ambasa
dorul a transmis președintelui Ngu
yen Huu Tho felicitări pentru isto-

Președintele Emiratelor Arabe Unite a primit 
pe ministrul român al minelor, petrolului și geologiei

ABU DHABI 19 (Agerpres). — Mi
nistrul român al minelor, petrolului 
și geologiei, Bujor Almășan, a fost 
primit de Alteța Sa șeicul Zaid Bin 
Sultan Al-Nahyan, președintele E- 
miratelor Arabe Unite.

Cu acest prilej, ministrul român a 
transmis un mesaj din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Emiratelor Arabe Unite.

La rîndul său, șeicul Zaid Bin 
Sultan Al-Nahyan a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de prietenie și 
fericire personală, iar poporului 
român prieten urări de prosperita-

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 19 — Corespondentul 

nostru transmite : Tovarășul Janos 
Fazekas, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, ministrul comerțului interior, 
aflat in Uniunea Sovietică într-o 
vizită de schimb de experiență, a 
fost primit, la 19 mai, de K.T. Ma
zurov, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., cu 
care a avut o convorbire desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească.

La convorbire a participat amba
sadorul României in Uniunea Sovie
tică, Gheorghe Badrus.

A fost prezent A.I. Struev, minis
trul comerțului al U.R.S.S.

decretului intitulat „Măsuri de ur
gență — numărul 9“ care pune capăt 
oricăror manifestări ale opiniei pu
blice sud-coreene favorabile reunifi- 
cării pașnice și independente a 
Coreei.

Declarația condamnă, de asemenea, 
continuarea amestecului S.U.A. și a 
ocupării Coreei de Sud de către tru
pele americane, precum și încuraja
rea regimului sud-coreean pe linia 
menținerii divizării patriei coreene.

nate măsurile de reprimare a forțe
lor democratice, măsuri „care, vir
tual, fac imposibilă desfășurarea o- 
ricăror activități politice". Cu acest 
prilej s-a hotărît ca Partidul Nou 
Democratic, de opoziție, să inițieze o 
serie de activități în cadrul Adunării 
Naționale pentru revocarea „măsuri
lor de urgență nr. 9".

tăți economice, oglin
dite în ultimele zile 
într-o rapidă scădere 
a cursului lirei sterli
ne la bursele vest-eu- 
ropene. „Marea Brita- 
nie — scrie ziarul 
„Daily Telegraph" — 
este în prezent «omul 
bolnav» al Europei, cu 
cea mai înaltă rată a 
inflației dintre țările 
europene, cu un șo
maj in continuă creș
tere și cu o monedă în 
prăbușire". La rîndul 
său „Guardian" afir
mă că „Marea Brita- 
nie parcurge astăzi o 
criză economică de 
proporții dezastruoa
se". Adepții C.E.E. 
consideră că în cadrul 
Pieței comune țara ar 
avea mai multe șanse 
de a-și redresa econo
mia, In timp ce adver
sarii apreciază că nu
mai In afara acesteia 
Anglia, care dispune 
de experiență și cu 
economia sa atît de 
dezvoltată, va putea 
să-și ocupe locul cu
venit In rîndul națiu
nilor lumii.

N. PLOPEANU 

rica victorie obținută și cele mai bu
ne urări poporului vietnamez în re
construcția de după război, In dez
voltarea democratică a țării, precum 
și dorința Republicii Socialiste 
România de a dezvolta cu Republica 
Vietnamului de Sud relații de cola
borare și cooperare multilaterală, in 
spiritul prieteniei și solidarității mi
litante dintre cele două țări și po
poare.

Președintele Nguyen Huu Tho a 
rugat pe ambasadorul român să 
transmită din partea sa președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai călduroa
se mulțumiri pentru sentimentele de 
prietenie sinceră exprimate față de 
poporul vietnamez, pentru sprijinul 
și ajutorul acordate luptei sale de 
către Republica Socialistă România, 
pentru gîndurile exprimate cu pri
vire la dezvoltarea raporturilor din
tre cele două țări și popoare.

te. Președintele Emiratelor Arabe 
Unite a apreciat ca deosebit de utile 
contactele și vizitele reciproce Intre 
conducerile celor două țări și a 
exprimat dorința diversificării rela
țiilor economice și comerciale, coo
perării economice reciproc avanta
joase, avind la bază relațiile de res
pect și încredere ce există intre 
cele două părți.

Ministrul român a fost primit, de 
asemenea, de șeicul Rashid Bin Said 
AI Maktum, vicepreședinte al Uniu
nii și Emir al Dubaiului, și a avut 
convorbiri cu șeicul Tahnoun, pre
ședintele companiei naționale de 
petrol din Abu Dhabi și guvernator 
general al provinciei Buriarni.

în aceeași zi, ministrul comerțului 
interior al Republicii Socialiste 
România și ministrul comerțului al 
U.R.S.S. au semnat un protocol pri
vind dezvoltarea în continuare a 
colaborării în diverse domenii și ex
tinderea schimbului de sortimente 
de bunuri de larg consum intre cele 
două ministere.

LAOS

Continuă epurarea forțelor armate
de elementele de dreapta

VIENTIANE 19 (Agerpres). — 
Primul ministru al Laosului, Suvan- 
na Fuma, a avut, luni, o întrevedere 
cu Fumi Vongvicit, vicepremier, se
cretar general al C.C. al Frontului 
Patriotic Laoțian, și a examinat cu 
acesta problema candidaturilor noi
lor miniștri ce trebuie să înlocuias
că in Guvernul Provizoriu de Uni
une Națională pe unii lideri ai gru
pării de dreapta care au plecat din 
țară.

în cadrul Ministerului Apărării, 
condus de generalul Khamouane 
Boupha, reprezentant al forțelor pa
triotice laoțiene, continuă procesul 
de epurare a forțelor armate de ele
mentele extremei drepte. Astfel, a
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Convorbiri sovieto-ame- 
riCOne. La Viena au început, luni, 
convorbirile dintre Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., și 
Henry Kissinger, secretarul de stat 
al S.U.A. în cadrul discuțiilor au 
fost examinate o serie de probleme 
de interes comun pentru cele două 
părți, între care și desfășurarea Con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa — relatează agenția
T.A.S.S.

Faza finală a negocieri
lor pentru reglementarea proble
melor dintre Iran și Irak a Început 
duminică la Alger prin reuniunea 
comisiei tripartite Iran—Irak—Alge
ria. Participă miniștrii afacerilor ex
terne ai celor trei țări. Comisia a 
fost creată în virtutea acordului ira- 
niano-irakian semnat in martie la 
Alger.

S-ou încheiat convorbi
rile desfășurate la Roma între mi
niștrii de externe ai Greciei șl 
Turciei, Dimitrios Bitsios și, respec
tiv, Ihsan Sabri Caglayangil, consa
crate examinării relațiilor dintre cele 
două țări și situației din Cipru. Co
municatul comun dat publicității face 
cunoscut că acestea „s-au desfășurat 
Intr-o atmosferă de bunăvoință, con- 
statîndu-se, totodată, dorința comună 
de a fi rezolvate deosebirile de pă
reri".

LIMA 19 — Corespondentul 
nostru transmite : La Muzeul de 
artă din Lima a avut loc o ma
nifestare culturală prin care s-a 
marcat împlinirea a 2 000 de ani 
de la întemeierea orașului Alba 
Iulia. Au participat personalități 
ale vieții cultural-artistice pe
ruane, profesori universitari, 
scriitori, artiști. A fost de față 
ambasadorul țării noastre la 
Lima, Ion Comănescu. Președin
tele Asociației de prietenie și 
relații culturale peruano-româ- 
ne, prof. Julio Castro Franco, a 
ținut o expunere despre origi
nea latină a poporului român, 
despre arta și cultura lui.

Șeful statului cambodgian 
a sosit la Phenian

PHENIAN 19 (Agerpres). — La in
vitația președintelui R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, luni a sosit la Phenian, 
lntr-o vizită de prietenie, Norodom 
Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei (F.U.N.C.).

★
PEKIN 19 (Agerpres). — Prințul 

Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei, aflat la Pe
kin, a trimis un mesaj lui Khieu 
Samphan, vicepremier, ministru al 
apărării naționale în Guvernul Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei (G.R.U.N.C.), comandant-șef al 
forțelor armate de eliberare națio
nală ale poporului cambodgian 
(F.A.L.N.P.C.), în care își exprimă 
sprijinul deplin pentru măsurile a- 
doptate de G.R.U.N.C. și F.A.L.N.P.C. 
In cazul incidentului „Mayaguez". 
Totodată. In mesaj se aduce un pro
fund omagiu memoriei celor care 
și-au pierdut viața pe mare, în Insula 
Koh Tang, la baza Ream sau la 
Sianukville, în lupta pentru respin
gerea inamicului.

Demonstrație la Bangkok
BANGKOK 19 (Agerpres). — Peste 

10 000 de persoane, în majoritate stu- 
denți, au participat, la Bangkok, la 
o demonstrație organizată in semn 
de protest fată de folosirea de către 
S.U.A. a bazelor militare din Tai- 
landa în cazul navei „Mayaguez".

★
Ministrul de externe al Tatlandel 

a anunțat că a primit din partea în
sărcinatului cu afaceri american la 
Bangkok o scrisoare în care S.U.A. 
Iși cer scuze că au „implicat Tailan- 
da In operațiunea de recuperare a 
navei „Mayaguez".

Senatorul Mansfield cere 
recunoașterea de către S.U.A. 

a guvernelor Republicii 
Vietnamului de Sud și Cambodgiei

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, s-a pronun
țat, în cursul unui interviu televizat, 
pentru recunoașterea de către Sta
tele Unite a guvernelor Republicii 
Vietnamului de Sud și Cambodgiei.

Cu același prilej, liderul majori
tății democrate din Camera superi
oară a. Congresului s-a pronunțat 
pentru „recunoașterea realităților lu
mii în actuala etapă".

★
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Departa
mentului american de Stat a infor
mat că aproximativ 200 de sud-viet- 
namezi care au părăsit Saigonul în 
zilele evacuării trupelor americane, 
sosind in S.U.A., au cerut să fie re
patriat!.

fost înlocuit șeful departamentului 
securității militare din Ministerul 
Apărării, iar la cererea cadrelor for
țelor aeriene a fost trecut în rezer
vă comandantul acestor forțe.

Restructurarea conducerii Forțe
lor armate regale ale Laosului de
curge într-o atmosferă calmă. La 
sfîrșitul săptămînii trecute, coman
dantul flotei militare a ordonat tu- 
tiiror ofițerilor flotei să acorde tot 
sprijinul organelor de coaliție ale 
puterii din Laos și să respecte strict 
Acordul de restabilire a păcii și în
țelegere națională, să aplice progra
mul politic al Guvernului Provizo
riu de Uniune Națională.

Vladimir Kotelnikov, cu* 
noscut savant in domeniul radioteh- 
nicii, a preluat atribuțiile de pre
ședinte al Academiei de Științe a
U.R.S.S., Mstislav Keldîș fiind eli
berat din funcția de președinte, Ia 
cererea sa, din motive de sănătate, 
informează agenția T.A.S.S.

Ministrul francez al apă
rării, Yvon Bourges, a confirmat — 
Intr-un interviu acoidat revistei „Le 
Point" — știrea potrivit căreia Fran
ța va efectua, în cursul acestui an, 
experiențe nucleare subterane. Expe
riențele vor avea loc în zona atolu- 
rilor Mururoa și Fangatofa din su
dul Oceanului Pacific.

Un acord Privind cooperarea 
economică și în industrie între Ma
rea Britanie și Cuba a fost semnat 
la Londra. Acordul prevede crea
rea unei comisii interguvernamcn- 
tale mixte, care urmează să aibă 
sesiuni anuale, în vederea analiză
rii stadiului relațiilor de cooperare 
și aprecierii perspectivelor acestor 
legături.

Tulburări Ia o mină din 
R.S.A. Duminică, la mina de căr
bune de la Landua au izbucnit tul
burări care s-au soldat cu un mort 
și 20 de răniți din rîndul mineri
lor de culoare, a anunțat un purtă
tor de cuvint al proprietarilor mi
nei — „Anglo-American Corpora
tion". Motivul tulburărilor nu a fost 
indicat.

Numărul șomerilor în 
R.F.G. a ajuns la 1,1 mili
oane, aratâ un raPort al Băncii 
Federale din R.F.G., publicat la 
Frankfurt pe Main.

Poliția italiană acuzat 
formal pe Ermanno Buzzi, conducă
torul unui grup neofascist, de a fi 
participat la atentatul cu bombe ce 
a avut loc anul trecut la Brescia în 
cursul căruia au fost ucise 6 persoa
ne și rănite alte 90. Teroristul neo
fascist, care se află in închisoare, 
este, de asemenea, acuzat de furturi 
de opere de artă.

DE PRETUTINDENI
• O.M.S. DENUNȚĂ 

„COMERȚUL CU 
SINGE". Organizația Mon
dială a Sănătății a denun
țat — intr-un raport publi
cat la Geneva — existența 
unui „intens comerț cu singe 
uman și cu derivate ale lui" in 
țările sărace, spre profitul ce
lor bogate. Acest comerț inițiat 
în America Latină, în urmă cu 
20 de ani, s-a extins și în Asia 
și Africa. Potrivit O.M.S., un 
litru de plasmă, cumpărat cu 
2 dolari în țările în curs de dez
voltare, se vinde cu cel puțin 20 
de dolari în țările dezvoltate ! 
Documentul mai dezvăluie că 
în aceste cazuri sîngele este 
prelevat în general de la per
soane subalimentate sau bol
nave, ceea ce creează grave 
primejdii atît pentru donator, 
cit și pentru primitor. Rapor
tul O.M.S. a stîrnit o vie emo
ție, adăugîndu-se ca o nouă 
piesă ce încriminează practi
cile neocolonialiste ale exploa
tării popoarelor slab dezvoltate.

• DRAMATURGIE MI
LITANTĂ. Echivalent cu pre
miul Oscar în cinematografie, 
premiul Tony se acordă în fie
care an pentru cea mai remar
cabilă performanță pe scenele 
teatrelor din S.U.A. Anul aces
ta, suprema distincție drama- 
turgică au primit-o doi actori 
din Africa de Sud, John Kani 
și Winston Ntshona, care îm
preună cu dramaturgul Athol 
Fugard sînt și coautorii 
unor piese ce s-au bucurat de 
un mare succes pe Broadway. 
Ambele piese sînt un act de a- 
cuzare la adresa politicii de 
apartheid a regimului de ia 
Pretoria : „Sizwe Banzi a mu
rit" înfierează îngrădirea drep
tului populației africane de a 
se deplasa dintr-o localitate in 
alta, iar „Insula" înfățișează, 
cu accente tragice, viața în în
chisorile sud-africane. In decla
rații făcute presei după decer
narea premiului, cei doi lau- 
reați au arătat că intenționeaz.ă 
să continue acțiunea de de
mascare a practicilor inumane 
ale apartheidului. „O artă care 
nu are un scop social este o 
artă găunoasă" — au decla
rat el.

• VITAMINE DIN... 
LEMN. La Institutul de chi
mie organică din Irkuțk, 
U.R.S.S., au fost elaborate noi 
procedee industriale de ex
tragere — din esența de lemn 
și deșeurile rămase după fa
bricarea celulozei — a unor 
substanțe medicinale. Chi- 
miștii au început experien
țele cu lemnul de zadă, bogat 
In substanțe din grupa vitami
nei R, larg folosită pentru 
prevenirea bolilor cardiovascu
lare și a altor maladii. Ei au 
extras din lemnul de zadă și 
au cercetat sub toate aspectele 
una din substanțele din grupa 
vitaminei R — dihidrocuerce- 
tina, care, între altele, regula
rizează circulația sangvină în 
vasele mici și ameliorează 
funcțiile ficatului. S-a elaborat, 
de asemenea, tehnologia de fa
bricare a dihidrocuercetinei în 
cadrul combinatelor de celu
loză.

• GRĂDINI PE ACO
PERIȘURILE DIN TOKIO. 
Potrivit unui plan al Ministe
rului japonez al Agriculturii, 
pe acoperișurile clă
dirilor din centrul capitalei 
nipone urmează să fie plan
tați pomi. Intr-un raport în
tocmit de experți se arată că 
la Tokio, datorită construcțiilor, 
spațiile verzi s-au diminuat în- 
tr-atîta incit situația a devenit 
primejdioasă pentru sănătatea 
omului. Plantările urmează a 
avea loc în special în centrul 
orașului. In timp ce în subur
bii spațiile verzi mai însu
mează pină Ia 30 la sută din 
suprafața totală, în centru ele 
se apropie de zero.

• COMEMORAREA 
LUI BOCCACCIO. Cu 
prilejul comemorării a 600 de 
ani de la moartea lui Giovanni 
Boccaccio, Biblioteca Lauren- 
tiana din Florența pregătește o 
amplă expoziție de manuscrise 
și incunabule ale marelui uma
nist italian. Arhivele Vaticanu
lui, Biblioteca Națională din 
Paris și alte instituții vor pune 
la dispoziție exponate dintre 
cele mai valoroase. Vor fi pre
zentate, de asemenea, texte și 
scrisori descoperite nu de mult 
la Florența și pină acum nepu
blicate, considerate a avea 
o deosebită însemnătate isto
rică.

• TRAVERSARE REU
ȘITĂ. Trei tineri vest-germani 
au reușit să traverseze dumini
că Canalul Mînecii pe un așa- 
numit „wind-surfing" — un fel 
de planșetă înzestrată cu un ca
targ și o mică velă. Plecarea a 
avut loc de pe plaja din Calais. 
Fragila ambarcațiune a atins 
coastele britanice — însă după 
șapte ore, în loc de trei după 
cum era planificat, datorită 
vîntului care bătea din față.

• POPULAȚIA LON
DREI IN CONTINUĂ 
SCĂDERE. Această situație 
provoacă neliniștea autorităților 
marii metropole, datorită faptu
lui că scăderea numărului 
populației este însoțită de o 
reducere a rolului economic al 
Londrei în viața țării. Dacă în 
urmă cu 10—15 ani Londra nu
măra 8 000 000 locuitori, în 1971 
populația capitalei britanice 
scăzuse cu o jumătate de mi
lion. Un studiu, publicat re
cent, arată că la începutul ani
lor ’80 orașul Londra va avea 
doar 6,5 milioane locuitori. 
Printre motivele acestei scăderi 
a populației se citează poluarea 
mediului ambiant, dificultățile 
transportului urban, costul 
mare al chiriilor, șomajul.
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