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întrecerea
penirii

devansarea
cincinalului
MEHEDINȚI:

16,4 la sută — ritmul 
mediu anual de creștere 
a productivității muncii

Pină la această dată. In ju
dețul Mehedinți 23 de unități, 
din care 9 unități industriale 
republicane — întreprinderea 
de vagoane. Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului, întreprin
derea textilă „Cazanele". Ex
ploatarea minieră Baia Nouă, 
întreprinderea de confecții 
„Porțile de Fier" și altele — au 
raportat realizarea prevederilor 
cincinalului. în perioada care a 
trecut din acest cincinal, pro
ductivitatea muncii a înregistrat 
un ritm mediu anual de 16,4 la 
sută, cu mult superior celui 
planificat. (Virgil Tătaru).

SATU-MARE

23 de unități economice 
și-au onorat 

angajamentul
Angajamentul însuflețitor — 

cincinalul înainte de termen — 
a fost pînă în prezent inte
gral onorat de 23 unități eco
nomice sătmărene. Printre .uni
tățile cu cele mai importante 
înfăptuiri se situează întreprin
derea „Mondiala", întreprinde
rea de prelucrare a lemnului, 
întreprinderea textilă „Ardelea
na", „Solidaritatea", „Drum 
Nou" — din Satu-Mare, Ex
ploatarea minieră Turț ș.a. 
Pe baza rezultatelor remar
cabile obținute pînă în pre
zent de unitățile industriale 
sătmărene, se estimează că, pînă 
la sfirșitul anului, industria ju
dețului va realiza, peste preve
derile cincinalului, o producție 
suplimentară de 2,5 miliarde lei. 
(Octav Grumeza).

BOTOȘANI:

Toate unitățile 
industriale 

ale municipiului 
cu planul îndeplinit

Colectivele întreprinderilor 
industriale ale municipiului Bo
toșani și-au îndeplinit integral 
sarcinile ce le reveneau din ac
tualul cincinal. Acest succes va 

, conduce, potrivit estimărilor, 
j la realizarea, pînă la sfirșitul 

anului, a unei producții supli- 
I mentare valorînd peste 1,2 mi- 
I liarde lei.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu se arată că toate 
colectivele de muncă botoșăne- 
ne sînt hotărîte să înscrie noi 
și importante succese in pro
ducție. (Agerpres).

CARAȘ-SEVERIN :

In timpul cîștigat - 
o însemnată producție 

suplimentară
Pînă la 25 iunie, 5 colective 

de unități industriale r- între 
care cele de la întreprinderea 
minieră Bocșa, Combinatul de 
prelucrare a lemnului din Ca
ransebeș, grupul de șantiere de 
construcții forestiere Caranse
beș, cu rază de activitate și în 
județele limitrofe — și-au în
deplinit sarcinile de plan pre
văzute pentru actualul cincinal.

Potrivit calculelor estimative, 
avansul cîștigat va permite oa
menilor muncii din județul Ca- 
ra.ș-Severin să realizeze pînă la 
finele anului — peste prevede
rile cincinalului — o producție 
în valoare de 2 217 000 000 lei. 
(Nicolae Cătană).

BACĂU :

însemnate sporuri 
la producția fizică

In județul Bacău, colectivele 
din 11 întreprinderi industriale 
și unități de construcții au rapor
tat pină acum îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen. în
tre acestea se numără întreprin
derea de postav „Proletarul", 
întreprinderea de confecții, în
treprinderea forestieră de ex
ploatare și transport, întreprin
derea viei și vinului, Trustul de 
construcții industriale din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
grupul de șantiere „Electromon- 
taj". Calculele estimative a- 
rată că, pînă la finele a- 
nului, colectivele de muncă din 
aceste unități vor realiza in plus 
o producție globală în valoare 
de aproape 2 miliarde lei. 
(Gh. Baltă).

• Este satisfăcătoare reducerea consumului de
oțel pe tona de laminate finite?

• Ce vă propuneți pentru gospodărirea și mai 
rațională a acestei prețioase materii prime?

în actuala etapă de dezvoltare a economiei naționale, necesitățile de 
metal, într-o structură tot mai diversificată, cresc de la an la an. Con
comitent cu aceasta, ținind seama că țara noastră dispune de resurse 
limitate de materii prime metalurgice, se impune — ca o cerință impe
rioasă — gospodărirea cît mai rațională a metalului. începînd chiar 
din unitățile producătoare. La ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 19 martie a.c. s-au trasat sarcini concrete în acest 
sens, îndeosebi in ce privește reducerea consumului de otel lingou pe 
tona de laminate finite, micșorarea pierderilor tehnologice și livrarea 
metalului în sortimente calitative și dimensionale solicitate de bene
ficiari. în legătură cu modul în care se traduc în viață aceste sarcini, 
am avut o convorbire cu tovarășul inginer |on N1TĂ, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice.

— Tn lumina indicațiilor 
din partea secretarului 
partidului, tovarășul 
Ceaușescu, conducerea 
Industriei Metalurgice a 
rie de acțiuni în cadrul unui program 
prioritar de reducere a consumului 
de metal în toate fazele de elabora
re și prelucrare a acestuia în ramura 
metalurgică — ne-a spus la început 
interlocutorul. Pină în prezent s-au 
obtinut importante realizări în redu
cerea consumului specific de oțel pe 
tona de laminate finite, respectiv în 
sporirea corespunzătoare a „scoaterii" 
de metal bun. Astfel, creșterea gra
dului de scoatere a laminatelor din- 
tr-o tonă de otel lingou de la 742 kg 
pe tonă în 1970. la 766,4 kg'pe tortă:" 
în 1975, determină obținerea unei e- 
conomii absolute de circa 300 000 tone 
metal. In anul acesta, ramura meta
lurgiei are sarcina să reducă con
sumul de lingou pentru producția de

primite 
general al 
Nicolae 

Ministerului 
inițiat o se-

laminate finite cu circa 120 000 tone. 
Pentru anul 1980, în conformitate cu 
coeficientul de scoatere pe care îl 
prevedem, de 800 kg pe tonă, esti
măm o economie de oțel lingou de 
aproximativ 700 000 tone, comparativ 
cu normele de consum din anul 1975. 
Același efect pozitiv rezultă și dacă 
ne referim la structura produselor 
realizate în metalurgie. Astfel, cu 
toate că în actualul cincinal a crescut 
ponderea produselor plate, a oteluri
lor carbon de calitate, slab aliate șl 
aliate, ceea ce a influențat nefavo
rabil consumul de metal, norma me
die de consum a scăzut cu 42 kg pe 
tonă. Am reușit acest lucru prin apli
carea unui ansamblu de măsuri teh- 

‘nice și organizatorice, intre care aș 
menționa utilizarea pulberilor și plă
cilor termoizolante,, reconsiderarea 
parametrilor geometrici ai utilajului 
de iurnare. ameliorarea tehnologiilor 
de fabricație în otelării și a condiții-

lor de prelucrare la cald în sectorul 
de laminare. Pină în anul 1975, pre
lucrarea lingourilor s-a realizat nu
mai pe laminoare degresisoare, care 
an de an au înregistrat consumuri 
specifice tot mai scăzute, compara
bile cu realizările bune din alte țări 
dezvoltate industrial, la aceleași 
tipuri de laminoare și cu structuri de 
producție asemănătoare. Nu este însă 
mai puțin adevărat că, în privința 
consumului global de metal pe o tonă 
de laminate finite, rezultatele noas
tre nu sînt încă la nivelul realizărilor 
de virf din metalurgia țărilor dez
voltate, avînd în vedere că unele 
procedee tehnologice moderne — tra
tarea oțelului sub vid, turnarea con
tinuă a otelului — sînt doar în curs 
de a fi introduse în metalurgia româ
nească. Pentru a reduce și acest de
calaj, în perspectiva anilor 1976—1980, 
toate unitățile noi vor fi dotate cu 
instalații de turnare continuă, iar la 
unitățile vechi care au capacități de 
degroșare vor fi luate o serie de 
măsuri pentru reducerea consumului 

lingou pe tona de semifabricate.de
— Din investigațiile noastre 

rezultă că sint unități sau sec
toare de producție din industria 
metalurgică in care se risipește 
incă metal, unde posibilitățile 
reale de economisire nu sint 
suficient puse in Paloare. Care 
considerați că sint principalele 
neajunsuri interne in gospodă
rirea metalului, în unitățile din 
subordinea ministerului ?

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA PARTIDULUI

LIBER DEMOCRAT DIN R. F. GERMANIA

I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu-, 
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 25 
iunie, delegația Partidului Liber De
mocrat din R. F. Germania, condusă 
de dr. Martin Bangemann, secretar 
general al partidului, care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită in 
țara noastră.

Din delegație fac parte : Roetger 
Gross, membru al Direcțiunii fede
rale a partidului, președintele orga
nizației P.L.D. din landul Saxonia in
ferioară, William Borm, președintele 
Comisiei pentru politică externă a 
P.L.D., Dieter Fertsch-Rover, pre
ședintele Comisiei pentru politică 
economică a P.L.D.. Diethardt von 
Preuschen, secretarul grupei de lucru 
pentru probleme economice a frac
țiunii parlamentare a P.L.D., Rein
hold Schulze, colaborator pentru po
litică externă in cadrul fracțiunii 
parlamentare a P.L.D.

La primire au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Teodor Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., Ilie Șalapa, membru

al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Mircea 
Angelescu, șef de sector la C.C. al 
P.C.R.

A participat, de asemenea, Erwin 
Wickert, ambasadorul R.F.G. la Bucu
rești.

Exprimîndu-și deosebita satisfacție 
pentru onoarea de a fi primiți, con
ducătorul delegației a relevat carac
terul rodnic, util al întîlnirilor și 
convorbirilor avute.

în timpul convorbirii a avut loc 
un schimb de informații asupra preo
cupărilor actuale și de perspectivă ale 
celor două partide și s-a apreciat că 
vizita in România a delegației Parti
dului Liber Democrat constituie o 
expresie a dorinței comune de a dez
volta relațiile prietenești dintre cele 
două partide, de a întări colaborarea 
dintre cele două popoare și țări.

Subliniindu-se bunele raporturi ro
mâno—vest-germane, a fost reafirma
tă hotărîrea P.C.R. și P.L.D. de a 
acționa pentru extinderea și adîn- 
cirea relațiilor de prietenie intre 
România și R.F. Germania, a colabo-

rănii în domeniile politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, in fo
losul ambelor țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii in Europa și în lume.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme ale vieții politice interna
ționale, îndeosebi cele privind situa
ția pe continentul european. In acest 
cadru, s-a subliniat necesitatea în
cheierii cu rezultate concrete a Con
ferinței general-europene, care să 
ducă la așezarea relațiilor între țările 
continentului pe baze democratice, 
pe noi principii, la întărirea încre
derii și promovarea unei largi colabo
rări între state, să asigure continui
tatea procesului de edificare a securi
tății europene. De ambețe părți a fost 
relevată necesitatea soluționării pro
blemelor internaționale cu partici
parea tuturor statelor, indiferent de 
mărimea sau orinduirea lor socială, 
evidențiindu-se rolul tot mai impor
tant ce revine opiniei publice, 
partidelor democratice în instaurarea 
unui climait de pace, securitate și co
laborare.

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

ASTĂZI, POSTURILE DE RADIO Șl TELEVIZIUNE VOR TRANSMITE:
• IN JURUL OREI 11,00, DE LA PALATUL CONSILIULUI DE STAT, SEM

NAREA DOCUMENTELOR OFICIALE ROMÂNO-GABONEZE. $
• IN JURUL OREI 14,45, DE LA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BUCU- 

REȘTI-OTOPENI, CEREMONIA PLECĂRII INALȚILOR OASPEȚI GABONEZI.

In lanuri, muncă fără preget pentru

Imagine obișnuita de muncâ din „Cetatea focului" — Reșița

— Un principal neajuns II consti
tuie rebuturile care, deși au un pro
cent foarte scăzut în totalul produc
ției. înseamnă totuși mii de tone de 
metal. Cauzele țin atît de utilizarea 
unor materii prime necorespunză
toare din punct de vedere calitativ, 
cît și de nerespectarea cu strictețe, 
în toate împrejurările, a disciplinei 
tehnologice. De aceea, conducerea mi
nisterului a luat măsuri hotărîte pen
tru îmbunătățirea tehnologiilor de 
control pe flux. Bunăoară, în sec
țiile de laminoare s-a trecut la dota
rea ajustajelor cu mașini de cojire 
și polizare, precum și cu aparatură 
de control nedistructiv. Drept rezul
tat. au și început să scadă consumu-
(Continuare în pag. • lll-a)

J

IN ZIARUL DE AZI:
• Preocupări și exigente la 

consiliile populare : Ce- 
tățean-deputat-cetăj-ean, 
drumul optim în pregă
tirea și desfășurarea se
siunilor, în adoptarea 
hotărîrilor

• Rubricile noastre : Fap
tul divers; Dialog cetă
țenesc ; Sport; De la 
corespondenții noștri ; 
De pretutindeni

PÎINEA TĂRII
1

Crearea tuturor condițiilor de lucru, stimularea întrecerii pentru recoltarea 
griului la timp și fără pierderi—principala îndatorire a organizațiilor 

de partid de la sate

încep cele mai fierbinți zile pen
tru oamenii muncii din agricultură. 
Fierbinți nu numai pentru că soarele 
dogorește puternic — așa cum este 
firesc în miez de vară — ci, înainte 
de toate, pentru că într-un timp 
scurt trebuie executat un volum 
mare de lucrări, care cere o maximă 
concentrare de forțe mecanice și ma
nuale. în aceste zile, se trece din 
plin Ia secerișul griului de pe cele 
peste 2,3 milioane hectare ocupate 
cu această cultură. Ieri, la ministerul 
de resort au fost centralizate date noi 
cu privire la desfășurarea lucrărilor 
agricole de vară. Rezultă că orzul a 
fost recoltat de pe 60 la sută din su
prafețele cultivate în întreprinderile 
agricole de stat și 46 la sută în coo
perativele agricole. Din județele 
Brăila, Constanța, Tulcea, Buzău, Ia
lomița ne-au sosit vești că recoltatul 
orzului s-a încheiat

în numeroase unități agricole si
tuate în sudul țării a început recol
tatul griului din soiurile timpurii. 
De pe 35 000 ha recolta de grîu a 
și ajuns în magazii. A fost dat, așa-

CE LE SPUNEȚI TINERILOR
DESPRE REUȘITA ÎN VIAȚĂ?

situație 
ajunge 
să fa
un me- 
vecinii,
rostite

— Vă dați seama în ce 
am fi puși dacă băiatul ar 
muncitor ? Noi, intelectuali, 
cem din singurul nostru fiu 
seriaș... Ce-ar zice colegii, 
rudele ? !...

Aceste cuvinte n-au fost
cine știe cind și cine știe unde, ci 
în zilele noastre, acum citeva săptă- 
mîni, într-un oraș modern, într-o 
citadelă a muncii — Pitești — de 
mama unui tinăr, de profesie învă
țătoare. Cum de s-a ajuns ca mama 
s-o contrazică pe educatoare — și 
cu ce consecințe pentru viitorul pro
priului ei copil ?

...Sînt cunoscute cazurile unor ti
neri absolvenți de liceu — băieți și 
fete — care, nereușind în învățămîn- 
tul superior, lincezesc ani de zile pe 
lingă casa părintească fără să facă 
nimic util, sub pretextul că se pre
gătesc pentru un viitor examen ; 
unii bat strada fără rost, alții colindă 
localurile sau pur și simplu vege
tează, complăcîndu-se în situația de 
întreținuți. Anii trec, respectivii ră
mîn tot in postura de „candidați" și 
abia după ce și-au irosit ani pretioși 
din viață iși dau seama că au gre
șit, că trebuie să se apuce de o 
muncă pe care pină atunci au igno
rat-o fără motiv. Firește, nu e ni
mic anormal în faptul că unii care 
n-au reușit la primul examen de 
admitere se pregătesc să candideze 
din nou ; e vorba, bineînțeles, de 
acei tineri cu reale înclinații și ap-

a

titudini pentru domeniul respectiv, 
care oferă garanții că opțiunea lor 
nu este întîmplătoare. Există insă 
din păcate și tineri care se cram
ponează morțiș de „ideea de facul
tate" — indiferent ce. indiferent unde 
— și cate „migrează" pe la toate 
porțile și pe la toate secretariatele 
universitare, fără altă vocație decît 
aceea a „calculului probabilităților" 
de a vîna mai ușor o admitere.

riori colegilor șl mai puțin demni de 
stima colectivității ? Categoric NU I

Unii însă trăiesc adevărate drame 
personale și trebuie să subliniem că 
nu mimează, ci sînt sinceri I Familii
le, prietenii, rudele și unii „binevoi
tori" fie îi apostrofează, fie îi com
pătimesc sau — cel mai adesea — 
îi „încurajează" : „nu te lăsa mai 
prejos, nu ceda!". Adică cum „mai 
prejos" T — se întreabă tînărul de

O întrebare limpede, dar nu întotdeauna cu răspunsuri

Societatea a creat condiții pentru a 
asigura tuturor cetățenilor acces de
plin la toate formele de învățămînt ; 
se 
In 
ții 
Și, 
se . 
mintul superior. Sint multe elemen
tele, inclusiv de ordin psihic, ce fac 
ca dintre doi tineri cu aceeași pre
gătire, unul să reușească și altul nu. 
Firește, nivelul de pregătire al fie
căruia rămîne hotărîtor. Dar oare cei 
neadmiși la facultate au motiv să se 
considere nereușiții generației, infe-

depun eforturi serioase pentru ca 
toate localitățile să existe condi- 
egale de însușire a cunoștințelor 
implicit, o reală egalitate de șan- 
pentru toți candidații la învăță-

18—19 ani. Ce înseamnă mal prejos ? 
Și dintr-odată i se relevă o altă 
lume decît cea in care a fost format, 
i se proiectează în mod brutal alte 
criterii de valoare, în flagrantă con
tradicție cu acele valori umane în
scrise luminos pe frontispiciul socie
tății noastre. Intervin Ia unii mo
mente de derută pentru că, să nu ui
tăm, este vorba de tineri în formare, 
aflați la vîrsta cînd iși consolidează 
convingerile și au nevoie de ajutor 
moral pentru a-și întări convingerile 
sănătoase formate în timpul școlii. 
Dar iată, apare binevoitorul, „filozo
ful" cu teoria lui retrogradă

despre ce înseamnă a te rea
liza in viață și-i face să se clatine, 
iar unii din acești tineri se dau bă
tuți și Intr-adevăr rămîn mai prejos. 
Cei mai slabi se desprind din co
loana generației lor ce pășește cu 
bărbăție în viață, in muncă și aleg 
drumul lăturalnic, plin de hîrtoape 
și capcane. Să fim bine înțeleși : nu 
pledăm pentru absolvirea acestor ti
neri de răspundere. Dimpotrivă, nu 
pot fi scuzați pe criteriul vîrstei sau 
al lipsei de experiență ; sint majori 
și poartă în întregime răspunderea 
actelor și deciziilor lor. Dar. repe
tăm. sint oameni aflați la vîrsta la 
care trebuie să-și întărească convin
gerile in spiritul cărora au fost edu
cați, să le poată transforma în atitu
dini înaintate, să capete confirmări 
cu privire la justețea modului lor de 
a gindi și de a acționa în consens 
cu timpul și cu societatea în care 
trăiesc.. Și de la cine trebuie să aș
tepte tînărul aceste confirmări dacă 
nu de la cei mai apropiați lui : pă
rinții, rudele, dascălul căruia ani 
de-a rîndul i-a sorbit zi de zi cu
vintele ?

— Toți sint băieți foarte Inteli
gent!, bine pregătiți și dotați pen
tru muncă, pentru creație — ne spu
nea maistrul Alexandru Radu de la

dar, semnalul de începere a marii 
bătălii pentru strîngerea pîinii țării. 
Pentru a nu se risipi nici un bob, se 
cere ca secerișul să înceapă la mo
mentul potrivit și să se încheie în
tr-un timp cît mai sourt. Griul re
coltat prea devreme conține o canti
tate mare de apă, ceea ce îi diminu
ează calitățile de panificație. în 
schimb, dacă se seceră prea tîrziu, 
grinele, ajunse la supracoacere, se 
scutură, ceea ce provoacă pierderi. 
De aceea, momentul începerii sece
rișului trebuie determinat cu multă 
răspundere. De altfel, unitățile agri
cole și întreprinderile de valorificare 
a cerealelor dispun de aparate cu a- 
jutorul cărora pot stabili cu exacti
tate cînd este bine să înceapă lucrul 
în cîmp. Aceasta presupune o mare 
responsabilitate din partea tuturor 
specialiștilor din agricultură pentru 
a determina cu exactitate momentul 
cînd combinele să intre în lan.

Pentru ca secerișul să decurgă în 
bune condiții și să se încheie intr-o 
perioadă cît mai scurtă, pentru a se 
evita pierderile prin scuturare, este 
necesar ca peste tot să se organizeze 
temeinic munca, să se lucreze din 
zori și pină seara la recoltare, iar 
noaptea — Ia eliberarea terenului și 
pregătirea lui în vederea însămînță- 
rii culturii a doua. Conducerile uni
tăților agricole, împreună cu comi
tetele de partid și organizațiile de 
bază, conducînd nemijlocit desfășu
rarea lucrărilor, au datoria să stabi
lească sarcini precise, astfel incit să 
se știe cu exactitate ce are de făcut 
președintele cooperativei, inginerul 
șef și ceilalți specialiști, contabilul 
șef. în felul acesta va exista și o 
responsabilitate pentru fiecare acți
une desfășurată : recoltat, transport, 
livrarea produselor. în mod deosebit, 
așa cum a indicat Ministerul Agri
culturii, inginerii șefi din cooperati
vele agricole și șefii de fermă din 
I.A.S. au sarcina să conducă direct 
lucrările de recoltare, stînd perma
nent lingă combine, din zori și pină 
noaptea. Pe primul plan al preocu
părilor trebuie să stea folosirea la 
întreaga capacitate a combinelor, 
preselor de balotat și a celorlalte 
utilaje. în acest scop. în fiecare uni
tate trebuie alcătuite formații de 
combine care să lucreze grupat ; 
fiecare formație să știe exact unde 
se va lucra a doua zi, iar, pentru a

se ctștiga timp, mișcarea combine
lor de la un loc la altul să se facă în 
timpul nopții. De asemenea, pentru 
ca recolta să ajungă în timpul cel 
mai scurt din cîmp în magazii, se 
cere o bună organizare a transportu
lui și a preluării, produselor respec
tive la bazele de recepție. Camioa
nele și tractoarele cu remorci — bine 
etanșeizate pentru a nu se pierde nici 
un bob în timpul transportului — 
trebuie să încarce și să descarce ce
realele după grafice riguros calcu
late, singura modalitate de a preîn- 
timpina aglomerările de la bazele de 
recepție.

In aceste zile fierbinți pentru a- 
gricultură, cind toate forțele trebuie 
concentrate la seceriș și la executa
rea celorlalte lucrări de sezon, este 
necesar ca organele și organizațiile 
de partid să pună în centrul acti
vității lor conducerea nemijlocită a 
tuturor acțiunilor din această campa
nie agricolă de vară. Comitetele co
munale de partid, organizațiile de 
partid din unități au datoria să asi
gure aplicarea punct cu punct a pre
vederilor cuprinse în programele de 
măsuri privind desfășurarea lucrări
lor agricole de vară. Membrii birou
rilor organizațiilor de partid, toți co
muniștii de la sate să fie exemplu 
în muncă, să se afirme ca un adevă
rat catalizator de energii, mobilizînd 
și unind eforturile celorlalți locui
tori ai satelor la seceriș, la executa
rea celorlalte lucrări. în mod deose
bit se cere ca organizațiile de partid, 
așa cum au procedat și în alte cam
panii agricole, să stimuleze puter
nic întrecerea între mecanizatori, 
între cooperatori, evidențiind zi de 
zi pe cei care au recoltat cele mai 
mari cantități de cereale, pe cei care 
au pregătit și semănat cele mai mari 
suprafețe cu culturi duble, pe, șofe
rii care, tn ziua respectivă, au trans
portat la bazele de recepție cele mai 
mari cantități de cereale.

Bunei desfășurări a tuturor lucră
rilor din această perioadă de virf în 
agricultură trebuie să-i fie subordo
nată, in aceste zile, întreaga activi
tate a organizațiilor de partid. Este 
în interesul țărănimii, al întregului 
popor ca recolta de grîu să ajungă 
in timpul cel mai scurt din lanuri în 
magazii, ca să nu se risipească ni
mic din rodul unui an de muncă — 
din pîinea țării 1

LA PORȚILE DE FIER:

Emil MARINACHE

DROBETA TURNU- 
SEVERIN (corespon
dentul „Scînteii") : O- 
dată cu încheierea ce
lei de-a doua decade a 
lunii iunie la Porțile 
de Fier s-a consemnat 
un nou succes, tn pe
rioada care a trecut

Suplimentar

(Continuare in pag. a Il-a)

de la începutul anului, 
hidrocentrala de pe 
Dunăre a pulsat. în 
Plus, în sistemul ener
getic național 100 mi
lioane kWh energie 
electrică. în felul aces
ta, colectivul de aici 
și-a realizat integral.

încă din primul 
mestru, angajamentul 
asumat pe întregul an. 
Totodată, ca urmare a 
gospodăririi cu grijă 
a fiecărui kilowat-oră, 
consumul propriu teh
nologic a fost redui 
cu peste 2.3 milioane 
kWh energie electrică.
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fara 
bătrînețe

în apropiere de Botoșani, la 
Agafton, intr-o zonă de un pi
toresc inedit, înconjurată de 
dealuri domoale. împădurite, se 
află un cămin cu 220 de bă- 
trîni. Ei locuiesc în case se
parate, vreo 70 la număr. Ci- 
tu-i ziulica de mare, bătrinii 
trebăluiesc pe lingă lăcașurile 
lor, ba la udatul florilor, ba la 
plivitul legumelor și zarzavatu
lui sau la creșterea păsărilor. 
„Intr-un cuvint — ne spune 
unul dintre ei — avem o bătri- 
nețe liniștită, lipsită de griji, 
dar ducem și o viață activă, 
muncind fiecare după puterile 
noastre. Că tocmai munca ne-a 
adus pînă la virsta asta și ne 
ține încă pe picioare". Iată unul 
din secretele tinereții fără bătri- 
nețe.

Paznicul

drumul optim 
sesiunilor,

în pregătirea și desfășurarea
în adoptarea hotărîrilor

l Piese de schimb prin poștă AUTORITĂȚILE RĂSPUND

incoruptibil
Paznicul magaziei C.A.P. din 

comuna Ciurila — Cluj, Vasile 
Roman, a auzit, prin întuneri
cul nopții, hodorogitul unei că
ruțe apropiindu-se. Din ea au 
coborît Florea Popa și Emil Bo- 
gătean, care i-au spus pazni
cului că dacă știe „să închidă 
ochii", o să-și deschidă și ei 
punga.

— Cum așa ? Asta-î mită cu
rată. Să nu vă apropiați de 
gazie, că strig hoții.

— Poți să strigi pînă nu 
poți, că-n pustietatea asta 
te-aude nimeni.

Văzîndu-i pe cei doi că 
îndreaptă spre magazie cu 
teanc de saci goi spre a-i 
ple cu îngrășăminte 
paznicul a încercat să-i opreas
că, dar a fost doborît la pămînt. 
După ce și-au încărcat căruța, 
cei doi au dispărut în noaptd. 
Prinși de miliție și trimiși în 
fața instanței, primul a fost 
condamnat la 4 ani, iar al doi
lea (mai agresiv) la 4 ani 
jumătate.

„Scumpul 
de nepoțel"

Zilnic, „drăguțul și scumpul 
de nepoțel" (cum ii plăcea să-l 
alinte și să-l răsfețe mătușa K. 
din Zalău) primea „bănuți" de 
buzunar și pleca pe străzi hoi
nar. într-o zi,. mătușa reclamă 
că i-au dispărut .din. cosily mici ie
rnai mult, nici mai puțin, decît 
15 200 lei,y Toată- Avonișeala 
Dar odată cu „bănuții", a dis- ■ 
părut și „scumpul de nepoțel". 
După vreo două săptămîni, or
ganele de miliție depistează pe 
litoral un minor de 15 ani : ne
poțelul in persoană, care făcu
se praf și pulbere, cu alți „a- 
mici de ocazie", toți bănuții , 
mătușicii, astfel că din cei 
15 200 lei nu-i mai rămăsese 
nici măcar să-și cumpere bilet 
de tren pentru întoarcere I 

într-adevăr, e „scump" 
poțelul!

Mai încet 
la pante 
repezi!

Statisticile accidentelor 
circulație atestă că o neatenție, 

. oricît de mică, din partea unui 
conducător auto la coborîrea 
unei pante repezi se poate sol
da cu consecințe dintre cele 
mai grave. Iată un caz petre
cut zilele trecute la cen
trul din Răducăneni al în
treprinderii județene de legume 
și fructe Iași. In timp ce trac
toristul P. Lupu cobora o pan
tă, remorca a intrat cu roțile 
pe taluzul drumului, antrenind 
după ea și tractorul. Nemalpu- 
tîndu-i redresa direcția, șoferul 
a căzut cu tractor cu tot într-o 
rîpă.„

Un copil 
culcat 
în iarbă

Doi săteni din comuna 
ehirleanca, județul Buzău, 
dus la lucru, la punctul de fa
bricare a cărămizilor pentru 
cooperativa agricolă. L-au luat 
cu ei și pe copil. Prinși cu 
treaba, au uitat de el. Fiindu-i 
somn, copilul și-a făcut un cul
cuș în iarbă și a adormit. Toc
mai atunci, șoferul Nica Marin, 
cu autocamionul 21-BZ-1731, se 
îndrepta spre cîmp. Neobser- 
vind copilul, cufundat în iarba 
mare, a trecut peste el cu ca
mionul, și l-a accidentat mor
tal.

ma-
mai 
nu
se 
un 

um- 
chimice,

și

ne-

de

Co- 
s-au

Și-a „încasat" 
porția

Deunăzi, Gheorghe Blaj din 
Zărnești, județul Brașov, l-a ru
gat pe Gheorghe Șerban, con- 
tabilul-șef al C.A.P. din locali
tate, să-i elibereze o adeverință 
precum că ar fi cumpărat de 
ta C.A.P. un ferăstrău meca
nic. Gheorghe i-a eliberat tizu
lui său o adeverință. Ulte
rior s-a aflat că ferăstrăul cu 
pricina fusese furat. Din a- 
cest moment, mergînd pe firul... 
falsului în acte 
nele de miliție 
perit precum că 
tabilul, a mai 
alocații de stat

publice, orga- 
au mai desco- 
Gheorghe, con- 
încasat niște 

____..._ ____ pentru copiii... 
altora și că și-a trecut în cont 
personal niște grlu și orzoaică 
din avutul obștii. După atîtea 
falsuri, nu se putea ca instanța 
de judecată să nu-1 trimită la 
Închisoare. Cu acte legale.

Rubrică redactată de
P. PETRE

cu spri|lnul corespondenților 
„Scînteii"

în condițiile actuale, cînd sarcinile 
și atribuțiile consiliilor populare au 
sporit considerabil în lumina hotărî
rilor Congresului al XI-lea al parti
dului, pregătirea sesiunilor și elabo
rarea hotărîrilor capătă o însemnă
tate cu totul deosebită în exercitarea 
actului conducerii, in perfecționarea 
întregii lor activități. Despre expe
riența în pregătirea sesiunilor și 
despre eficiența hotărîrilor pe care 
acestea le adoptă relatează în cele 
ce urmează tovarășul ing. Ștefan 
CROITORU, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Bacău.

Comitetul nostru executiv acordă 
cea mai mare atenție organizării și 
desfășurării sesiunilor. în planurile 
trimestriale, anul trecut au fost 
prevăzute a fi analizate impor
tante probleme ale vieții economice, 
social-culturale și obștești din județ 
ca, de pildă, stadiul îndeplinirii an
gajamentelor în economie, asigurarea 
bazei materiale necesare desfășură
rii invățămintului, sistematizarea lo
calităților, îmbunătățirea activității 
sanitare și altele. întocmirea mate
rialelor pentru sesiune, a expunerilor 
și proiectelor de hotăriri se face de 
colective formate din specialiști și, 
bineînțeles, din acel membri ai co
mitetului executiv care răspund di
rect de sectoarele respective.

înaintea fiecărei sesiuni, deputății 
participă, de asemenea, la activitatea 
colectivelor, care efectuează analize 
asupra problemelor propuse a fi dez
bătute pe ordinea de zi, pentru a-și 
putea aduce contribuția la elabora
rea proiectelor de hotărîri pe baza 
cunoașterii temeinice a realității. In 
perioada de pregătire a sesiunilor, 
deputății se întilnesc cu un număr cît 
mai mare de cetățeni și discută des
pre problemele ce urmează să fie dez
bătute pentru a sonda opiniile și pro
punerile acestora și a-și întemeia pe 
ele intervențiile în sesiuni. De pildă, 
pregătind sesiunea cu privire la 
prestațiile de servicii către populație. 
Comitetul executiV al Consiliului 
popular al municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a organizat un son
daj în rîndul a peste 1 000 de cetă
țeni, de diferite profesii șl vîrste, 
care și-au exprimat părerile atît 
asupra calității serviciilor existente, 
cît și asupra activităților ce-ar mai 
trebui organizate. Firește, aprecierile 
cetățenilor au constituit, alături de 
controalele și studiile efectuate de 
comisiile permanente, baza măsurilor 
înscrise în hotărîrea adoptată de se
siunea respectivă.

O altă metodă : publicăm în ziarul 
județean proiectele unor hotărîri de 
mare interes public, solicitind cetă
țenilor să-și exprime opiniile și su
gestiile pentru îmbunătățirea lor. 
Așa am procedat, de pildă, cu pro
iectele de hotărîri referitoare la 
aprovizionarea populației, buna gos
podărire și administrare a pajiști- 

|_1( lor, protecția mediului înconjurător 
' — iar oamenii au venit cu nu
meroase propuneri deosebit de inte
resante. Pe marginea proiectului de 

I hotărîre cu privire la sistematizarea 
I localităților, de exemplu, s-au primit 

din partea celor mai diverse catego
rii de cetățeni peste 500 de propuneri 

■ referitoare la organizarea centrelor 
civice ale localităților, amplasarea 
unor obiective principale, promova-

rea stilului arhitectonic specific lo
cal etc.

Desigur, întreaga activitate de pre
gătire a sesiunilor se concretizează, 
în cele din urmă, în hotărîrile adop
tate. In acest sens, la noi se folo
sește de cîtva timp practica dezba
terii proiectelor de hotărîri de către 
comisiile permanente și înainte și 
după ce ele au fost audiate in plenul 
sesiunii. în felul acesta se dă de- 
putaților posibilitatea ca la discuții 
să participe în număr mai mare, să 
facă propuneri, să susțină opiniile 
alegătorilor cu privire la problema 
ce figurează pe ordinea de zi, iar

Preocupări și exigențe 
la consiliile

după aceea să constate în ce măsură 
s-a ținut sau nu cont de acestea in 
măsurile adoptate.

Dacă la nivelul județului și al mu
nicipiilor am reușit să dobîndim o 
bună experiență în pregătirea și des
fășurarea sesiunilor, trebuie să spu
nem că nu peste tot se acordă în
treaga atenție organizării acestora și 

.............  se explică 
cu hotărîri 
ce devin 

hîrtii puse

*:
adoptării hotărîrilor. Așa 
faptul că ne mai întîlnim 
care au caracter formal, 
din această cauză simple 
la dosar. Și nu întimplător. De pildă, 
în comunele Filipești, Brusturoasa, 
Pîrgărești, proiectele de hotărîri au 
fost prezentate în sesiuni fără a mai 
fi discutate în prealabil în birourile 
executive de către comisiile perma
nente, iar la Pincești, Tamași și 
Sănduleni, hotărîrile repetă sarcini 
cu caracter general, valabile pentru 
orice localitate și în orice anotimp. 
Firește, constatînd aceste deficiențe, 
am luat măsuri pentru eliminarea 
lor, ne-am străduit și ne străduim — 
prin controalele pe care le efectuăm 
— să preintîmpinăm apariția în con
tinuare a unor astfel de neajunsuri.

Oricît de bune ar fi hotărîrile — 
Indiferent la ce nivel sint luate — 
ele nu-și vor dovedi eficiența fără o 
urmărire atentă a modului în

sînt aduse la îndeplinire. De aceea, o 
primă măsură pe care o luăm ime
diat după adoptarea hotărîrilor este 
ca ele să fie cunoscute de cei care 
răspund direct de aplicarea lor. Ho
tărîrile consiliului popular județean 
ajung la orașe sau comune în cel 
mult cinci zile de la adoptare, iar 
cele ale consiliilor populare munici
pale ajung în comunele suburbane în 
două-trei zile. In municipiul Bacău, 
bunăoară, au fost organizate și co
lective de specialiști care, împreună 
cu deputății, merg în circumscripții 
și discută cu cetățenii despre felul 
cum trebuie duse la îndeplinire pre
vederile hotărîrilor adoptate în cea 
mai recentă sesiune. Tot pentru a se 
asigura traducerea în viață a hotărî
rilor, comitetele (birourile) executive 
ale consiliilor populare fac scurte 
informări la începutul fiecărei sesiuni 
sau în ședințele lor săptămînale.

Ne-am propus ca, în viitor, 
pentru întocmirea proiectelor de 
hotăriri cu caracter normativ să 
începem de •fiecare dată acțiu
nea cu cel puțin 6—8 săptămîni 
înainte de dezbaterea lor în sesiuni, 
pentru a da posibilitate unui număr 
mai mare de deputați, de cetățeni 
să-și spună părerea. Măsuri concrete 
am luat și pentru a ajuta consiliile 
populare municipale, orășenești și' 
comunale să-și îmbunătățească stilul 
de muncă. în acest scop, membrii 
comitetului executiv, activiști și spe
cialiști din aparatul propriu au fost 
repartizați pe comune și orașe ; pe
riodic, organizăm instruiri la nivel ju
dețean cu președinții, vicepreședinții 
și secretarii comitetelor (birourilor) 
executive ; am inițiat, de asemenea, 
brigăzi permanente de control și 
ajutor la fața locului etc.

Sînt. firește, unele dintre măsurile 
pe care le-am luat pentru m.ai buna 
organizare și desfășurare a sesiunilor 
— ne-a declarat în încheiere inter
locutorul — dar sîntem preocupați de 
a găsi și alte modalități pentru a 
face cît mai eficiente sesiunile, ho
tărîrile pe care acestea le adoptă.

Convorbire consemnată de
Gheorqhe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii"

Printr-o simplă carte poștală sau 
scrisoare, adresată magazinului 
„Dioda" — din București, bd. 1 Mai 
126, sectorul 8 — cetățenii din orice 
localitate a țării pot primi la do
miciliu. prin ramburs poștal, piese 
de schimb pentru televizoare, ra
dio, picupuri, magnetofoane. Achi
tarea contravalorii pieselor so
licitate se face la oficiul poștal, în 
momentul primirii coletului. (Ma
tei Stăncloiu, responsabilul maga
zinului ,,Dioda“-București).

Cronica litoralului
• Record de turiști pe litoral la 

sfîrșitul lunii iunie : circa 85 000 ! 
Alături de numeroși oameni ai 
muncii din tara noastră. își petrec 
vacanta pe țărmul însorit al Mării 
Negre și aproape 40 000 de turiști 
străini — cu 30 la sută mai multi 
decît în aceeași perioadă a anului 
trecut.

• Vacanța la mare e în pli
nă desfășurare 1 Eșaloane în
tregi de copii și tineri — mii 
și mii pe serie — merg să-șî 
petreacă o parte a vacanței de vară 
în coloniile și taberele de pe lito
ralul Mării Negre. In cazul grupu
rilor organizate, odihna, jocul pe 
nisipul plajei și in valurile mării 
sint supravegheate cu atenție și 
grijă de cadre didactice, de un 
personal medical calificat, astfel ea 
nimic să nu pună în pericol sănă
tatea copiilor. Există însă și alți 
oaspeți ai litoralului — acei copii 
și tineri care Vin cu familiile, în 
grupuri neinsoțite de persoane 
mature sau chiar singuri. Tuturor 
acestora, comandamentul local al 
vacanței de vară le face urmă
toarea recomandare : nu faceți baie 
oriunde pe litoral, ci numai în 
locurile special destinate acestui 
scop ! Pentru a preveni orice acci
dent. copiii și tinerii care vin pe li
toral, părinții și îndrumătorii lor 
sint solicitați să ia legătura cu fo
rurile locale ale vacantei pentru 
sfaturi și îndrumări utile petrece
rii zilelor de odihnă, pentru indi
carea locurilor unde pot face, fără 
nici un pericol, baie în mare. (Flo
rie» Dinulescu).

Măsuri pentru îngrijirea corespunzătoare 
a monumentelor lui Brăncuși

Intr-un articol, publicat nu de 
mult în ziarul nostru, se făceau 
observații critice cu privire la 
modul de gospodărire a parcurilor, 
la protecția și conservarea monu
mentelor lui Brăncuși aflate în 
orașul Tg. Jiu. De curînd am pri
mit un amplu răspuns din partea 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Tg. Jiu — sem
nat de tovarășul vicepreședinte 
Ion Tilvescu — din care cităm : 
„Referitor la inițierea unor mă
suri și lucrări de conservare cît 
mai bună a operelor lui Brăncuși 
s-au purtat și se mai poartă dis
cuții între organele locale și spe
cialiști în astfel de lucrări. Cu 
sprijinul Direcției monumentelor 
istorice s-a comandat un detaliu 
de sistematizare la Institutul jude
țean de proiectare Dolj pentru în
treaga zonă în care se află operele 
sculptorului („Masa tăcerii". „Poar
ta sărutului" și „Coloana infinitu
lui"). De comun acord cu proiectan
tul. comitetul executiv al consiliului 
popular municipal a hotărit fixarea

unui program de strictă urgență, 
care constă în : amenajarea peisa
gistică a vegetațiilor pe întreaga 
axă in care se află operele ; elimi
narea gardurilor și finisarea adec
vată a fațadelor de la imobilele si
tuate de-a lungul axei ; iluminarea 
corespunzătoare a intregii zpne ; 
reacoperirea „Coloanei" cu un strat 
protector care s-o apere de coro
ziune".

Mai sîntem informați și despre 
a] te acțiuni binevenite : constituirea 
unor colective formate din pen
sionari care supraveghează în 
timpul zilei vizitele la operele 
sculptorului ; organizarea unor co
lective de ghizi din rîndul pionie
rilor și al elevilor uteciști. care 
vor da informații și vor răspunde 
la întrebările vizitatorilor ; între
ținerea și gospodărirea celor două 
parcuri in care se află operele au 
fost încredințate organizațiilor de 
partid din cartierele zonei, activu
lui comitetului municipal al femei
lor și colectivului de muncă al 
fabricii de confecții etc. (C. Pricscu).

Vă trimit o fotografie a noului și frumosului dispensar medical al 
comunei Sișești, județul Maramureș. Această modernă clădire a fost con
struită prin contribuția bănească și prin munca patriotică ale cetățenilor 
din satul Sișești și cu sprijinul Direcției sanitare a județului Maramureș. 
Noul dispensar medical rural servește populația din cele 7 sate ale co
munei noastre, care se ridică la un număr de peste 6 000 de locuitori. 
In cadrul dispensarului funcționează un cabinet de consultații de me
dicină generală pentru adulți, un cabinet de consultații pentru copii, un 
cabinet de radiologie, sală de tratamente, un punct farmaceutic. (Petru 
Sișeșiean, secretarul organizației de bază P.C.R., comuna Sișești).

AMBIANȚA CIVILIZATA 
cartea ude vizită a localului
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de alimentație publica

tv
17,05 Din țările socialiste.
17,15 - ---------

18,00

PROGRAMUL I
In Jurul orei 11,00 : Transmi
siune directa de la Palatul Re
publicii : solemnitatea semnării ■ 
documentelor oficiale româno- 
gaboneze.

In jurul orei 14,45 : Transmi
siune directă de Ia aero
portul internațional București- 
Otopeni : ceremonia plecării 
lnalților oaspeți gabonezi.

15,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.

(Urmare din pag. I)
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întreprinderea de mașini electrice 
din Capitală, referindu-se la cei ne
reușiți la facultate. V-o spun din 
experiență : am calificat mulți _ (nu
mai anul acesta 16) și sint mîndru 
de contribuția pe care și-o aduc 
în producție, unde li se oferă 
plin prilejul de a-și valorifica 
noștințele teoretice din liceu.

De altfel mulți oameni din 
ducție, precum și profesori și _

aici, 
din 
cu-

pro- 
__ _ i_____  T_ .______ spe
cialiști, împărtășesc aceeași părere : 
nivelul de pregătire al celor nereu
șiți în învățămîntul superior este 
foarte bun. Societatea care i-a for
mat contează pe inteligența și pri
ceperea lor ; complexitatea mașini
lor și utilajelor moderne, rod al re
voluției tehnico-științifice, necesită 
oameni bine pregătiți. Cei mai mulți 
au înțeles acest lucru și s-au dus 
fără șovăire unde erau așteptați, de
venind muncitori de nădejde, bucu- 
rindu-se de stima colectivității și 

’ trăind satisfacția împlinirii. Din pă
cate însă mai sînt și tineri care 
n-au înțeles acest lucru, care conti- 

' nuă să-și irosească inutil ani de via
ță agățîndu-se de pretextul pregătirii 
pentru o nouă încercare de a bate 
la porți nepotrivite pentru aptitudi
nile lor. Să fie doar vina lor ?

In pragul vieții acești tineri în- 
tîmpină cîteodată o mentalitate ve
tustă — străină spiritului general al 
societății noastre — potrivit căreia 
intrarea la facultate ar fi „singura" 
modalitate de realizare superioară a 
unui tînăr, confundindu-se treptele 
invățămintului superior cu realiza
rea superioară. Din păcate, la ali
mentarea acestei evidente confuzii 
au contribuit factori care, dimpo
trivă, au menirea să ajute la justa 
orientare a unor tineri. Să luăm, de 
pildă, ȘCOALA. Sînt cunoscute im
portantele progrese înregistrate în 
ultimii ani, ca urmare a aplicării in
dicațiilor și măsurilor stabilite de 
conducerea de partid în ce privește 
integrarea invățămintului cu produc
ția, orientarea și educarea tineretu
lui studios în spiritul formării prin 

I muncă pentru muncă. Școala de as
tăzi oferă tînărului posibilitatea să 

1 deprindă o gamă largă de meserii
| utile, să practice munca fizică, să

capete sentimentul utilității sale, să 
se simtă bine pregătit pentru viață, 
pentru activitatea productivă. De Ia 
atelierele-școală pînă la participarea 

I la acțiunile de muncă patriotică din

19,20
19,30
20,00

20,15

20,40

21,30
22,10

Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.
Gimnastică : Republica Socialis
tă România — R. P. Chineză. 
Transmisiune de la sala 
reasca.
1001 de seri. 
Telejurnal.
Voci tinere — emisiune de 
zică ușoară românească.
O vioară pentru mal .tîrzlu. 
cumeritar.
Festivalul comedie! cinematogra
fice la TV. „Comedia fără virstă". 
Mai aveți o întrebare ?
24 de ore.

PROGRAMUL II

Flo-

mu-

Do-

22,00

Concertul orchestrei de studio a 
Radlotelevlziunil.
Cărți și idei.

Turiștii care poposesc pe fru
moasele meleaguri din Țara 
Vrancei sint invitați de coope
rația de consum la un plăcut și 
recreativ loc de popas — caba
na „Căprioara". Amplasată în 
zona de agrement a orașului 
Focșani, în Crîngul Petrești, ca
bana „Căprioara" — în fotogra
fie — dispune de un restaurant 
elegant, care oferă o gamă largă 
de specialități ale bucătăriei 
moldovenești.

Tot în județul Vrancea, coo
perația de cbnsum a renovat de 
curînd „Terasa Bachus" (DNE 
20, la 16 km de Focșani). Re
țin atenția și alte unități re
confortante, cum ar fi popasul 
„Dumbrăvița" (la 12 km de Foc
șani). hanul turistic „Domnești" 
(la 10 km de Adjud).

...In restaurantul din Recaș-Timiș, 
patru minori se „cinsteau cu o tărie".

...In loc de dulciuri și răcoritoare, 
la cofetăria „Crinul" din Craiova se 
serveau rom și coniac.

...Nouă lucrători din diferite între
prinderi brașovene au fost depistați 
prin bufete și bodegi înainte de a 
intra în schimbul doi...

Sînt cîteva din abaterile de la pre
vederile Decretului 51/1975, cu pri
vire la stabilirea programului de 
funcționare a unităților comerciale 
și de alimentație publică. Sînt — pu
tem spune — excepții de la regula 
generală, de la atitudinea responsa
bilă de respectare și aplicare riguroa
să a tuturor prevederilor decretului, 
atît din partea celor învestiți cu obli
gații ferme în acest sens, cît și a ce
tățenilor înșiși. Scăderea treptată a 
numărului de abateri, încălcări sau 

• eludări ale noului act normativ este 
un fapt de natură să bucure, ilustrat 
și de controalele efectuate de inspec
toratele județene de miliție din în
treaga țară și al municipiului Bucu
rești. In decada 10—20 Iunie, la un

timpul vacantelor, școala noastră, în 
multiple forme, nu numai că îl in
struiește, ci îl și educă pe tînăr în 
spiritul dragostei față de muncă.

Se manifestă însă, pe alocuri, și 
practici pedagogice străine de acest 
spirit înnoitor, care alimentează pre
judecăți și mentalități înapoiate, no
cive pentru viitorul adolescen
tului. Atitudinea lipsită de răs
pundere a unor cadre didactice 
contribuie la apariția în rîndul e- 
levilor a mentalității de care 
vorbeam mai sus. Pe alocuri, în
demnurile la învățătură sînt înso
țite de „imbolduri" de genul; învață, 
altfel rămîi tot „la coada vacii", „la 
ciocan" sau „la șaibă"... Or, este 
lesne de înțeles că asemenea „im-

dacă a făcut liceul, că tot la șaibă 
a ajuns ?!“ sau „A lu’ cutare a făcut 
școală și acum a ajuns colegă de 
sapă cu noi". Cît ciștigă și, mai 
ales, cît pierde colectivitatea de pe 
urma acestor „comentarii" înapoia
te ? Forțe tinere, dornice de muncă, 
cu reale calități de care societatea 
are nevoie, preferă să stea degeaba, 
timorate de „gura lumii". Chiar și 
unii oamenj cu funcții de răspun
dere, care au plecat tot de la „șaibă", 
uitînd de unde au pornit, își rețin e- 
fectiv copiii de la angajarea în 
muncă și-i îndeamnă să „încerce" 
ani Ia rînd să intre, indiferent la ce 
facultate — numai să intre — soco
tind in mod fals că autoritatea și 
prestigiul lor sînt într-un fel știrbi

Ce le spuneți tinerilor,..
bolduri" (implicit judecăți de va
loare retrograde) sînt în măsură să 
creeze la adolescenți concepții abe
rante despre munca fizică, 
monteze falsul complex de 
ritate printre tinerii care nu 
Ia facultate.

în aceeași ordine de idei, 
gîndim la răspunderile ce

să all— 
inferio- 
reușcsc
să ne 

revin 
FAMILIEI, factor decisiv în forma
rea tinerei generații. Răspunsuri ca 
acela al învățătoarei din Pitești 
(citat la începutul rîndurilor de față) 
am primit și de la alți părinți — 
medici, juriști, ingineri — care nu 
concepeau pentru copiii lor o muncă 
„neintelectuală"... Un asemenea pă
rinte (în prezent pensionar, dar care 
fusese, pe rînd, hamal, muncitor, 
maistru și apoi director !) ne-a măr
turisit :

— De patru ani caut „oameni" și 
am cheltuit aproape 30 000 lei pentru 
meditații numai să-mi intre fata la 
medicină. Ce-i drept, ea nu ține 
neapărat să iasă doctoriță și nici eu, 
dar știți cum e gura lumii...

Intr-adevăr, s-o spunem deschis, 
uneori o parte a OPINIEI PUBLICE 
acționează nefast în asemenea ca
zuri. în timp ce opinia publică 
largă, societatea în ansamblu sti
mează omul muncii și munca pro
ductivă, acordîndu-le cinstea cu
venită, răsplătindu-le după merit, 
pe ici — pe colo se aud șușoteli la 
adresa cite

te de faptul că fiul sau fiica n-a 
reușit la facultate.

pupă cum tot atît de falsă este și 
ideea — infirmată de viață — că a- 
cești tineri ar disprețui munca fizică. 
Nu ! Dar, așa cum arătam mai sus, 
ei au adesea de luptat cu mentali
tăți învechite, cu sentimente de a- 
mărăciune datorate „șocului nereuși
tei", cu falsele orgolii ale familiilor, 
cu „gura lumii". Din acest punct de 
vedere — al capacității celor in 
cauză de a învinge asemenea obsta
cole în calea realizării lor autentice 
în viață, calea integrării într-o muncă 
demnă, cinstită și plină de satis
facții — ne-au vorbit numeroși 
tineri. Cea mai elocventă demonstra
ție ne-a făcut-o, cu o fermecătoare 
sinceritate. Cornelia Nicolaescu, o 
tînără muncitoare' de la Combinatul 
de articole tehnice din cauciuc — 
Pitești, operatoare chimistă. O fată 
frumoasă, de 22 de ani, pe care : 
intîlnit-o lingă panoul sinoptic 
comandă al fabricii nr. 1.

— Nu-mi prea place să-mi 
mintesc de acele momente Și o 
înțelegeți de ce... Am făcut liceul 
Cîmpulung. Profesori foarte 
ne-au pregătit cu

am 
de

unui tînăr ; „Ce folos

a- 
să 
la 

buni 
.... r „ toată stăruința

pentru facultate. Am dat admitere 
la A.S.E. Nu prea știam eu ce în
seamnă, dar .auzisem că sint mai 
multe locuri... N-am reușit, mi-au 
lipsit cîteva sutimi. Ghinion ! Acum 
zic că spre norocul meu, dar atunci

a fost un calvar. Acasă mi se părea 
că toată lumea se uită la mine (și 
nu era doar o părere), că mă arată 
cu degetul ca pe cea mai incapabilă 
(și eu începusem să cred la fel). Pă
rinții ? Necăjiți și ei — știți, vorbele, 
compătimirile ironice sau sincere 
ale vecinilor și cunoștințelor... Am 
lucrat întîi ca arhivară vreo trei 
luni. Apoi am plecat la Pitești, tri
misă de părinți să frecventez niște 
cursuri de pregătire pentru viitoarea 
admitere. Aici am aflat că la com
binat se caută tineri absolvenți de 
liceu ; am vizitat combinatul și am 
rămas. După patru luni eram ope
rator chimist. Acasă n-am avut 
curajul să le spun decît după o lună. 
Ai mei mă știau la pregătire. Cînd 
au aflat... Mama a plins, dar tata 
s-a bucurat mult. De trei ani și ju
mătate fac această meserie. Nu e 
ușoară, dar e foarte interesantă. Aici, 
la panou, înveți și meseria de elec
trician, și pe cea de mecanic, tre
buie să fii și automatist,

— Și nu v-a închis producția 
calea spre o realizare superioară 7

— Abia aici am înțeles că nu 
funcția sau titlul îți dau satisfacție, 
ci faptul că poți să le dovedești oa
menilor de ce ești în stare, că oa
menii contează pe tine și, la rîndul 
tău, poți conta pe ei. Nici nu vă 
închipuiți ce mîndră m-am simțit 
cînd doi tineri ce-mi fuseseră în
credințați să-i pregătesc pentru 
panoul de comandă au început să 
lucreze singuri. Acum sînt studentă 
în anul III la seral la Institutul de 
subingineri — facultatea de chimie 
industrială. Fac specializare în do
meniul în care lucrez.

Această caldă pledoarie pentru 
muncă, pentru angajare cu tot elanul 
tinereții pe drumul cinstei și dem
nității, al realizării autentice, ține 
loc de orice concluzie în problema 
pe care o discutăm. Rămîne ca ti
nerii și părinții la care ne-am re
ferit In ancheta noastră să reflecteze 
asupra sensului acestei mărturii, 
să afle în ea răspunsul la între
bările grave pe care ș[ le pun. Tot
odată, propaganda noastră educativă 
— fie că se face de la catedră, în 
scris, în familie sau pe stradă — e 
datoare să vegheze cu cea mai mare 
grijă ca nici un gest și nici o vorbă 
să nu facă din acești tineri admi
rabili, inteligenți și dotați niște 
oameni sufletește traumatizați, care 
să regăsească abia intr-un tîrziu, cu 
greu, adevăratul drum în viață.

Cum se aplică prevederile 
Decretului 51/1975

număr aproximativ egal de unități 
controlate, abaterile și sancțiunile 
contravenționale aplicate s-au redus 
aproape la jumătate față de prima 
decadă de la publicarea decretului.

Cu toate acestea, au fost de
pistate cazuri de nerespectare a ora
rului de funcționare al unităților co
merciale și de alimentație publică, 
de nesocotire a normelor generale 
de comerț, de încălcare a unor reguli 
de conviețuire socială și conturbare 
a liniștii cetățenilor. Deși la ora 24 
restaurantul „Parcul Măgura" din 
Tg. Ocna trebuia să aibă lacătul pe 
ușă, el era în plină activitate și la ora 
1,30, în noaptea de 14 spre 15 iunie.

— De ce n-ați respectat progra
mul ? — a fost întrebat responsabi
lul restaurantului, Ștefan Amagdei.

— Păi, să vedeți... E un banchet... 
Rezultatul : responsabilul Ștefan 

Amagdei a fost amendat cu 5 000 de 
lei. Aceeași amendă, de cite 5 000 de 
lei, pentru aceeași nerespectare a 
orei de închidere, a fost aplicată res
ponsabilului bufetului din comuna 
23 August-Tulcea, responsabilului lo
calului „Cabana-Rediu" din județul 
Botoșani și altora.

Interzicînd accesul minorilor, al 
adolescenților în localuri în care se 
servesc băuturi alcoolice, noul act 
normativ are în vedere creșterea, 
educarea și pregătirea profesională 
și morală a tineretului patriei într-un 
climat demn, civilizat. Iată de 
ce apare cu atît mai contrastantă 
și condamnabilă atitudinea unor os
pătari și șefi de restaurante, baruri 
și bufete care nu numai că „închid 
ochii", permițînd intrarea în localu
rile respective a unor minori, dar îi 
mai și servesc cu băuturi alcoolice. 
Straniu a fost răspunsul unui 
fost ospătar (de cîteva zile nu 
mai este) : „Păi ce, n-avem și 
noi un plan de făcut ?“ Ce fel de 
plan ? Să vîndă minorilor coniac, să 
se joace cu sănătatea și viața lor ? 
Cînd gestionarul Gheorghe Oploeș- 
cu, de la bufetul din comuna Pătîr- 
lagele-Buzău, a fost surprins că a 
permis intrarea în local a unor ado
lescenți, a început să se vaite, să 
implore „înțelegere", că n-o să se 
mai repete altă dată. Dar unde-i lege 
nu-i tocmeală : a fost amendat cu 
3 000 de lei. La rîndul lor, tinerii gă
siți în culpă fac cunoștință, într-o 
formă sau alta, cu rigorile decretu
lui. Cinci elevi de Ia un liceu din 
Alexandria, găsiți „cinstindu-se" în- 
tr-un local, au fost puși în discuția 
colectivului de elevi, a organizației 
U.T.C. și consiliului profesoral, iar 
părinții lor — avertizați.

Deși au urmărit, în principal, mo
dul în care se respectă Decretul 
51/1975, controalele efectuate de or
ganele de miliție au Scos la iveală 
și unele deficiențe și încălcări sau

eludări ale altor prevederi legale, 
împotriva vinovaților aplicîndu-se 
sancțiunile de rigoare. Pentru pro
vocarea de scandal în local, după un 
consum excesiv de alcool, G. Despa 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej a 
fost trimis în judecată, Ion O- 
prea, de la un magazin alimen
tar din Buzău, a fost arestat, împreu
nă cu alți patru complici, pentru in
troducerea în magazin, fără forme le
gale, a unei cantități de 700 kg de 
zahăr sustras de la fabrica din loca
litate. La rîndul său, Gh. Ciocioană, 
de la centrul de carne din Băilești, 
județul Dolj, adusese în unitate și 
pusese in vînzare, fără nici o formă 
legală, un porc întreg, iar gestionara 
de la cofetăria „Trandafirul" din 
Craiova a fost prinsă în flagrant de
lict diluînd băuturi răcoritoare. De 
prisos să mai spunem că asemenea 
fapte constituie infracțiuni și sînt pe
depsite ca atare.

„în ce ne privește — ne spune co
lonelul Valeriu Buzea, locțiitorul șe
fului Inspectoratului General al Mi
liției — asemenea controale efectuate 
in luna iunie vor continua în mod 
sistematic, pentru prevenirea și com
baterea oricăror devieri de comporta
ment din partea unor elemente cer-, 
tate cu munca și disciplina, cu ordi
nea și legalitatea.

La o analiză mai atentă a prezenței 
minorilor consumînd băuturi alcoo
lice în diferite localuri în această pe
rioadă se constată că cei mai mulți 
dintre ei provin din familii dezorga
nizate sau din familii în care „fata 
mamei" și „băiatul tatei" sint prea 
răsfățați, nesupravegheați și încu
rajați cu bani de buzunar peste 
strictul necesar la virsta lor. O mare 
răspundere pentru viitorul lor ne 
revine tuturor și, în primul rînd, pă
rinților acestora, educatorilor și or
ganizațiilor de tineret, ca să nu 
mai vorbim de obligația legală a șe
filor de localuri, a tuturor lucrăto
rilor din alimentația publică de a nu 
permite accesul și, cu atît mai puțin, 
servirea de băuturi alcoolice. Orga
nele noastre de ordine vor veghea cu 
consecvență și fermitate pentru a 
preveni și combate orice tendință de 
nerespectare sau încălcare a uneia 
sau alteia din prevederile decretu
lui".

Cazurile de nereguli și abateri 
semnalate, deși reduse ca număr, 
trebuie să stea permanent în atenția 
factorilor răspunzători de aplicarea 
întocmai a Decretului 51/1975, pen
tru ca ele să nu se mai re
pete în viitor, iar atunci cînd sint 
depistate, să fie aspru sancționate. 
In același timp, un rol deosebit de 
important îl au organizațiile de 
partid și U.T.C. în educarea și creș
terea nivelului de conștiință, de răs
pundere civică al tuturor lucrători
lor din comerț și alimentația publi
că. în sprijinul celor care au n- 
tribuții în acest domeniu, al orga
nelor de ordine, trebuie să acționeze, 
în mod permanent, sistematic, echi
pele de control obștesc, toți cetățenii.

Pe’re POPA

HANUL TURISTIC „ȘURIANUL“
In județul Alba, pe șoseaua in

ternațională București — Sibiu — 
Arad (DN 7, km 346), într-o zonă 
de mare atracție pentru turiști, 
cooperația de consum a dat în 
folosință un nou han turistic — 
„Șurianul". Este unul din cele 
mai reconfortante locuri de

popas din această zonă, în orice 
anotimp al anului. Hanul dis
pune la parter de o cramă, iar 
la etaj se află un restaurant în 
care se servește o gamă bogată 
de preparate culinare. Cazarea 
se face în căsuțe din zid, pre
văzute cu grupuri sanitare pro
prii și încălzire centrală.
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CELUI DE-AE XXI-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST

DIN STATELE UNITE ALE AMERICII

întâlnire la C. C. al P. C. R. SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

CHICAGO, ILLINOIS
Dragi tovarăși.
In numele Partidului Comunist Român adresăm un cald salut și cele mai 

bune urări de succes delegaților la cel de-al XXI-lea Congres al Partidului 
Comunist din S.U.A., tuturor membrilor și militanților partidului.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile intensificării luptei po
poarelor pentru destindere și securitate internațională trainică, pentru lichi
darea subdezvoltării, împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste de dominație, inechitate și asuprire, pentru o nouă ordine economică 
și politică internațională, pentru apărarea și promovarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpînul bogățiilor naționale și al destinelor proprii, de a-și 
hotărî în mod liber și independent soarta, conform intereselor și aspirațiilor 
sale, fără nici un amestec din afară.

Ne folosim de acest prilej pentru a reafirma dorința noastră ca relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din S.U.A. să cunoască 
o dezvoltare permanentă, pe baza principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, ale egalității în drepturi, ale independenței și ne
amestecului în treburile interne, cu respectarea dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora in mod autonom linia politică, ceea ce servește adîncirii și am
plificării bunelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Statele 
Unite ale Americii, dintre poporul român și poporul american, cauzei uni
tății tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin în desfășurarea lucrărilor Congre
sului dumneavoastră, precum și in activitatea viitoare, pusă în slujba intere- 
«elor poporului american, ale păcii, colaborării Și înțelegerii în lume.

COMITETUL CENTRAL

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit, 
miercuri, cu Nadim Abdul Sammad, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Liban, aflat in vizită în tara noas-

tră. A luat parte tovarășul Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A avut loc o convorbire, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească.

și cooperam economice 
internaționale a plecat 

in Republica Zair

A REPUBLICII MALGAȘE

Excelenței Sale Domnului DIDIER RATSIRAKA
Președintele Consiliului Superior al Revoluției, 

Șef al statului și al Guvernului Republicii Malgașe

*

DIN R. I.
Delegația Partidului Liber Demo

crat din R. F. Germania, condusă de 
secretarul general al partidului, dr. 
Martin Bangemann, care a făcut o ■ 
vizită în țara noastră, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a părăsit miercuri 
seara Capitala.

La plecare, oaspeții au fost con
duși de tovarășii Ilie Verdeț, mem-

bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., 
Ilie Șalapa, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., Vasile 
Șandru, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Erwin Wickert, am
basadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

Tovarășul Ion Pățan, 
ministru 
merțului 
nomice 
miercuri 
unde va 
zentanți 
Zair 
rilor 
mice

La 
erau 
Ministerului Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale.

A fost de față Bokingi Embeyolo, 
ambasadorul Republicii Zair la 
București.

viceprim- 
al guvernului, ministrul co- 
exterior și cooperării eco- 

a plecat, 
Kinshasa 

cu repre- 
Republicii 
schimbu-

internaționale, 
după-amiază, la 
purta convorbiri 
ai Guvernului 

privind dezvoltarea 
comerciale și a relațiilor econo- 
dintre cele două țări.
plecare, pe aeroportul Otopeni, 
prezenți membri ai conducerii

(Agerpres)

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost impresionat de amabilul mesaj pe care Excelenta Voastră mi 
l-a trimis cu ocazia sărbătoririi oficiale a zilei mele

Mulțumindu-vă foarte mult pentru mesaj, vă 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală și 
poporului român.

de naștere, 
adresez cele mai bune 

pentru prosperitatea

Președintele Marii Adunări 
ționale, Nicolae Giosan, a primit o 
telegramă de mulțumiri din partea 
președintelui Consiliului Poporului 
al Republicii Arabe Siriene, Moha
med Aii El Halabi, pentru felicitările 
adresate cu prilejul realegerii sale 
în funcție.

documentare consacrată

Mare
JEAN

Duce de Luxemburg

Vizita delegației Congresului 
Statelor Unite Mexicane

Tn cursul zilei de miercuri, delega
ția Congresului Statelor Unite Mexi
cane, condusă de Carlos Sansores 
Perez, președintele Marii Comisii a 
Camerei Deputaților, care se află în 
vizită oficială în tara noastră, a avut 
o întrevedere la Consiliul popular 
municipal București cu tovarășul 
Gheorghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, a vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste România,, 
cartiere de locuințe, obiective social- 
culturale, a vizionat un spectacol ar
tistic.

Seara, președintele Marii Adunări 
Naționale, Nicolae Giosan, a oferit în 
onoarea oaspeților un dineu. Au

participat Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, loan 
Ceterchi, președintele Consiliului Le
gislativ, 
secretar 
merțului 
nomice 
Biroului 
deputați. Președintele Marii Adunări 
Naționale și președintele Marii Co
misii a Camerei Deputaților a Con
gresului Statelor Unite Mexicane au 
rostit, în timpul, dineului, toasturi.

Nicolae Ionescu, ministru 
de stat la Ministerul Co- 
Exterior și Colaborării Eco-
Internaționale, membri ai 
Marii Adunări Naționale,

★
Ministrul afacerilor externe, Geor

ge Macovescu, a primit miercuri di
mineața pe Humberto Castello Alda
nas, noul ambasador al Republicii 
Cuba în Republica Socialistă Româ
nia, în legătură cu apropiata prezen
tele a scrisorilor de acreditare.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a primit miercuri di
mineața pe Virgilio Brandford Ham- 
mitt, noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Panama 
în Republica Socialistă România, în 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Malgașe, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, a tri
mis o telegramă 
trului afacerilor 
Remy .Tiandraza.

de filme
celei de-a 30-a aniversări a semnă
rii Cartei Națiunilor Unite. In des
chiderea acestei manifestări au luat 
cuvintul acad. Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, și Sayed Abbas 
Chedid, directorul Centrului de . in
formare al O.N.U. la București, care 
au subliniat însemnătatea Cartei 
O.N.U., relevînd, totodată, partici
parea constructivă a României la 
activitatea Organizației Națiunilor 
Unite.

de felicitare minis- 
externe malgaș, dr.

★
La Academia Republicii Socialiste 

România a avut loc, miercuri, o gală

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL Azi, în sala Floreasca

Universitatea Craiova și Rapid in finala „Cupei României"
Finala «popularei qjnfpeyțjj ;,țgi 

Românie?* la fotbal.Se'

Concurs demonstrativ

îmi este deosebit de plăcut să vă transmit, cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Malgașe, cele mai cordiale felicitări., urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului malgaș 
sale de progres și bunăstare.

îmi exprim convingerea că 
cite între Republica Socialistă 
volta tot mai mult în viitor în 
colaborării și înțelegerii în lume.

prieten, noi succese în realizarea aspirațiilor
relatiile de prietenie și colaborare statorni- 
România și Republica Malgașă se vor dez
interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

>3
__„.. . _ , w 

la 6 iulie in Capitală și va opune 
echipei Rapid formația Universitatea 
Craiova.

Miercuri, în semifinalele competi
ției, pe stadionul „Petrolul" din Plo
iești, Universitatea Craiova a învins 
cu 5—3 (1—1, 1—1) pe A.S.A. Tg. 
Mureș. La capătul celor 90 de minu
te de joc și după disputarea prelun
girilor, scorul era egal : 1—1. Con
form regulamentului, cele două echi
pe au executat lovituri de la 11 m, 
care au fost favorabile fotbaliștilor 
craioveni.

;SJ
executat lovituri de la H m perrtru 

'■ desemnarea echipei finâltfte/ Răpid 
a înscris mai multe lovituri de pe- 
nalti cîștigînd cu scorul de 7—6.

In deschidere, a avut loc finala 
campionatului național de juniori. 
Titlul a revenit echipei Rapid care a 
învins cu 2—0 pe C.F.R. Timișoara.

9Cn fbticipareit»s 
unor gimnast! din România

și R. P. Chineză
vom revedea pe Nadia

1, Anca Grigoraș,
TENIS

li 
Comăneci, 
Dan Grecu și Mihai Borș

Peste 60 000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „23 August" din Ca
pitală jocul dintre echipele bucu- 
reștene Steaua și Rapid. Fotbaliștii 
steliști au deschis scorul in minutul 
73 prin Sătmăreanu. Feroviarii au 
egalat cu 3 minute înainte de final • 
prin Rîșnită.

Și în prelungiri, după 120 de mi
nute de joc, tabela de marcaj indica: 
1—1. Astfel că cele două formații au

în „Cupa balcanică"
ROMÂNIA—TURCIA 3-1

Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon a programat miercuri 
după-amiază primele jocuri din turul 
doi. Intr-o partidă, care a durat a- 
proape 4 ore, tînărul jucător ameri
can Sherwood Stewart l-a învins cu 
8—6, 6—8, 6—2, 1—6, 6—3 pe Ilie 
Năstase.

Alte rezultate : Okker — Rahim 
8—9, 4—6, 9—7, 6—3, 6—0 ; Gottfried 
— Kirmayr 4—6, 7—5, 9—8, 4—6, 
6—4 ; Tanner — Pecci 6—3, 6—4, 9—8; 
Roche — Ganzabal 6—3, 6—2, 6—4 ; 
Roessen — Dibley 9—8, 6—2, 6—3 ; 
Pasarell — Gerken 6—3, 6—3, 6—1 ; 
Vilas — Moore 6—4, 6—3, 6—1 ; Ro
sewall — Feaver 6—4, 6—4, 6—4 ; 
Ashe — Kamiwazumi 6—2, 7—5, 6—4.

Astăzi, la sala Floreasca. începînd 
de la ora 18, va avea loc un concurs 
demonstrativ de gimnastică feminină 
și masculină la care vor participa 
sportivi din lotul reprezentativ al 
României și din selecționata de tine
ret a R. P. Chineze.

Cu această ocazie, amatorii de 
gimnastică vor urmări demonstrațiile 
cîtorva dintre cei mai talentați spor
tivi chinezi și se vor reîntîlni cu Na
dia Comăneci, campioană europeană 
absolută, și colega ei de echipă Anca 
Grigoraș, precum și cu Dan Grecu, 
campion european la „inele", și Mi
hai Borș, vicecampion european la 
aceeași probă.

Demonstrațiile vor cuprinde numai 
exerciții liber alese.

Miercuri, la Haskovo, în cadrul bal
caniadei de fotbal pentru echipe de 
tineret, selecționata României a în
vins cu 3—1 (0—1) reprezentativa 
Turcie; prin punctele înscrise de 
Moga (2) și Radu II.

De la C.E. C
Casa de Economii și Consem- 

națiuni aduce la cunoștința ce- 
i lor interesați că unitățile sale 

din întreaga țară primesc pină 
luni, 30 iunie, inclusiv, depuneri 
pe librete de economii cu do- 
bindă și cîștiguri in autoturis
me în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru trimes
trul III 1975.

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul II 1975 ale libretelor 
de economii cu dobîndă și cîș
tiguri în autoturisme vor__avea 
loc 
lie, 
mii 
din
518 ____
Tragerea la sorți va avea loc 
în orașul Sinaia : la data de 29 
Iulie a.c. pgntru libretele emi
se de unitățile C.E.C. din Capi
tală, la care se vor acorda 152 
de cîștiguri în autoturisme. 
Tragerea la sorți va avea loc în 
Capitală, la Clubul Finanțe- 
bănci din str. Doamnei nr. 2.

In total, la aceste trageri la 
sorți se vor acorda 670 de cîști
guri în autoturisme.

Cei interesați sînt invitați să 
participe la aceste trageri la 
sorți.

astfel : -- la data de 28 iu- 
pentru libretele de econo- 
emise de unitățile C.E.C. 
țară, la care se vor acorda 
cîștiguri în autoturisme.

Reproducem pe larg dintr-o de
clarație a antrenoarei federale Maria 
Simionescu cuprinsă în articolul 
„Adolescența unui sport al adoles
cenței", publicat de ziarul „Scîntefa" 
la 7 ianuarie 1974, deci cu un an și 
patru luni înainte ca Nadia Comă- 
neci să fi devenit campioană euro
peană absolută, moment al relansă
rii gimnasticii feminine românești 
în arena internațională :

„Specializarea foarte timpurie e o 
necesitate a sportului modern. Ră- 
mînerea noastră în urmă pe plan in
ternațional (a gimnasticii feminine — 
n.n.) s-a datorat și faptului că n-am 
înțeles și n-am acționat la timp con
form acestui mare adevăr. In muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
pornit de la zero, insă cu multă am
biție de a înfăptui ceva original, 
modern, care să relanseze gimnastica 
noastră în arena mondială. Cu spri
jinul organelor locale, Ministerului 
Educației și Invățămîntului, federa
ției și grupului de specialiști s-a 
creat un prototip, aș zice, al pregă
tirii viitoare în toate disciplinele. 
Criticilor care vorbesc despre distru
gerea rivalității le-aș răspunde prin- 
tr-o invitație la ridicarea acestei 
rivalități sportive pe o treaptă co- 
respunzînd evoluției cerințelor inter
naționale. Invitația o adresez atit 
orașelor care-și limitează astăzi am
biția gloriei sportive Ia echipe 
de fotbal cenușii, în timp ce 
le-ar fi posibil să dobîndească 
renume prin organizarea pepinierelor 
la ramuri olimpice, cît și marilor 
cluburi care au uitat să-și crească 
juniori, tocmai într-o disciplină ca 
gimnastica, unde performantele se 
pot obține la vîrste precoce. Solu-

ția modernă în gimnastică ar fi deci 
nu o rivalitate măruntă, fără per
spectivă de reprezentare internațio
nală, ci crearea altor 3—4 unități 
specializate în orașe cu populație 
școlară medie sau pe lingă cluburi 
reputate, în marile orașe. Cît priveș
te obiecția despre „strîngerea talen
telor", ea se transformă într-un ar
gument foarte puternic tocmai în 
favoarea unităților școlare speciali-

DIALOGUL ARTELOR
băimă- 

primitoare 
intitulat 

muzică și

Un numeros public 
rean a fost gazdă i 
pentru spectacolul 
„Seară de poezie, 
plastică", organizat în ambianța 
complexului expozițional din 
colonia pictorilor, cu concursul 
cenaclului literar „Nord", pre
cum și al corului de fete al Li
ceului de muzică și arte plas
tice. In program, un recital de 
poezie patriotică din creația 
poeților maramureșeni, care s-a 
armonizat în sensibilități dura
bile cu lucrările de artă plastică

din expoziție și cu adîncimile 
cîntecului românesc interpretat 
de corul școlărițelor ; corul a 
prezentat în premieră trei cîn
tece ale tînărului compozitor 
Liviu Borlan, dintre care „Ad 
pacem" a cules ropote de aplau
ze. (Gh. Susa).

ARTIȘTI BUCUREȘTENI 
ÎN EXPOZIȚII CLUJENE
La Galeria mare a Fondului 

plastic din Cluj-Napoca 
deschis expoziția 
bucureștean Ion 
prinzînd mai bine de 70 de lu
crări. Concomitent, la Galeria 
mică expune un alt artist din

s-a 
pictorului 

Pacea, cu-

★
Miercuri a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, delegația 
de activiști ai P.M.U.P., condusă de 
Stanislaw Sobczyk, prim-adjunct al 
șefului Secției agrare și economiei 
alimentare a C.C. al P.M.U.P., care, 
Ia invitația C.C. al P.C.R., a efec
tuat o vizită pentru schimb de ex
periență in țară noastră.

In timpul vizitei pe care a între
prins-o, delegația a avut convorbiri 
la Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, la conducerea unor institu
ții centrale de stat, la Comitetele ju
dețene Constanța și Dîmbovița ale 
P.C.R. ; a vizitat, totodată, întreprin
deri agricole, obiective social-cultu- 
rale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Adrian 
Rogojan, adjunct de șef de secție la 
Consiliul Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale, de. activiști de partid.

A fost de față Wladyslav Wojta- 
sik, ambasadorul R. P. Polone la 
București.

★
Cu prilejul împlinirii a 70 de ani 

de la începutul revoluției ruse din 
1905—1907, Ambasada Uniunii Sovie
tice la București a organizat, 
miercuri dimineața, o conferință de 
presă. In acest cadru, ambasadorul 
V. I. Drozdenko a făcut o expune
re în care a relevat însemnătatea 
istorică a evenimentului aniversat.

★
Miercuri dimineața a sosit la Bucu

rești o delegație a Filialei ucrainene 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, condusă de Boris Pavlovici 
Kovalevski, adjunct al ministrului 
invățămîntului superior și mediu de 
specialitate al R.S.S. Ucrainene, 
membru al conducerii Filialei ucrai
nene a A.P.S.R., care, la invitația 
Consiliului General A.R.L.U.S., face 
o vizită în țara noastră.

Pe peronul Gării de Nord, oaspe
ții au fost întîmpinați de reprezen
tanți ai Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

★
S-au încheiat cursurile a două 

noi serii de participanți la progra
mele Centrului internațional de per
fecționare a pregătirii cadrelor din 
țările în curs de dezvoltare, organi
zate de către academia „Ștefan 
Gheorghiu". La aceste cursuri, 
care au avut ca qbiectiv perfecțio
narea conducerii diferitelor categorii 
de unități, precum și perfecționarea 
cadrelor în probleme de organizare

form vîrstei, generației Com&neci. 
Alături de ceilalți tehnicieni care lu
crează astăzi cu talentatele noastre 
fetite, dati-mi voie să fiu optimistă, 
încrezătoare în perspectiva echipei 
române pentru Jocurile Olimpice din 
1976“.

Am reluat pe larg aceste opinii ale 
tovarășei Maria Simionescu pentru 
că din ele rezultă cît se poate de 
limpede, pe de-o parte, explica-

a sistemului informațional, au parti
cipat 45 de cursanți din 13 țări din 
Africa, America Latină și Asia. Pro
gramele au constat 
dezbateri, 
zite de 
unități din 
vitate. Au 
menea, întîlniri și discuții cu cadre 
de conducere și specialiști din țara 
noastră.

Recent, 
inaugurat patru programe de 
cializare în 
organizarea 
organizarea 
ționare a 
operaționale 
participă 70

din prelegeri, 
lucrări de laborator, vi- 

studiu și documentare în 
diferite sectoare de acti- 
fost organizate, de ase-

centrul internațional a 
spe- 

următoarele domenii : 
producției și a muncii, 
activității de 
personalului, 
și marketing, la 

de cursanți din 17
★

Miercuri după-amiază a avut 
în Capitală, festivitatea închiderii 
cursurilor celui de-al doilea seminar 
internațional de perfecționare a spe
cialiștilor, bursieri ai O.N.U., organi
zat de Centrul demografic O.N.U.— 
România, pe tema „Populația și dez
voltarea".

Timp de aproape două luni, parti
cipantei — cadre de specialitate din 
13 țâri din Africa și Orientul Mijlo
ciu, precum și din țara noastră — au 
audiat expuneri, au dezbătut o serie 
de probleme privind conceptele de 
analiză demografică, populația și re
sursele, educația, sănătatea publică, 
amenajarea teritoriului, planul mon
dial de acțiune în domeniul popu
lației.

La festivitate au rostit alocuțiuni 
prof. dr. Theodor Burghele, președin
tele Comisiei Naționale de Demogra
fie, Sayed Abbas Chedid, directorul 
Centrului de Informare 
București, Ferdinand J. 
directorul Centrului 
O.N.U.—România.

★
Cu prilejul plecării sale definitive 

din țara noastră, Vishnu K. Ahuja, 
ambasadorul Indiei la București, a 
oferit, miercuri după-amiază, o re
cepție. .. <

Pentru poporul celei 
mai mari insule de 
pe coasta răsăriteană 
a Africii — Madagas
car — ziua de 26 iunie 
reprezintă un moment 
istoric : în această 
în anul 1960 
ființă noul stat 
pendent 
Malgașă 
care a 
perspective 
moștenirii 
dezvoltării 
progresului 
și social. După depă
șirea unor probleme 
și frămîntări interne, 
noua administrație, 
desemnată foarte re
cent, în frunte cu pre
ședintele Didier Rat- 
siraka, a luat o serie 
de importante măsuri 
pentru stimularea pro-

zi. 
a luat 

inde-
— Republica
— eveniment 
deschis largi

lichidării 
coloniale, 

pe calea 
economic

dezvoltare 
tării 
care

cesului de 
independentă a 
— măsuri între 
se includ naționaliza
rea băncilor, a socie
tăților de asigurare, 
precum și întărirea 
controlului statului a- 
supra altor sectoare 
economice. Totodată, 
se are în vedere mai 
buna punere în valoa
re a resurselor natu
rale ale țării, accele
rarea industrializării.

Pe plan politic ex
tern. guvernul malgaș 
dezvoltă relații de 

. prietenie cu celelalte 
state africane, promo
vează o 
colaborare
țările lumii, 
osebire de

Eforturile 
malgaș pe calea dez-

politică de 
cu toate 
fără de- 
orînduire. 
poporului

perfec- 
cercetări 

care 
țări.

loc,

al O.N.U. la 
C. M. Rath, 

demografic

Tinerii americani „Ambasadorii 
prieteniei", care se află în vizită în 
țara noastră, au fost zilele acestea 
oaspeții meleagurilor din nordul 
Moldovei. Ei au vizitat monumen
te istorice și de artă, obiective tu
ristice și muzeistice, s-au întîlnit cu 
tineri din întreprinderi și instituții, 
cu rapsozi populari și creatori de 
folclor, au prezentat spectacole de 
muzică și dansuri.

★
Miercuri dimineața s-a declanșat 

acțiunea patriotică pionierească de 
masă „Marșul Victoriei", organizată 
in cinstea celei de-a III-a Conferin
țe naționale a Organizației pionieri
lor. In timpul celor trei zile ale 
„Marșului Victoriei" vor fi organi
zate ceremoniale și marșuri pionie
rești, evocări ale insurecției naționa
le armate antifasciste și antiimpe- 
rialiste, întilniri cu participanți la 
acest eveniment-, acțiuni de muncă 
patriotică pe șantiere, activități co
mune cu gărzile patriotice, jocuri și 
întreceri sportive.

(Agerpres)

de activitate spre noi succese inter
naționale de prestigiu, nu numai în 
gimnastica feminină, ci și în alte ra
muri sportive olimpice, unde aseme
nea învățăminte deosebit de folosi
toare pot fi aplicate, în conformitate, 
firește, cu specificul fiecărei disci
pline în parte. Iar în privința fron
tului de lucru deschis chiar pe 
cîmpul gimnasticii feminine, sîntem 
încă de pe acum în măsură să notăm

EXEMPLUL GIMNASTICII FEMININE
zate. Iată, dintre toate fetițele cam
pioane (în 1973 toate titlurile națio
nale, la senioare și junioare, fuseseră 
cucerite de fete între 10 și 16 ani, de 
la respectiva școală — n.n.), numai 
Teodora Ungureanu e originară din 
Reșița ! Celelalte, de la Anca Gri
goraș și pînă la generațiile de 10 ani, 
toate sînt localnice ! După mine, nu 
e dovadă mai bună asupra poten
țialului uman excelent, existent in 
fiecare colț de țară, talente care aș
teaptă să fie puse în evidență prin- 
tr-o organizare superioară a selec
ției și a instruirii".

„In 1974, la campionatele mondia
le — continuă interlocutoarea — ne 
propunem verificarea unor titulare 
ale echipei și, totodată, calificarea 
formației noastre pentru turneul o- 
limpic. Abia in 1975, la campiona
tele europene, va veni rîndul, con-

ția progreselor gimnasticii noastre 
feminine, iar, pe de alta, siguranța 
profesională cu care se anticipau, 
public, succese ce aveau să vină abia 
peste 16 luni, fundamentul acestor 
succese — munca științific elaborată, 
tenace și plină de ambiție, animată 
de o mare pasiune și simț de respon
sabilitate față de evoluția sportului 
românesc spre inalta performanță. 
Adică, exact ceea ce 
buie în multe dintre _______
noastre sportive. Așa îneît nu este 
nici o exagerare dacă afirmăm 
că experiența pe care ne-o oferă, 
modul de gindire și de lucru, ca și 
organizarea din gimnastica feminină 
sint cu mult mai valoroase decît în
seși medaliile de aur obținute la 
campionatele europene ! Și aceasta 
pentru că experiența despre care 
vorbim deschide un front foarte larg

ne tre- 
ramurile

alte înfăptuiri semnificative despre 
cultivarea pepinierei. Exemplul uni
tății școlare specializate din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, îndemnul 
cu privire la prospectarea potenția
lului uman excelent „existent în fie
care colț de țară" și la punerea în 
evidență a talentelor printr-o orga
nizare superioară a selecției și in
struirii au avut ecou : la Farul Con
stanța, C.S. Baia Mare, S.C. Bacău, 
Școala sportivă Sibiu și Liceul nr. 4 
din Galați s-au 
specializate ; iar 
copii (categoriile 
nu-1 mai ocupă
Gheorghiu-Dej, ci Galațiul, prin fe
tițele 
Fără
aceea 
unde 
ca să

constituit pepiniere 
locul I pe țară la 
a IlI-a și a IV-a) 
acum orașul Gh.

de la unitatea mai sus citată ! 
să vrei, asemeni situația cu 
a unui bogat cimp petrolifer 
e suficient să forezi chibzuit 
țișnească... talentul 1

voltării de sine stătă
toare sînt urmărite cu 
simpatie de poporul 
român. Cu prilejul 
primirii, vara trecută, 
de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
ministrului de externe 
al Republicii Malgașe, 
Didier Ratsiraka. ac
tualul președinte al 
tării, s-a exprimat 
satisfacția pentru evo
luția pozitivă a rela
țiilor româno-malga- 
șe. Fără îndoială că 
dezvoltarea acestui 
curs, valorificarea lar
gilor posibilități de 
cooperare pe multiple 
planuri va corespun
de intereselor celor 
două țări și popoare, 
cauzei păcii și cola
borării internaționale.

Ml? T Â T TT T JL 1 21 L U L
(Urmare din pag. I)

rile de metal în aceste secții. Pentru 
reducerea pierderilor tehnologice, in 
unitățile metalurgiei se acționează în 
momentul de față pentru revizuirea 
proiectelor unor instalații, a tehno
logiilor de fabricație și, în special, 
pentru valorificarea metalului în sec
toarele de ajustaj. Dintre măsurile 
care s-au conturat, amintim realiza
rea unor mașini de sudat cap la cap 
a țaglelor în vederea relaminării lor 
la Combinatul siderurgic Hunedoara ; 
valorificarea capetelor de table prin 
debitarea tablelor groase-rebut în 
platine pentru relaminare în tablă 
subțire ; relaminarea blumurilor ră
cite pe flux prin dotarea laminorului 
de semifabricate de la Combinatul si
derurgic din Hunedoara cu un cuptor 
de încălzire a blumurilor ; recupera
rea elementelor de aliere din sutaje 
și “fier vechi.

— Ce alte măsuri are in ve
dere conducerea ministerului 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
care ii revin in domeniul eco
nomisirii și valorificării superi
oare a metalului ?

— Pentru încadrarea în 
planificat de oțel lingou pe 
laminate la nivelul anului 
nisterul Industriei Metalurgice a ela
borat, împreună cu unitățile siderur
gice, centralele industriale și institu
tele de cercetare și proiectare, un 
program complex de măsuri pentru 
dezvoltarea producției de semifabri
cate obținute în instalații de turnare 
continuă care, printre alte efecte po
zitive, determină o reducere substan
țială a consumului de metal. Ne 
preocupăm, de asemenea, de diversi
ficarea și îmbunătățirea producției 
de pulberi și plăci termogene și izo- 
lante. Pentru aceasta, în următorii 
ani vor fi specializate două între
prinderi care vor asimila noi tipuri 
de produse antiretasură, în vederea 
asigurării necesarului intern pe ca
lități, pe mărci de oțeluri și pe mă
rimi de lingou, concomitent cu îmbu
nătățirea calitativă a sorturilor exis
tente. Vom lua noi măsuri pentru 
îmbunătățirea calității lingoului de 
oțel și reducerea pierderilor la tur
nare. Avem astfel în vedere unele

consumul 
o tonă de 
1980, Mi-

Pornind de la excelentele rezultate 
ale unității din orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, sugerăm deci însușirea și 
aplicarea perseverentă a unei con
cepții unitare despre pepiniere de 
tipul menționat.

Desigur, edificarea unor pepiniere 
trainice și rezultative depinde și de 
atitudinea organelor locale. Dacă 
unitatea specializată din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej s-a dezvoltat din 1969 
încoace pină la stadiul producerii 
„generației Comaneci", apoi aceasta 
se datorează înțelegerii problemei de 
către comitetul municipal P.C.R. și 
consiliul popular al municipiului. 
Organele locale de partid și de stat 
nu numai că au asigurat un șir de 
condiții materiale pentru școală, ca
dre și eleve, nu numai că s-au ocu
pat de educarea politică și cetățe
nească a întregului efectiv, dar, în 
plus, au dat dovadă de răbdare pe 
drumul sinuos și lung pină la dobin- 
direa performanței, 
munci de răspundere, 
mul secretar, Valerian Ghineț, prin 
atenția și grija zilnică 
au stimulat activitatea 
tehnicieni, și-au atras înțelegerea 
stima părinților, s-au comportat 
înșiși ca adevărați părinți față 
grupul fetițelor gimnaste. Acum, 
orașul și cetățenii lui culeg roadele a 
ceea ce au sădit cu 6—7 ani înainte.

îmbinarea concepției organizațiilor 
și instituțiilor centrale asupra dez
voltării pepinierelor-sportive cu spri
jinul permanent al organelor locale — 
iată una dintre concluziile cele mai 
prețioase de pe urma succeselor re
cente ale gimnasticii noastre femi
nine.

Activiști cu 
inclusiv pri-
manifestate, 
echipei de 

și 
ei 
de

Valeriu MIRONESCU

îmbunătățiri ale formei geometrice a 
lingotierelor și maselotierelor. pro
movarea unor procedee noi de tur
nare. cum sînt tratamentul sub vid a 
otelului, barbotarea cu argon a me
talului în oală, precum și asimilarea 
unor oteluri semicalmate în locul ce
lor calmate după procedeele clasice. 
Ne preocupă îmbunătățirea condițiilor 
de încălzire și laminare a lingourilor 
și semifabricatelor. In acest scop, 
vom introduce controlul șutării ma- 
selotelor cu instalații de detectare 
gamascopică a retasurii, vom res- 
trînge cîmpul de toleranțe și vom in
tensifica laminarea cu tolerante ne
gative a profilelor și tablelor.

— Gospodărirea judicioasă « 
metalului in unitățile construc
toare de mașini depinde, adesea, 
de condițiile in care sint reali
zate și livrate produsele meta
lurgice. Ce se întreprinde in in
dustria metalurgică pentru mai 
buna satisfacere 
beneficiarilor ?

a cerințelor

— Aș spune că. întîi 
necesar să realizăm .o_ _____ __
laborare reciprocă, cu industria con
strucțiilor de mașini pentru preciza
rea riguroasă â cerințelor privitoare 
la metal. Astfel, în general, toți be
neficiarii solicită tabla și profilele 
la lungimi fixe, deși în procesul lor 
de uzinare acestea se debitează în 
continuare. De aceea, numai în foar
te puține cazuri, folosirea laminate
lor la lungimi fixe este motivată 
din punct de vedere tehnic. Trebuie 
să se tină seama de faptul că, prin 
tăierea laminatelor la lungimi fixe, 
în ajustajele laminoarelor rămîn ca
pete de laminate care nu întotdeauna 
se pot valorifica superior și, de cele 
mai multe ori, țlevin deșeuri, împo- 
vărînd consumul specific de metal. 
In unitățile metalurgiei s-au luat o 
serie de măsuri pentru gospodărirea 
capetelor de laminate, dar, cum ade
sea se pierde identitatea inițială a 
metalului, ele se valorifică in con
diții inferioare. Pentru a satisface în 
condiții din ce în ce mai bune ce
rințele justificate ale beneficiarilor, 
avem un program complex de acțiuni 
legate de asimilarea și introducerea 
în fabricație a unui important număr 
de mărci și soHotipodimensiuni de 
laminate, cum ar fi : tabla electro
tehnică laminată la rece cu cristale 
orientate, oteluri speciale de rulmenți 
cu grad avansat de puritate, oțeluri 
inoxidabile și termorezistente cu li
mită de curgere ridicată la cald și 
altele. In ce privește tipizarea sorti
mentală și dimensională — acțiune 
în curs de desfășurare — aceasta 
trebuie să fie mai categorică în sen
sul unei diversificări raționale a 
produselor siderurgice. De exemplu, 
la fabricarea anumitor mașini și uti
laje se solicită unele oțeluri care nu 
«u corespondență în standardele ro
mânești sau care nu se mai utilizea
ză la alte produse, determinînd astfel 
o fabricație neeconomică, de serie 
mică și cu cheltuieli mari. Totodată, 
a devenit oportună promovarea în 
construcții a oțelurilor aliate cu ca
racteristici înalte de rezistentă, pe 
care metalurgia le poate produce în 
cantități mult mai mari decît sint so
licitările actuale. Această acțiune ar 
avea ca efect, pe ansamblul econo
miei naționale, reducerea cu sute de 
mii de tone a consumului de me
tal. Este adevărat că, pentru aceas
ta, ar fi necesară reconsiderarea unui 
mare număr de proiecte, dar socotim 
că eficienta ce s-ar putea obține ar 
merita această osteneală.

de toate, est» 
mai bună co-

Convorbire realizata de
Cornellu CARLAN

vremea

Capitală — Paul Uzum. Ambele 
expoziții sînt vizitate cu inte
res. (AI. Mureșan).

„PE FIR DE BALADĂ"
La Tg. Jiu s-au desfășurat, 

sîmbătă și duminică, manifes
tările cultural-artistice din ca
drul celei de-a IlI-a ediții a 
concursului interjudețean al 
pionierilor și școlarilor intitu
lat „Pe fir de baladă". Mesage
rii artei pionierești din 16 
dețe ale țării s-au întîlnit, 
acest prilej, cu rapsozi ai 
tecului și jocului popular 
Gorj și au vizitat cîteva obiec
tive social-economice și cultu-

ju- 
cu 

cîn- 
din

rale din municipiul Tg. Jiu. 
Suita manifestărilor artistice — 
recitaluri de doine, balade și

CARNET

CULTURAL
cîntece de viață nouă, prezen
tarea unor programe muzical- 
folclorice, parada portului popu
lar ș.a. — s-a încheiat prin 
spectacolul „Din inimă îți mul
țumim, partid iubit", susținut

de laureați și formații folclori
ce reprezentative din județul 
Gorj. (Dumitru Prună).

INSTRUIREA... 
INSTRUCTORILOR

Timp de zece zile instructo
rii formațiilor de artiști ama
tori din satele județului Argeș 
s-au aflat la cursuri de perfec
ționare la Pitești. Cum era și 
firesc, un loc important în ca
drul perfecționării l-au ocupat 
probele practice. Instructorii de 
cor au fost puși să descifreze 
și să dirijeze partituri muzica
le, cei ai brigăzilor artistice și 
echipelor de teatru să compună

texte și să interpreteze roluri 
pe scenă. N-au lipsit nici indi
cațiile cu caracter teoretic ori
entativ — totul în scopul des
fășurării de către formațiile ar
tistice de amatori în satele ju
dețului a unor activități tot 
mai calificate, cu un larg ecou 
educativ. (Gh. Cîrstea).

ARTIȘTI AMATORI 
LA RAMPĂ

La Tulcea a avut loc recent 
doua expoziție a festivalului 

artistului amator. Desfășurat în 
acest an în cadrul manifestări
lor prilejuite de luna culturii 
tulcene, festivalul a avut loc

a

într-un îmbietor decor natural 
in imediata vecinătate a tabe
rei de vară „Cocoșul" din co
muna Niculițel. Pe estrade spe
cial amenajate au prezentat 
spectacole 12 formații folclorice, 
precum și numeroși soliști in
strumentiști și vocali, care prin 
arta lor au prezentat viata 
nouă a orașelor și satelor noas
tre, bucuria de a trăi și a mun
ci. In mod deosebit s-au impus 
artiștii amatori din Măcin. Lun- 
cavița, Babadag și Isaccea, 
care au prezentat spectacole de 
bun nivel artistic, cu un pro
nunțat conținut patriotic, revo
luționar. (Vasile Nicolae).

Timpul probabil pentru zilele de 27, 
28 ?*„29 lun,e- *n tară : Vreme ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala ploi locale, sub formă de aver
se, îndeosebi după-amiază, mai frec
vente în estul țării și in zonele de deal 
și de munte. Vlnt potrivit, cu intensifi
cări de scurtă durată. La Începutul in
tervalului, temperatura va înregistra o 
scădere ușoară îndeosebi tn nordul ță
rii. Minimele vor fi cuprinse între 8 ș! 
18 grade, iar maximele între 20 șl 30 de 

ridicate în sud. In
In

grade, izolat mai
București : cerul va fi variabil, 
cursul după-amiezelor — ploaie de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 25 IUNIE 1975 :

Extragerea I : 33 41 13 42 28 24.
Extragerea a II-a : 14 4 38 8 21.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURIl 

2 693 912 lei.
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Conferința mondială de la Ciudad de Mexico

România propune elaborarea 
unei Carie a drepturilor femeii
Intervenția conducătoarei delegației țării noastre

CIUDAD DE MEXICO 25 — Co
respondentul Agerpres transmite : 
în ședința plenară a Conlerinței 
mondiale a Anului internațional al 
femeii din 25 iunie, a luat cuvîntul 
conducătoarea delegației României, 
tovarășa Lina Ciobanu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor.

După ce a adresat participanților 
la conferință, precum și guvernului 
mexican un călduros mesaj de salut 
din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a poporului român, a gu
vernului, conducătoarea delegației 
române a spus : „In prezent, lupta 
pentru afirmarea plenară a femeilor 
in toate domeniile de activitate, in 
întreaga viață politică, economică și 
socială a devenit o necesitate obiec
tivă in dezvoltarea istorică, consti
tuind o parte integrantă a luptei ge
nerale a omenirii pentru progres și 
civilizație, pentru pace și cooperare 
internațională. Delegația Republicii 
Socialiste România consideră că una 
din problemele fundamentale ale 
vieții internaționale, față de care fe
meile din lumea întreagă manifestă 
un interes vital, este necesitatea de 
a instaura și întări un curs nou în 
viața internațională, îndreptat spre 
destindere și colaborare, spre încre
dere și conlucrare fructuoasă, în de
plină egalitate, între toate națiunile, 
spre dezvoltare și progres". Este vor
ba, a spus reprezentanta României, 
de instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice, care să asigure res
pectarea dreptului fiecărei națiuni Ia 
dezvoltare independentă, de a fi stă- 
pinul bogățiilor naturale și de a-și 
hotărî singură soarta, de lichidarea 
decalajelor in dezvoltarea economică, 
accesul tuturor popoarelor la cuceri
rile științei și tehnicii.

Referindu-se în continuare la ne
cesitatea realizării dezarmării, în 
primul rînd a celei nucleare, vorbi
toarea a subliniat că, „este de dato
ria conferinței de a manifesta o ati
tudine fermă și de a cere adoptarea 
unor măsuri concrete efective, pen
tru ca armele nucleare să fie scoase 
în afara legii, iar stocurile existente 
să fie distruse, pentru ca omenirea 
să fie scutită definitiv de spectrul 
unui război nuclear. Să ne pronun
țăm, de asemenea, cu toată tăria pen
tru reducerea bugetelor de război și 
folosirea fondurilor eliberate în sco
pul dezvoltării, pentru desființarea 
bazelor militare și retragerea trupe
lor străine de pe teritoriile altor 
state".

Abordînd apoi problema condiției 
femeii, în strînsă legătură cu lichi
darea discriminărilor la care femeia 
mai este supusă într-o serie de țări, 
ridicarea ei la situația de partici
pantă cu drepturi egale la viața so
cială, obiective de neconceput fără 
soluționarea marilor probleme eco
nomice și sociale care ■ confruntă azi 
omenirea, reprezentanta femeilor 
din România a subliniat' că acestea 
constituie obiective esențiale asupra 
cărora trebuie concentrată atenția 
tuturor guvernelor și popoarelor 
lumii.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la succesele realizate de Româ
nia în cei 30 de ani de construcție 
socialistă, la care și-au adus o con
tribuție însemnată și femeile din 
țara noastră, care s-au bucurat și se 
bucură de drepturi egale cu bărbatul 
și reprezintă una dintre forțele mo

trice principale ale societății, parti
cipante active la viața economică, 
politică și socială a națiunii. Vorbi
toarea a subliniat faptul că mișcarea 
femeilor din România sprijină activ 
politica internă și externă a statului 
nostru, dezvoltă ample legături de 
prietenie și colaborare cu organiza
țiile de femei din țările socialiste, 
întărește permanent legăturile de 
solidaritate cu mișcările de eliberare, 
cu organizațiile de femei din țările 
în curs de dezvoltare, cu femeile 
din toate țările lumii.

Subliniind apoi dorința României 
de a-și aduce contribuția la succesul 
acestei conferințe care, prin proble
matica majoră abordată, se înscrie 
ca un eveniment deosebit in viața 
internațională, conducătoarea dele
gației române a propus conferinței 
să ceară celei de-a XXX-» sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. să în
scrie problema elaborării și adoptării 
unei Carte a drepturilor femeii, să 
adopte un apel către toate guvernele 
pentru legiferarea și garantarea, in 
cadrul fiecărui stat, a deplinei ega
lități a femeii, conform Cartei 
O.N.U., și un apel pentru Înfăptui
rea hotărită a dezarmării generale, 
in primul rind a dezarmării nucleare.

în încheiere, conducătoarea delega
ției române a spus : „Considerăm 
că această conferință trebuie să se 
adreseze tuturor guvernelor și să le 
ceară să-și intensifice eforturile pen
tru înfăptuirea unei politici noi, de 
progres social, pentru realizarea unor 
noi relații internaționale, bazate pe 
deplina egalitate în drepturi a tutu
ror popoarelor, respectul indepen
denței și suveranității lor naționale, 
pe dreptul lor de a se dezvolta co
respunzător propriei voințe, pentru 
instaurarea unei păci trainice în în
treaga lume. Delegația română 
cheamă pe toți participant!! la a- 
ceastă conferință, toate femeile din 
lume să sprijine activ Înfăptuirea 
acestor obiective fundamentale, In 
concordanță cu cele mai nobile aspi
rații de destindere, progres, pace și 
colaborare internațională".

★
în cadrul ședinței plenare, Vida 

Tomsici, reprezentanta Iugoslaviei, 
a remarcat că eforturile pentru insti
tuirea unei păci durabile și realiza
rea progresului au o bază și un cadru 
solid de acțiune urgentă in Progra
mul de acțiune pentru stabilirea 
unei noi ordini economice interna
ționale".

Valentina Nikolaeva-Tereșkova, re
prezentanta U.R.S.S., și-a exprimat 
speranța că „întărirea păcii și asi
gurarea independenței naționale, de
zarmarea, lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului, rasismului și a- 
partheidului vor avea o mare impor
tanță pentru progresul social și pen
tru rezolvarea problemelor legate de 
egalitatea femeii".

Johanna Toepfer, reprezentanta 
R.D.G., a subliniat necesitatea unui 
climat de pace și înțelegere, ca o 
condiție primordială a progresului 
umanității.

Li Ju-wen, reprezentanta R. P. 
Chineze, a subliniat în cuvintul său 
importanța emancipării femeii pen
tru asigurarea prăbușirii pe plan na
țional și internațional a imperialis
mului. „Femeile, a spus ea, repre
zintă jumătate din populația globu
lui, și nici măcar o singură schim
bare socială importantă nu poate fi 
realizată fără participarea lor".

încheierea reuniunii Consiliului ministerial 
al Piefei comune

LUXEMBURG 25 (Agerpres). — 
încheiată miercuri dimineața, reu
niunea Consiliului ministerial al 
C.E.E. a adoptat o declarație in le
gătură cu Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, în care 
se declară favorabilă încheierii, cît 
mai curînd posibil, a lucrărilor con
ferinței. Ținînd cont de progresele 
substanțiale realizate în numeroase 
probleme, se arată în declarație, cei 
nouă miniștri apreciază că încă de 
pe acum este de dorit și posibil să 
se încheie negocierile de la Geneva, 
în așa fel Incit cea de-a treia fază 
a conferinței să se poată desfășura 
la Helsinki înainte de sfirșitul lunii 
iulie. Realizarea acestei speranțe, 
menționează comunicatul, depinde 
de continuarea și intensificarea lu

crărilor și eforturile tuturor delega
țiilor pentru ca să fie realizat un a- 
cord general asupra tuturor chestiu
nilor în suspensie.

în cadrul aceleiași reuniuni, mem
brii consiliului ministerial au exa
minat problema reluării dialogului 
dintre țările consumatoare și cele 
producătoare de petrol, dar fără să 
fi ajuns la elaborarea unei poziții 
comune.

în ceea ce privește Portugalia, cei 
nouă miniștri nu au luat nici o ho- 
tărîre privind acordarea imediată a 
unui ajutor economic, lnsărcinind 
numai un grup de lucru să pregă
tească, pînă la viitoarea reuniune, un 
studiu asupra modalităților tehnice 
de acordare a acestuia.

SESIUNEA CONSILIULUI DE AJUTOR 
ECONOMIC RECIPROC

BUDAPESTA 25 — Corespondentul 
nostru transmite : La Budapesta con
tinuă lucrările celei de-a XXIX-a se
siuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. Miercuri a luat 
cuvîntul tovarășul Manea Mănescu, 
conducătorul delegației române.

★

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Jânos Kădăr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., a avut, la se
diul Comitetului Central al P.M.S.U., 
o întrevedere cu conducătorii dele

gațiilor și secretarii comitetelor cen
trale prezenți la sesiunea C.A.E.R.

Din partea delegației române au 
participat tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Seara, la Opera din Budapesta a 
avut loc un spectacol de gală în 
cinstea participanților la cea de-a 
XXIX-a sesiune a C.A.E.R.

INTILNIRI ALE PRIMULUI MINISTRU 
AL GUVERNULUI REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Tovarășul Manea Mănescu, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, conducătorul 
delegației române la sesiunea Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
s-a întîlnit cu Lubomir Strougal, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.S. Cehoslovace, conducătorul dele
gației cehoslovace la sesiune. Cu a- 
cest prilej, s-a făcut un schimb de 
păreri cu privire la dezvoltarea re
lațiilor de colaborare și cooperare 
economică Intre cele două țări. Intil-

nirea s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de prietenie și deplină înțelegere.

Primul ministru al guvernului ro
mân s-a întilnit, de asemenea, cu 
Horst Sindermann, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane, 
conducătorul delegației R.D.G. la se
siune. Cei doi șefi de guverne au 
abordat, într-o atmosferă caldă, prie
tenească, probleme privind dezvol
tarea în continuare a raporturilor de 
prietenie și a colaborării și coope
rării dintre România și R. D. Ger
mană.

ROMA Comunicat bulgaro-italian
ROMA 25 (Agerpres). — Comuni

catul dat publicității la încheierea 
convorbirilor dintre președintele Re
publicii Italiene, Giovanni Leone, și 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, Todor Jivkov, care a 
efectuat o vizită oficială în Italia, e- 
vidențiază dorința ambelor țări de a 
extinde colaborarea bilaterală pe 
multiple planuri. Cele două părți — 
relevă comunicatul — au evidențiat 
progresul realizat în cadrul lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și coo

perare în Europa, subliniind dorința 
comună de a acționa pentru succesul 
celei de-a treia etape, la cel mai 
înalt nivel. Bulgaria și Italia au re
levat necesitatea instaurării unei 
păci drepte și durabile in Orientul 
Apropiat, s-au pronunțat pentru res
pectarea suveranității, independenței 
și integrității teritoriale a Republicii 
Cipru. Documentul arată că cei doi 
șefi de stat au subliniat importanța 
întăririi relațiilor de bună vecinătate 
și extinderii colaborării dintre statele 
din Peninsula Balcanică.

Importante experimente științifice 
la bordul stației „Saliut-4“

MOSCOVA 25 (Agerpres). — Zbo
rul stației orbitale sovietice „Sa- 
liut-4“ continuă conform progra
mului stabilit, relatează agenția 
T.AS.S. La bordul stației continuă 
experiențele biologice.

Ziarul „Pravda" publică un arti
col in care se relevă că sistemul e- 
cologic creat la bordul stației ser
vește nu numai asigurării unui me
diu ambiant corespunzător pentru' 
echipaj, ci și verificării unor ipo
teze legate de construcția navelor 
cosmice ale viitorului.

Astfel — scrie ziarul — la bordul 
stației „Saliut" există o mică seră 
cu sol artificial saturat cu săruri 
și microelemente, cu un sistem de

irigare și de iluminare electrică. In 
această seră cresc ceapă și mazăre, 
unul din obiectivele experienței fi
ind verificarea modului cum se com
portă in spațiul extraterestru plan
tele superioare.

Purificarea atmosferei stației este 
realizată de sisteme fizico-chimice. 
Bioxidul de carbon șt aburii rezul
tați din respirație, precum și alte 
impurități nocive se dizolvi cu a- 
jutorul unor substanțe chimice. Re
acția respectivă este însoțită de eli
berarea de oxigen, care intră în 
componența atmosferei stației. Re
glarea compoziției atmosferei se 
face automat, pe baza indicațiilor 
unor senzori și analizoare de gaze.
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ALGER

Președintele Boumediene a primit pe adjunctul 
ministrului de externe al României

ALGER 25 — Corespondentul A- 
gerpres transmite: Președintele Con
siliului Revoluției și al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Houari 
Boumediene, a primit, miercuri, 25 
iunie, pe Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, care 
face o vizită in Algeria.

Oaspetele român a adresat din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de 
prietenie, împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate, succes și fericire 
președintelui Houari Boumediene, de 
pace, progres și bunăstare poporului 
algerian prieten.

Mulțumind pentru mesaj, pre
ședintele Houari Boumediene a trans
mis, la rîndul său, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său fră
țesc, sentimentele sale de prețuire, 
urări de sănătate și succese perso
nale, de prosperitate și progres mul
tilateral poporului român prieten.

în timpul convorbirii, a fost ex
primată satisfacția față de dezvolta
rea continuă a raporturilor priete

nești de colaborare dintre cele două 
țări, în conformitate cu cele conve
nite cu prilejul intilnirilor dintre 
șefii celor două state, precum și con
vingerea că relațiile de colaborare și 
cooperare româno-algeriene se vor 
diversifica și in viitor pe multiple 
planuri, in avantajul reciproc al ce
lor două popoare, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă prietenească, a parti
cipat însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Alger, Dumitru 
Albu.

★
Tovarășul Cornel Pacoste, membru 

al C.C. al P.C.R., a avut, miercuri, 
o întrevedere cu Mohamed Oberii 
Messaadia, responsabilul Departa
mentului de orientare și informații 
din cadrul Partidului Frontului de 
Eliberare Națională (F.L.N.) și Mo
hamed Kssouri, responsabilul Depar
tamentului relațiilor internaționale 
din cadrul F.L.N., cu care a discutat 
aspecte ale dezvoltării continue a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
între P.C.R. și F.L.N.

Crearea Republicii Populare a Mozambicului 
- incununare a unei lupte eroice 
pentru afirmarea ființei naționale 

Mesajul președintelui Samora Machel

KAN PFUMO 25 (Agerpres). — 
Noaptea trecută, la ora zero și 15 
minute, deasupra capitalei Mozambi
cului s-a ridicat drapelul verde, roșu, 
negru, galben și alb — solemnitate 
mareînd apariția unui nou stat inde
pendent și suveran pe continentul 
african — Republica Populară a Mo
zambicului..

Primul președinte al Republicii 
Populare a Mozambicului, Samora 
Machel, după ce a fost învestit in 
funcție, în prezența tuturor cadrelor 
conducătoare ale FRELIMO, a dele
gațiilor străine prezente cu acest pri
lej la Kan Pfumo și a mii de cetă
țeni veniți în capitală din toate re
giunile țării, a adresat un mesaj na
țiunii.

Din Republica Socialistă România, 
la solemnitățile proclamării indepen
denței Mozambicului participă o de
legație de partid și de stat condusă 
de tovarășul Emil Bobu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat.

în mesajul său, Samora Machel a 
adresat un apel la unitate tuturor 
forțelor progresiste ale țării, pentru 
a asigura transformarea ei intr-un 
stat puternic, independent și înflo
ritor.

Samora Machel a subliniat că for- 
maț^, ^țrblicii Popiț  ̂jț^zaț^p'

bicului este expresia dorințelor și 
năzuințelor de libertate ale poporu
lui mozambican, rezultatul victoriei 
sale. Este statul in care toate pătu
rile patriotice ale populației, sub 
conducerea comună a muncitorilor 
și țăranilor, s-au unit în vederea 
unor eforturi comune pentru lichi
darea urmărilor colonialismului și 
dominației imperialiste, a lichidării 
sistemului exploatării omului de că
tre om și crearea bazei materiale, 
sociale, culturale și administrative 
ale noii societăți.

El a relevat că Mozambicul pro
clamă politica de solidaritate cu miș
cările de eliberare națională și for
țele progresiste. Aliații firești ai Mo
zambicului — a precizat el — sînt 
țările socialiste, tinerele state afri
cane și alte state, unite intr-un front 
comun al luptei antiimperialiste. pre
cum și toate forțele progresiste și 
democratice, cei ce muncesc din în
treaga lume.

Republica Populară a Mozambicu
lui, născută în urma unei dîrze și în
delungate lupte pentru libertate și 
independență, prețuiește în cel mai 
înalt grad, pacea și de aceea se pro
nunță pentru instaurarea unei păci 
țrainipe în întreaga lume, pentru 
dezarmarea totală și efectiyă la sca
ra întregii lumi.

agențiile de presă transmit
0 delegație militară ro

mâna, condusă de general de 
armată Ion Tutoveanu, comandantul 
Academiei Militare, a întreprins o 
vizită oficială în Grecia, la invitația 
Colegiului național elen al apărării. 
Delegația a vizitat obiective econo
mice și 
vut un 
meniul 
gația a 
micală 
zis, comandantul-șef al forțelor ar
mate grecești, precum și ministrului 
adjunct al apărării, Ioannis Katsad- 
himas. Șeful delegației militare ro
mâne a avut, de asemenea, o con
vorbire cu ministrul grec al apără
rii, Evanghelos Averofl'-Tositsa. Cu 
acest prilej s-a relevat prietenia din
tre România și Grecia, exprimîn- 
du-se, totodată, satisfacția pentru bu
nele raporturi existente între arma
tele celor două țări.

La Belgrad 8 fost semnat de 
Laurențiu Fulga, prim-vicepreședinte 
al Uniunii scriitorilor din Republica 
Socialistă România, și Ivan V. La- 
lici, secretarul Uniunii scriitorilor 
din R.S.F. Iugoslavia, un plan de 
colaborare între cele două uniuni pe 
perioada 1975—1977.

DE PRETUTINDENI
• STETOSCOP PEN- 

TRU... ZĂCĂMINTE DE
GAZE. Un neobișnuit steto
scop, construit In Uniunea So
vietică, este capabil, ascultind 
„pulsul Pămîntului", să detec
teze cu mare precizie configu
rația subterană a zăcămintelor 
de gaze. Aparatul înregistrează 
zgomotele produse de gazul ce 
pătrunde prin rocile depozitare. 
De-a lungul mai multor zile, a- 
ceste zgomote sînt înregistrate 
pe bandă, pe baza lor putîndu-se 
alcătui o hartă a amplasării ză- 
cămintului.

• „TRANSMAGHREB 
EXPRESS", care va face legă
tura directă Intre Tunis, Alger 
și Casablanca, a fost dat în ex
ploatare. Noua linie de cale fe
rată, care măsoară 2 300 km, 
este menită să îmbunătățească 
traficul de călători și mărfuri 
între țările maghrebiene.

• MOSELLE - FLU
VIU EXPERIMENTAL IN 
COMBATEREA POLUĂ
RII. După un an de intense
cercetări, specialiști din R. F. 
Germania și Belgia s-au reunit 
la Institutul european de ecolo
gie de la Metz, pentru confrun
tarea datelor dobindite în ce 
privește poluarea fluviului Mo
selle. S-a constatat că Moselle 
prezintă mai toate formele ac
tuale de poluare, gradul cel 
mai avansat puțind fi remarcat 
în zodia de frontieră franco—Iu- 
xemburghezo—vest-germană. Ca 
atare, se experimentează un pro
gram comun de acțiune. Astfel, 
au fost recomandate ca măsuri 
cu caracter experimental : deter
minarea agenților fizico-chimici 
ai poluării, evaluarea reacțiilor 
organismelor vii și, în sfîrșit, 
elaborarea unor metode eficace 
de combatere a factorilor po- 
luanți.

• REACTORUL ATO
MIC NATURAL de la ză* 
cămintele de uraniu din Oklo 
(Gabon) este studiat în cadrul 
primului colocviu științific in
ternațional, care a început la 
Libreville în prezența a 77 de 
savanți, din 18 țări. Deschide
rea solemnă a lucrărilor a avut 
loc pe însuși locul acestei pile 
atomice naturale, a cărei des
coperire a fost anunțată la 26 
septembrie 1972. Participanții 
urmează să caute o explicație a 
acestui reactor nuclear spontan, 
care arde de peste un milion de 
ani, și să dezbată implicațiile 
existenței lui asupra mediului 
înconjurător.

unele școli de ofițeri, a a- 
schimb de experiență în do- 
învățâmintului militar. Dele- 
făcut o vizită protocolară a- 
generalului Dionysios Arbou-

Partidul Socialist din Ja
ponia a dat Publicității o declara
ție prin care cheamă la retragerea 
trupelor S.U.A. din Coreea de Sud 
și la stabilirea de relații diplomati
ce între Japonia și R.P.D. Coreea
nă. P.S.J. cere guvernului să voteze 
pentru retragerea așa-zisului coman
dament al trupelor O.N.U. din Co
reea de sud, la sesiunea din toam
nă a Adunării Generale a O.N.U. De 
asemenea, guvernului japonez i se 
cere să respingă orice solicitare pen
tru utilizarea bazelor americane din 
Japonia în vederea unor operațiuni 
militare în Coreea.

Reuniunea Consiliului in
ternațional al cafelei - OT* 
ganism în care sînt reprezentate un 
număr de 60 de țări — și-a început 
lucrările la Londra. Va fi negociat 
un nou acord asupra comerțului cu 
acest produs. Actualul acord a fost 
încheiat In 1968 și reînnoit în 1972.

Tîrgul internațional de Ia
Bilbao și-a deschis porțile. Țara

noastră participă cu un pavilion na
țional, in care prezintă exponate în
treprinderile de comerț exterior 
„Mașinexportimport", „Electroimport- 
export", „Electronum" și „Metalim- 
portexport". Standul românesc a fost 
vizitat de ministrul comerțului. Jose 
Luis Ceron Ayuso.

Asasinat. udenU Partidului 
Poporului din Antigua — organizație 
de stînga aflată în opoziție — John 
Rowan Henry, a fost asasinat, îm
preună cu soția, in propria casă. în 
timpul unui atac declanșat de un 
grup de teroriști. Potrivit informa
țiilor oficiale, teroriștii au fost ares
tați, urmînd a fi deferiți justiției din 
această insulă a Arhipelagului Anti- 
lelor.

• STRĂMOȘII URIAȘI 
Al PINGUINILOR. In re' 
giunea argentineană a Antarc
ticii, oameni de știință argenti- 
neni au descoperit resturi-fosile 
ale unor pinguini uriași, a căror 
înălțime atingea 1,80 m. în ace
lași loc au mai fost găsite res
turi de frunze ale unor plante 
specifice zonei de climă tempe
rată, organisme monocelulare și 
melci necunoscuți pînă acum. 
Unii oameni de știință consideră 
aceste descoperiri ca un argu
ment în favoarea ipotezei con
form căreia Noua Zeelandă fă
cea, în ere geologice trecute, 
corp comun cu Antarctica.

• EROARE DE CAL
CUL. După 10 ani de funcțio
nare, cîteva dintre platformele 
de foraj staționate în Marea 
Nordului vor trebui scoase din 
uz. Cauza ? Această măre este 
mult mai furtunoasă decît pre-, 
văzuseră In calculele lor con
structorii uriașelor insule pluti
toare. Ei subestimaseră puterea 
și frecvența valurilor (anual, 
corpul platformelor este lovit de 
4,6 miliarde valuri), precum și 
efectul depunerii de alge și 
scoici.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

WASHINGTON

Practica nefastă a ingerințelor

Se împlinesc trei decenii de Ia data 
memorabilă de 26 iunie 1945, cînd re
prezentanții a 51 de state, întruniți 
la San Francisco, au semnat actul 
constitutiv al Organizației Națiuni
lor Unite, aprobînd în unanimitate 
textul Cartei O.N.U.

Elaborată în împrejurările' istori
cei victorii a forțelor coaliției antifas
ciste, Carta urmărea să dea ex
presie țelului suprem al popoare
lor — izbăvirea generațiilor vi- 
itoarp de calamitățile unei noi con
flagrații. Concepută ca organizație 
cu vocație universală, O.N.U. a pri
mit nobila misiune de a asigura pa
cea și securitatea internațională, 
promovînd relații de colaborare, în
credere și înțelegere între toate sta
tele. în acest scop, Carta a înscris, 
ca principii fundamentale ale con
viețuirii și conlucrării pașnice intre 
națiuni egalitatea suverană a tu
turor statelor membre ; respectarea 
integrității teritoriale : nerecurgerea 
la forță sau la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, agresiunea 
fiind considerată ca o gravă crimă 
internațională ; reglementarea pe 
cale pașnică a diferendelor intersta
tale : dezvoltarea unor relații de în
credere și cooperare între toate na
țiunile. Viața a demonstrat și de
monstrează cu puterea faptelor că 
respectarea neabătută de către toți 
și față de toți a acestor principii re
prezintă condiția esențială a păcii și 
securității internaționale.

Desigur, în cele trei decenii care 
s-au scurs de la adoptarea Cartei, în 
lume s-au petrecut transformări 
și mutații de o amploare fără pre
cedent. au apărut zeci și zeci de noi 
state independente, care și-au ocu
pat locul cuvenit în comunitatea na
țiunilor. numărul membrilor O.N.U. 
sporind de la 51. în 1945. Ia 138 în 
prezent. Aceste transformări au fost 
însoțite și. în același timp, stimu
late de afirmarea tot mai largă 
a noilor principii de relații inter
statale, exprimate. în esența lor. de 
Carta O.N.U. Efectiv, promovarea 
acestor principii se află într-o indi
solubil* Interacțiune cu dezvoltarea

pe plan mondial a cursului nou, 
spre destindere și cooperare, spre 
manifestarea tot mai hotârîtă a voin
ței popoarelor de a trăi libere și 
independente, de a fi stăpîne pe 
propria soartă și pe propriile resur
se. Faptul că acest curs nu a deve-

fășurată de țara noastră în cadrul 
O.N.U., în deplină concordantă cu 
liniile fundamentale ale întregii po
litici externe a României. Acționînd 
cu neabătută consecvență și înaltă 
răspundere față de destinele uma
nității. tara noastră își aduce contri-

30 de ani de la semnarea Cartei Națiunilor Unite

Principii universale 
de permanentă actualitate

„In soluționarea problemelor complexe ale vieții internațio
nale contemporane, un rol tot mai important este necesar să 
aibâ Organizația Națiunilor Unite și celelalte organisme interna
ționale ; pornind de la realitățile lumii de azi, de la mutațiile 
petrecute în raportul mondial de forțe, aceste organisme trebuie 
să asigure participarea largă a tuturor popoarelor la soluționa
rea problemelor internaționale, la lupta pentru securitate și pace, 
pentru afirmarea principiilor dreptului internațional în relațiile 
dintre state".

NICOLAE CEAUȘESCU

nit ireversibil, că în lume persista 
focare de încordare și conflict, se 
acumulează înarmările. în timp ce 
decalajele economice se adîncesc 
datorită practicilor imperialiste și 
neocolonialiste. face necesare intensi
ficarea și unirea eforturilor tuturor 
popoarelor pentru înfăptuirea princi
piilor și telurilor înscrise In Carta 
O.N.U.

Acestor cerințe fundamentale Ie 
răspunde întru totul, activitatea des-

buția, atît la O.N.U., cît și In 
genei al, pe arena mondială, la 
statornicirea unui climat de des
tindere și încredere intre state, la 
reglementarea marilor probleme care 
confruntă contemporaneitatea. Este 
cunoscut că la succesivele sesiuni ale 
Adunării Generale a O.N.U. Româ
nia ă făcut parte dintre inițiatorii 
sau coautorii a zeci și zeci de rezo
luții constructive in probleme de 
însemnătate esențială pentru ome

nire. în același timp, se cuvine a 
releva însemnătatea deosebită pe 
care o prezintă Declarațiile solemne 
comune și tratatele bilaterale în
cheiate de țara noastră cu un mare 
număr de state de pe toate conti
nentele. Activitatea practică desfășu
rată de tara noastră pentru transpu
nerea în viată a dezideratelor 
înscrise ,în aceste documente con
stituie o prețioasă contribuție la pro
movarea, normelor de, relații inter
statale prevăzute de Carta O.N.U., 
la statornicirea unui climat de lega
litate internațională, potrivit intere
selor dezvoltării pașnice și înfloririi 
tuturor popoarelor, progresului ge
neral al umanității. în același sens, 
se poate aprecia că însăși concepția 
României privind edificarea unei noi 
ordini economice și politice mon
diale se întemeiază întru totul și 
răspunde consecvent principiilor 
consemnate în Carta O.N.U.

în acest spirit, tara noastră con
sideră că în prezent se 'mnune 
crearea condițiilor necesare ca O.N.U. 
să-și exercite cu și mai multă efi
cientă funcțiile și răspunderile pre
văzute de Cartă, astfel îneît toate 
statele să aibă certitudinea că pot 
găsi în această organizație un for 
democratic în care să-și facă auzit 
glasul. în condiții de egalitate, un 
sprijin de nădejde în apărarea drep
turilor și intereselor lor legitime. 
Acesta este și sensul binecunoscutei 
inițiative a României privind crește
rea rolului O.N.U. în menținerea și 
consolidarea păcii și securității in
ternaționale. inițiativă care s-a bucu
rat de o largă rezonantă in rîndul 
tuturor statelor membre.

în lumina acestei cerințe înțelege 
România să-și desfășoare și pe mai 
departe activitatea în cadrul O.N.U.. 
pentru ca. prin acțiunile conjugate 
ale tuturor popoarelor, acest for să-și 
îmbunătățească necontenit activita
tea. potrivit înaltelor răspunderi ce-i 
revin în făurirea unei lumi mai 
bune, și mai drepte.

Liviu RODESCU

sub reflectorul opiniei publice
„Conspirația unor 

corporații" ; „Gulf Oii 
își netezește prin mită 
calea spre profituri" ; 
„Complotul împotriva 
unor guverne latino- 
americane" — sub ase
menea titluri presa a- 
mericană dezvăluie a- 
mestecul unor corpo
rații multinaționale în 
afacerile interne ale 
altor state. Practic, 
este vorba de dezvă
luirea unui șir de ca
zuri de ingerințe eco
nomice și politice, de 
lezare a suveranității 
și intereselor națio
nale, de acțiuni de 
subminare. Recunoaș
terile recente ale lui 
Robert Dorsey. pre
ședintele companiei 
..Gulf Oil Corporation" 
în cadrul audierilor în 
fața unui subcomitet 
senatorial, privind a- 
cordarea de către fir
ma pe care o conduce 
a sumei de 4 milioane 
dolari pentru spriji
nirea realegerii dicta
torului Pak Cijan Hi 
din Coreea de sud, a 
provocat stupoare In 
cercuri largi ale. o- 
piniei publice. Dorsey 
a adăugat că alți 
460 000 dolari au fost 
cheituiți pentru mitui
rea unor oficialități 
guvernamentale din 
Bolivia.

Potrivit unor cifre 
preliminare publicate 
de serviciul federal de 
impozite al S.U.A., 
Gulf Oil a cheltuit în 
ultimii ani suma de

10,3 milioane de dolari 
pentru mită, în cîteva 
din cele 70 de țări 
unde deține proprie
tăți.

Aceste dezvăluiri au 
provocat o adevărată 
furtună de indignare 
intr-o serie de țări la- 
tino-americane care 
au trecut la recon
siderarea statutului 
filialelor Gulf Oil. 
Astfel, guvernul pe
ruan a hotărît na
ționalizarea tuturor 
stațiilor de benzină 
aparținînd companiei 
Gulf, pe care a acuza
t-o de „acțiuni imorale 
notorii", contrare le
gilor și eticii țării. In 
Venezuela și Ecuador, 
guvernele au dispus 
efectuarea unor inves
tigații în afacerile fir
mei Gulf, pentru a de
pista in ce măsură 
practicile ilicite ale a- 
cesteia au afectat in
teresele naționale ale 
respectivelor țări.

Nu se uscase încă 
cerneala ziarelor care 
au dezvăluit „cazul 
Gulf", și un nou 
scandal, cu mari im
plicații politic^ și eco
nomice, a fost scos la 
iveală. Guvernul din 
Honduras a anunțat 
că, după investigații 
intense, a descoperit 
că „United Brands" — 
cunoscută înainte sub 
numele de „United 
Fruit Co“ — a mituit 
autorități hondurasie- 
ne cu 1,25 milioane 
dolari, pentru a se

opune sporirii taxelor 
de export in S.U.A. a 
bananelor. Două zile 
mai tîrziu, ministrul 
afacerilor externe al 
statului Costa Rica, 
Gonzalo Facio, a de
clarat oficial că a fost 
descoperită o conspi
rație a firmelor ame
ricane „Del Monte 
Corp.", „Standard Fruit 
and Steamship Co." și 
^United Brands Co." 
împotriva guvernelor 
țărilor membre ale 
Uniunii statelor expor
tatoare de banane 
(U.B.E.C.), pentru că 
acestea ceruseră un 
dolar în plus, sub for
mă de taxe de export, 
pentru fiecare 20 kg 
banane exportate. Mi
nistrul costarican a 
subliniat că aceste fir
me au creat un fond 
secret de 5 milioane 
dolari destinat finan
țării de acțiuni antigu
vernamentale in state
le U.B.E.C.

în cursul dezbateri
lor de la Capitoliu, 
mulți dintre membrii 
subcomitetului senato
rial au apreciat că in
teresele naționale ale 
Statelor Unite recla
mă trecerea prin Con
gres a unei legislații 
care să Interzică și să 
încrimineze asemenea 
practici, care compro
mit buna desfășurare 
a relațiilor comerciale 
cu alte țări.

C.ALEXANDROAIF

• CATASTROFĂ AE
RIANĂ LA NEW YORK. 
Un Boeing—727 al companiei 
„Eastern Airlines", cu 123 per
soane la bord, s-a prăbuși 1 
marți după amiază cu puțir 
timp înainte de a ateriza pe 
aeroportul Kennedy din New 
York. Aparatul a atins solul la 
o distanță de 800 metri depăr
tare de pistă, datorită probabil 
furtunii și a proastei vizibili
tăți. Avionul a explodat la in
tersecția a două bulevarde din 
cartierul Jamaica, învecinat ae
roportului, provocind blocarea 
circulației. Numai 14 persoane, 
cu arsuri foarte grave, par să fi 
supraviețuit groaznicului acci
dent.

• ITALIA IN VESTUL 
MEDITERANEII în urmă 
cu 40 milioane de ani, Italia, ca 
și Corsica, Sardinia și Sicilia, e- 
ra plasată în partea vestică a 
Mediteranei, cam în dreptul 
gurii de vărsare de azi a Ronu- 
lui. La această concluzie au a- 
juns oamenii de știință de pe 
lingă Universitatea din Miin- 
chen, în urma unor măsurători 
paleomagnetice. Ei au cercetat 
direcția magnetizării rocilor 
vulcanice, știut fiind că ia naș
tere, in timpul răcirii lavei, 
potrivit liniilor de forță ale 
cimpului magnetic al Pămîntu
lui și persistă sute de milioane 
de ani. Poziția de azi a peninsu
lei, ca și nașterea Alpilor, se 
presupune că ar fi o urmare a 
marilor, mișcări tectonice din 
mantaua terestră.

• CAPRICIILE VREMII 
s-au manifestat în această lună 
de vară in mai multe zone 
ale continentului european. Ast
fel, in landurile Baden-Wurttem- 
berg și Bavaria din R. F. Ger
mania serviciile meteorologice 
au înregistrat cele mai violente 
furtuni din ultimii ani. în afara 
pagubelor materiale, s-au sem
nalat mai multe victime ome
nești. Treptat, furtuna s-a extins 
și în regiunile din nord-vestul 
Elveției, ploile deosebit de in
tense și vinturile puternice pro- 
vocînd întreruperea traficului 
rutier și feroviar.
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