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OBLIGA ȚIILE CONTRACTUALE -
LITERĂ DE LEGE

în economia noastră, respectarea 
riguroasă a disciplinei de pian și 
contractuale — care, mai presus de 
orice, înseamnă realizarea și livra
rea integrală, la termenele și in 
condițiile calitative stabilite, a pro
ducției fizice planificate — consti
tuie o obligație legală, o necesita
te vitală a înfăptuirii in ritmul 
prevăzut a programului dc dezvol
tare a economiei naționale. Cu atit 
mai mult se impune o asemenea ce
rință în acest an hotăritor pentru 
îndeplinirea actualului cincinal îna
inte de termen. Fiecare produs, 

■ fiecare sortiment contează în me
canismul echilibrat al planului ; 
tocmai de aceea se poate aprecia 
că o întreprindere și-a îndeplinit 
integral sarcinile numai dacă a 
realizat sortimentele fizice în can
titățile și la termenele prevăzute in 
plan și in contractele economice.

la producția fizică, potrivit struc
turii sortimentale prevăzute în plan 
si in contractele economice în
cheiate.

Cu toate acestea, nu pretutindeni 
în. economie lucrurile se prezintă 
la fel. nu toate întreprinderile res
pectă riguros disciplina de plan și 
contractuală. Si din cauză că anu
mite întreprinderi nu și-au înde

aduc o serie de motivații pentru a 
justifica nerealizarea întocmai a 
obligațiilor contractuale. Cel mai 
adesea se invocă fie nefuncționa- 
rca la capacitatea normală a unor 
utilaje și instalații, fie anumite di
ficultăți tehnologice de execuție 
ori neprimirea din vreme a unor 
repere sau subansamble din coope
rare. Nici un fel de justificări nu

STADIUL ACTUAL AL ÎNDEPLINIRII CINCINALULUI 
IMPUNE Șl MAI FERM RESPECTAREA STRICTĂ 

A TUTUROR INDICATORILOR PLANULUI
Rezultatele bune obținute în pe

rioada care a trecut din acest an de
multe întreprinderi demonstrează 
Înțelegerea de către oamenii mun
cii a necesității îndeplinirii planu
lui într-o strinsă corelație cu ce
rințele de aprovizionare și coope
rare între unități, de livrare ritmi
că a mărfurilor la fondul pieței și 
la export. Se remarcă. în acest 
sens. Combinatul siderurgic din 
Hunedoara, întreprinderile „înfră
țirea" din Oradea, „Electroapara- 
taj" din Capitală, întreprinderea 
de prelucrare a lemnului din Tirgu- 
Mureș, Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Suceava, Combinatul de 
lianți și azbociment din Medgidia,

ductiei

precum 
care în 
nul nu

și numeroase alte unități 
cinci luni au îndeplinit Pla- 
numai la indicatorul pro- 
globale. ci, în primul rînd,

plinit integral sarcinile de plan la 
producția fizică și nu au livrat 
unele materii prime, materiale și 
subansamble la nivelul obligațiilor 
asumate, beneficiarii au intîmpinat 
o serie de greutăți în desfășurarea 
activității productive și, drept con
secință. la unele produse realiză
rile nu s-au ridicat la nivelul pla
nificat. Bunăoară, faptul că în cinci 
luni din acest an întreprinderea 
„Industria sîrmei" din Cîmpia Tur- 
zii a livrat numai o treime din 
cantitatea de sîrmă de talon con
tractată pe semestrul I a afec
tat realizarea prevederilor de 
plan în întreprinderea de anvelope 
„Victoria" din Florești.

Desigur, furnizorii restanțieri

pot însă absolvi de răspundere u- 
nitățile restanțiere. Trebuie să se 
înțeleagă cu toată claritatea că 
realizarea producției fizice și li
vrarea acesteia potrivit contracte
lor încheiate nu constituie chesti
uni facultative sau gesturi de bu
năvoință față de beneficiari. 
Semnind un contract economic, 
furnizorul este obligat, nu numai 
prin plan, dar și prin angajamen
tele directe, concrete pe care și le 
asumă, să acționeze cu toată fermi
tatea pentru a asigura condițiile 
necesare fabricării și livrării la 
timp a produselor.

Activitatea nici unei întreprinderi 
nu poate fi apreciată numai după 
realizările globale. Este mai utilă

pentru economie Îndeplinirea planu
lui in proporție de sută la sută, cu 
respectarea integrală a structurii sor
timentale prevăzute și concretizate 
în contracte, decit depășirea pla
nului la producția globală, dar fără 
realizarea strictă a sortimentelor 
planificate, a obligațiilor contractu
ale, pentru că in acest caz se cre
ează dereglări in activitatea altor 
întreprinderi. Bunăoară livrarea de 
către întreprinderea de produse 
cărbunoase din Slatina a numai 
jumătate din cantitatea de anozi 
de grafit contractată pentru 5 luni 
a generat importante dificultăți in 
producție la Combinatul petrochi
mic din Borzești, Combinatul chi
mic din Rimnicu-Vilcea, întreprin
derea chimică Turda. Este vorba, 
în asemenea cazuri, nu numai 
de neonorarea în sine a unor obli
gații contractuale, cu toate conse
cințele ce decurg de aici, ci și de 
încălcarea unor norme ale eticii 
relațiilor între întreprinderi. de 
abdicarea de la 'respectul cuvenit 
fată de un partener contractual.

Aducem în discuție și un alt 
aspect — și anume: un contract 
poate fi considerat îndeplinit numai 
atunci cînd au fost respectate toate 
clauzele sale. In acest sens, con
comitent cu livrarea la termen a 
cantităților de produse contractate, 
o atenție deosebită trebuie acor
dată clauzelor privitoare la cali
tate. Subliniem această cerință 
pentru că nu întotdeauna este ri
guros respectată. Preparația de 
cărbune Lupeni, din Centrala căr
bunelui Petroșani, bunăoară, a ex
pediat Combinatului siderurgic
(Continuare în pag. a III-a)

In agricultură: după 
recoltare, să fie 

grabnic insămînțată 
cea de-a doua cultură
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Planificarea, o importantă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU

au primit delegația parlamentară mexicană

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, la 27 iunie, pe Carlos San- 
sores Perez, președintele Marii Co
misii a Camerei 
ună cu soția, și 
ției Congresului 
xicane, pe care 
în țara noastră. 
Adunări Naționale.

La 'întrevedere au participat 
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Aneta Spornic, vicepreședinte al 
M.A.N., Ilie Șalapa. președintele Co
misiei pentru industrie și activita
te economico-financiară a M.A.N., 
Radu Voinea, președintele Comisiei 
pentru învâțămînt. știință și cultura.

A luat parte, de asemenea, 
vador Campos Icardo, 
cu afaceri ad-interim al 
la București.

Oaspeții 
mulțumiri 
Ceaușescu 
Ceaușescu . 
primit, pentru posibilitatea 
de a vizita România, pentru 
nia cu care au fost intimpinați pre
tutindeni, subliniind că părăsesc ta
ra noastră cu cele mai frumoase im-

Deputaților. impre- 
pe membrii delega- 
Statelor Unite Me- 
o conduce în
la invitația

vizita 
Marii

tova-

Sal-
insărcinatul 

Mexicului

au exprimat 
tovarășului 

și tovarășei 
pentru cinstea de

călduroase
Nicolae 

Elena 
a-i îl 

oferită 
priete-

co- 
po-

to-

presii, cu o profundă admirație față 
de realizările remarcabile obținute 
de poporul român pe calea progre
sului. a înfloririi patriei sale. Pre
ședintele Marii Comisii a Camerei 
Deputatilor a relevat, apoi. însem
nătatea și semnificația deosebită a 
recentei vizite oficiale efectuate de 
șeful statului român, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Mexic, 
pentru dezvoltarea prieteniei și 
laborării dintre cele două țări și 
poare.

Salutindu-i cordial pe oaspeți,
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că vizita unei delegații parla
mentare mexicane atit de reprezen
tative constituie o expresie a bune
lor relații ce s-au stabilit și se în
tăresc continuu între țările și po
poarele noastre.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu multă plăcere vizita în
treprinsă 
vorbirile 
litice, cu 
tului, ai 
și culturale, primirea călduroasă fă
cută de populația acestei țări latino- 
gmerican.e priețene.

în cursul convorbirii, de ambele 
părți a fost manifestată dorința de 
a adînci și diversifica conlucrarea

în Mexic, intilnirile și con- 
avute cu personalități po- 
reprezentanți ai parlamen- 
vieții economice, științifice

rodnică dintre România și Mexic — 
pe plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural și in alte dome
nii — de a depune eforturi in vede
rea traducerii in viață a acorduri
lor și înțelegerilor- convenite, de a 
intensifica legăturile și schimburile 
de delegații, inclusiv intre membrii 
parlamentelor din cele două țări.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității inter
naționale. apreciindu-se că schimbă
rile pozitive ce au loc în Europa, în 
America Latină și în întreaga lume 
creează condiții favorabile pentru 
instaurarea unei noi ordini politice 
și economice internaționale, bazată 
pe egalitate și respect reciproc, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să asigure 
progresul economic și social, dezvol
tarea liberă a fiecărei națiuni. în 
acest context a fost reliefat rolul 
important ce revine parlamentelor 
— ca exponente ale opiniei publice, 
ale popoarelor — în înfăptuirea de
zideratelor de pace, securitate, coo
perare și înțelegere ale omenirii 
contemporane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat poporului mexican prieten 
cele mai bune urări de bunăstare și 
fericire.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă prietenie.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele consiliului de administrație

al societății „Island Creek“
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri diminea
ța, pe Alen Goore, președintele con
siliului de administrație al societății 
„Island Creek" din S.U.A., care face 
o vizită în țara noastră.

participat Vasile 
al președintelui

La întrevedere a
Pungan, consilier 
republicii.

A luat parte Harry G. Barnes ju
nior, ambasadorul Statelor Unite ale 
Americii la București.

în timpul convorbirii au fost dis-

din S. U.A
cutate posibilități de extindere a ac
țiunilor de cooperare in domeniul 
minier intre întreprinderi românești 
de specialitate și societatea „Island 
Creek".

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Calificativul: 
„excelent44

Eveniment deosebit la între
prinderea de mașini grele Bucu
rești. Ieri dimineață. în secția 
montaj-probe din cadrul fabri
cii de turboagregate a tre
cut proba cu aburi cea de-a 
patra turbină de 330 MW, unul 
dintre cele mai complexe pro
duse ale industriei românești, 
capabil să producă energie elec
trică pentru un oraș cu peste 
1.5 milioane locuitori. Prezenti 
ca de obicei la posturile lor, 
montorii, incepînd cu inginerul 
Romulus Beșchea, șeful de ate
lier Mircea Uță, maiștrii Lixan- 
dru Dumitrescu și Mihai Nis- 
tor și terminind cu cei din 
•chipele lui Pavel Dedu, Gheor- 
ghe Pavel, Gheorghe Căpriță 
»au Zamfir Spulber, urmăreau 
cu Încordare șl emoție răspun- 
«urile colosului de metal, in 
care se află Încorporată munca 
de luni și luni de zile a unei 
Întregi uzine, la încercările dic
tate din camera de comandă. 
„Examenul" a durat, ca și la 
cele trei „sesiuni" anterioare, 
ctteva ore. Ore lungi, de maxi
mă încărcătură emoțională, trăi
te de întreaga uzină. în clipa 
cînd rotorul a început a se în- 
virti cu peste 3 000 de ture pe 
minut, iar aparatele de control 
consemnau și în dreptul ulti
mului răspuns calificativul 
„excelent", camera de comandă 
a izbucnit în ropote de aplauze. 
Aplauze care elogiau și alte 
performanțe cu caracter de uni
cat — asimilarea in fabricație 
a liniilor de ciment de 3000 tone 
pe zi, a convertizoarelor de 150 
tone oțel pe șarjă, a coloanei 
de sinteză, a presei de 2 500 tf 
*1 a multor altor produse de 
Înaltă tehnicitate, realizate in 
această perioadă.

D. TIRCOB

premisă a muncii de partid eficiente Industria municipiului Satu-Mare
a îndeplinit cincinalul ÎN ZIARUL DE AZI

La întrebările „Scînteii" răspunde azi 
tovarășul Simion DOBROVICI, 

prinr-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

— Pentru județul Vrancea, ca 
fi pentru celelalte județe ale 
țării, actualul cincinal a marcat 
o perioâdă de mari transfor
mări. Datorită punerii în func
țiune a 21 de unități industriale, 
deschiderii unor șantiere pen
tru alte importante fabrici sau 
uzine, și in Vrancea sint create 
condițiile de a se realiza pină 
în 1980 o producție 
de cel puțin 
Concomitent < 
fn domeniul i 
acționează 
partid pentru 
asemenea noi 
ective ?

industrială
10 miliarde 
cresc și 
agriculturii, 
organizațiile 

i realizarea
și importante obi-

lei. 
sarcinile 

Cum 
de 

unor

— Fără îndoială 
de cit complet la 
ar presupune să relevăm numeroase 
aspecte ale activității organizațiilor 
de partid. Voi încerca să subliniez, 
așadar, numai cîteva preocupări. Ți- 
nind seama de faptul că pe agenda 
de lucru a birourilor și comitetelor 
de partid sint inscrise sarcini tot mai 
numeroase și tot mai complexe, biroul 
comitetului județean se străduiește 
să determine o asemenea orientare 
a muncii îneît fiecare organizație de 
partid să concentreze atenția colec
tivelor asupra cîtorva direcții prio
ritare, fără să-și propună a soluțio
na absolut toate problemele simul
tan. Considerăm că un asemenea 
mod de a concepe munca, pe baza 
unei riguroase planificări și organi- -1..XX------ - — J-----s£

a- 
și

că un răspuns cit 
această întrebare

zări, ajută organizațiile de partid 
se ocupe cit mai temeinic și 
profundat de problemele actuale 
de perspectivă.

în prezent, potrivit unei astfel 
orientări, organizațiile de partid din 
unitățile industriale urmăresc îndeo
sebi asigurarea tuturor condițiilor 
pentru folosirea rațională a capaci
tăților de producție, a materiilor 
prime și materialelor, a energiei e- 
lectrice și combustibilului, 
organizație sau comitet de 
întreprinderi și unități 
care, în cursul acestui

de

Nu există 
partid din 
economice 
semestru,

să nu fi analizat diferite aspecte ale 
acestei teme cuprinzătoare și să nu 
fi adoptat măsuri politico-educative 
în funcție de condițiile specifice ale 
fiecărui loc de muncă. Acolo unde 
s-au ridicat probleme deosebite am 
inițiat, la nivelul biroului sau secre
tariatului comitetului județean, a- 
nalize la fața locului, invitînd și 
factori de răspundere din conduce
rea unor centrale și ministere eco
nomice. Aș vrea să remarc faptul că 
în pregătirea acestor dezbateri au 
fost întreprinse studii de către dife
rite colective ale comitetului ju
dețean de partid, precum și de că
tre comisiile pe probleme ale comi
tetelor de partid din unitățile respec
tive.

Acordăm o deosebită atenție ini
țiativelor și acțiunilor izvorite din 
străduința de a contribui eficient 
la rezolvarea unor probleme practi
ce ale producției, unele dintre aces
tea fiind cuprinse în programul „Ști
ință, tehnică, producție — Vrancea 
1975", O serie de inițiative, dintre 
care cităm : „Să lucrăm o zi pe tri
mestru cu materiale economisite", 
„Fiecare muncitor, un controlor teh
nic de calitate", „Prietenul noului 
angajat", „Să trăim și să muncim in 
chip comunist" și altele — încuraja
te și susținute de organele și orga
nizațiile de partid, larg populariza
te prin toate mijloacele muncii po
litico-educative, au fost preluate și 
aplicate cu bune rezultate în nume
roase unități economice.

în același timp, în spiritul exigen
ței partinice, neajunsurile, deficien
țele in îndeplinirea ritmică și cali
tativă a planului de producție sint 
sistematic analizate în adunările de 
partid, criticate la gazetele de pere
te, în emisiunile stațiilor de radio
amplificare ; produse cu defecte sint 
expuse periodic în vitrinele din ho
lurile întreprinderilor sau la locurile 
de muncă ale celor care le-au lucrat, 
aceste situații fiind comentate pe 
larg de agitatori.

Citeva cuvinte doar despre activi
tatea organizațiilor de partid de la

sate. Sub conducerea lor s-a asigu
rat o mai bună îndrumare și coordo
nare a muncii factorilor ce acționea
ză in acest sector, eliminarea unor 
paralelisme care dispersau forțele 
și generau fenomene de tărăgănare 
în rezolvarea sarcinilor. în cadrul 
programelor de măsuri adoptate 
sint prevăzute acțiuni în cooperative 
și întreprinderi agricole de stat pen
tru popularizarea experienței pozi
tive a unor ferme, brigăzi, echipe, 
ca și a țăranilor cooperatori care, 
lucrind în acord global, au obținut 
rezultate deosebite.
(Continuare in pag. a II-a)

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scînteii", Octav Grumeza). — Oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani — din unitățile industriale 
ale municipiului Satu-Mare au ra
portat îndeplinirea înainte de ter
men a cincinalului. Ca urmare a a- 
vansului de timp cîștigât, colecti
vele acestor întreprinderi vor reali
za suplimentar, pină la sfirșitul a- 
nului, o producție în valoare de 
2,9 miliarde lei, concretizată, printre 
altele, în 3 200 tone mașini și uti
laje tehnologice pentru industria 
minieră, 2 700 tone mașini și utilaje 
tehnologice pentru industria metalur
gică, mașini de ridicat, transport

și manipulat în valoare de peste 220 
milioane lei, aproape 34 000 mc pre
fabricate din beton armat, mobilă 
in valoare de peste 260 milioane lei, 
confecții textile de peste 657 mili
oane lei, 306 200 aragazuri conven
tionale și altele.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu 
de plenara comitetului municipal de 
partid, care a avut loc ieri, 27 iunie, 
se exprimă hotărirea 
tivelor de muncă 
frunte cu comuniștii, 
bilanțul raportat noi 
fapte de muncă.

fermă a colec- 
sătmărene, în 
de a adăuga la 
și prestigioase

Rubricile noastre: In 
confruntare — scrisori și 
răspunsuri ; Faptul di
vers ; Contraste ; Repor
taj pe glob ; Sport; Bu
letin rutier; De pretu

tindeni

Pe unde a fost, pe unde 
a umblat — cu gîndul la 
Dobrogea a umblat, cu gin- 
dul la Dobrogea s-a întors. 
Cu gîndul și cu grija 
munții lui străvechi — 
rinții lui de suflet ; 
gîndul la lucrările lui, 
zăcămintele lui ; nu i s-au 
acoperit cărările, săpături
le ; nu s-au pierdut sem
nele puse pe comorile des
coperite ! ?

In Dobrogea lucrează de 
24 de ani, a cutreierat sute 
de mii de kilometri pe dea
lurile și văile 
năre și mare, 
multe comori 
lui dobrogean, 
gata să vadă ce se intîm- 
plă la Somova, cum merge 
exploatarea la Mahmudia, 
la Mineri, la Altin Tepe, 
la Iulia, la Cerna și in 
atitea locuri pe unde și el, 
geologul Vasile Bacalu, pu
sese semne.

Și, iată, sintem din nou 
in mijlocul clocotișului de 
dealuri, in nordul 
gei. Este o amiază 
însorită, în care 
cum ne soarbe în el 
somn geologic — și cum, 
în același timp, urcă în

la 
pă- 
cu
la

dintre Du- 
a descoperit 
ale subsolu- 

Totdeauna

Dobro- 
blîndă, 
simțim 
uriașul

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

noi uriașele seve ale natu
rii care înflorește in jur.

— Explorăm zăcămîntul 
de fier de la Iuliă — șop
tește mai mult pentru sine 
geologul Vasile Bacalu.

blinzi, înverziți ai Dobro- 
gei. este ca și cum am citi 
amîndoi o carte pe care am 
mai citit-o. Tin minte sa
tul Iulia, răzlețit și mătu
rat din cînd în cînd de a-

— Am înțeles că geolo
gul trebuie să persevereze 
pentru descoperirea, pen
tru explorarea unui zăcă- 
mint. Și trebuie să mai 
persevereze o dată ca să-i

Colocviu geologic

lingă „Sfinxul Dobrogei"
Reportaj de Traian COȘOVEI

Ca și exploatările de 
minereuri complexe de la 
Somova și de la Mineri ; 
ca și exploatarea de cal
car siderurgic de la Mah
mudia — zăcămîntul de 
fier de la Iulia își are po
vestea lui — și umblind 
acum pe acești coclauri

pele 
tului 
față 
case 
alta 
linia de 
trece pe deasupra satului și 
pe deasupra zăcămîntului 
de fier.

capricioase ale rîule- 
Taița. Acum avem în 

un sat înfloritor, cu 
noi pe o parte și pe 
a șoselei asfaltate ; 

inaltă tensiune

convingă pe oameni de va
loarea acelui zăcămint.

Interlocutorul ne dezvă
luie o adevărată profesiune 
de credință a meseriei sale:

— Și mai trebuie să 
persevereze o dată : să im
pună o exploatare raționa
lă. Nimeni nu te crede din-

tr-o dată — și așa este 
bine. Fiecare adevăr tre
buie pus la probe. Perse
verenta este arma geolo
gului.

Da, e frumos spus !
— Noi nu am mai um

blat de mult amîndoi prin 
locurile astea, ale noastre, 
Vasile Bacalu. și parcă mi 
se pare că s-a așternut 
totuși liniștea, somnul ăsta 
geologic...

— Nu înțeleg. Cum a- 
dică ?„.

— Nu mai umblă geo
logul, nu-i văd bocancii 
scăoărînd în piatră. nu-i 
aud ciocanul fulgerînd în 
zăvoarele unor bogății ne
cunoscute.

— Nu se va așterne nici 
un somn geologic peste 
Dobrogea. Vin anotimpuri, 
vin t’mpuri uriașe, care 
nu ne lasă să dormim, cum 
prea asoru spui. Și încă 
ceva : geologul nu lucrea
ză singur. în munca lui. 
geologul antrenează un în
treg dispozitiv de forțe u- 
mane și materiale. Răspun
derea geologului . este să 
nu cheltuiască inutil for-
(Continuare în pag, a V-a)
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UN ÎNCEPUT BUN, 
DAR ȘI iNTlRZIERI NEJUSTIFICATE

„Nea Nae“ 
de la zețărie

cei 
Iui 
li- 
în

De 
în-

»
37 de ani a lucrat ca zețar la 

întreprinderea poligrafică „13 
Decembrie" din Capitală. De ani 
și ani, nimeni nu-i mai pome
nea numele întreg — Nicolae 
Panțu — decit in ședințe, și nici 
acolo totdeauna. Toată lumea ii 
cunoștea și-l striga „nea Nae“. 
Și tinerii, și vîrstnicii. Toți 
care au trecut prin școala 
„nea Nae". Cite miliarde de 
tere vor fi cules și turnat 
plumb mîinile lui nea Nae ? 
le-ar face mărgele, ar putea 
conjura de multe ori Pămîntul. 
De cîteva zile, nea Nae a ieșit 
la pensie. Nu înainte de a lăsa 
în locul lui, zețăriță, pe fiica sa, 
Viorica.

— Hai. băieți ! E urgent. Dacă 
ara nea Nae...

— Cînd mai trece pe-aici nea 
Nae ?

Trece, nici o grijă.

N-aveți un... 
loc în plus?

Joi seara, zeci de spectatori 
au plecat acasă, de la cinema
tograful „Buzești" din Capitală, 
fără să poată vedea filmul. Și 
aceasta, pentru că s-au vindut 
bilete cu nemiluita, iar gră
dina „Buzeștilor" s-a dove
dit nelncăpătoare. O înghesuială 
și o vînzoleală de nedescris. 
Nici măcar locuri în picioare nu 
mai erau. Supărați, cîțiva spec
tatori s-au dus să reclame situa
ția responsabilului cinemato
grafului, iar acesta a înălțat 
din umeri : „Ce să-i faci ? As- 
ta-i situația". Care ?

O idee 
cu adresă

Frumoasă-i faleza gălățeană 
de la Dunăre. Loc preferat de 
promenadă. 11 preferă fi zecile 
de mii de cetățeni ai „Tiglinei“, 
dar pentru a ajunge pe faleză 
trebuie să execute, mai întii, 
probe de slalom, coborind pe 
niște poteci repezi, improvizate. 
Aceasta, pentru că cele două 
scări ale falezei sint amplasate 
in partea ei centrală, la distanță 
de 2—3 kilometri de cartierul 
Țiglina. Și incă ceva : odată a- 
junși pe faleză, țiglinenii nu 
găsesc nici o bancă pe porțiunea 
lor de faleză pentru că' Și băn- 

,, cile sint așezate tot în partea 
' centrală. Ca să nu mai vorbim 
că s-ar putea amenaja nu nu
mai scări de acces, ci Și locuri 
de popas, terase de vară, 
chioșcuri de răcoritoare... Este 
tot ideea gălățenilor, pe care o 
transmitem pe adresa primăriei 
lor, cu convingerea că pină va 
prinde viață n-o să curgă prea 
multă apă pe Dunăre.

Toane 
la telefoane

Zilnic, la poșta din Rm. Vilcea 
se formează cozi interminabile. 
Zeci și zeci de cetățeni așteaptă 
la rind pentru a-și achita abo
namentele lunare la telefon. 
Și totul, datorită unei măsuri 
bizare : încasarea abonamente
lor la acest serviciu de mare 
solicitare publică să fie efec
tuată de o singură funcționa
ră. Una singură, și aceea cu... 
program redus ! Toate sesizările 
cetățenilor făcute conducerii 
Poștei din Rm. Vilcea au rămas 
fără răspuns. Nici direcția ju
dețeană P.T.T. nu se grăbește 
■ă intre... pe fir. Poate acum.

Legume 
clandestine

La ieșirea din orașul Vaslui, 
un echipaj al miliției efectua un 
control obișnuit asupra stării 
tehnice a autoheviculelor. I-a 
venit rindul și celui cu nr. 
21—IS—2777, care transporta le
gume din județul Ilfov pentru 
C.L.F. Iași. Pină aici, nimic deo
sebit. Starea autovehiculului — 
bună ! Starea legumelor — idem. 
Numai la cererea actelor, șofe
rul n-a mai fost „in stare“ să se 
descurce. Deși era acoperit cu 
acte completate „la zi", legale, 
In mașină s-au descoperit, în
cărcate ilegal, vreo 2 000 kg roșii 
extra și 300 kg de castraveți, 
încercările șoferului Gheorghe 
Leonte de la Autobaza 1 Iași de 
a „vira" plusurile respective pe 
seama cintarului au dat greș. 
Acum l se cîntărește și lui fap
ta. După toate probabilitățile, 
urmarea va fi destul de ardeia- 
tă, mai ales că printre legumele 
clandestine se aflau și vreo 
10 000 de ardei.

Am trecut recent pe la fostul 
Lacto-bar și bar de zi de pe bd. 
Gh. Gheorghiu-Dej din Capitală, 
transformat acum intr-un local fa
milial. Am rămas plăcut impresio
nați de ordinea, curățenia și serviciul 
prompt și civilizat din această fru
moasă unitate. Erau expuse aproape 
20 de sortimente de mîncare, gustări 
calde și reci, lactate, băuturi răco
ritoare. 90 la sută din mincărurile 
care se vind aici sînt preparate 
proprii, cu adaos comercial mic, de 
categoria a II-a. Dar ținuta localu
lui, serviciul și abundența de marfă 
sint de categoria I. Iată, în mic, 
tipul de local chemat să răspundă 
oricăror cerințe : și ale omului 
grăbit care dorește doar o gustare 
frugală, și ale familiștilor, în ace
lași timp, localul fiind accesibil și 
elevilor. Un astfel de restaurant fa
milial am găsit, tot în Capitală, pe 
str. Agricultori — „Borcea", adaptat 
rapid, ca și cel de pe bulevard, ce
rințelor actuale. Dar astfel de loca
luri au apărut în multe alte orașe 
din țară. La Bacău. Ploiești, Craio
va, de fapt în toate localitățile, în lo
cul bodegilor care vindeau mai ales 
băuturi alcoolice, unde desfacerea 
mîncărurilor nu depășea 20—25 la sută 
din încasări, au apărut patiserii, res
taurante lacto-vegetariene. unități de 
tip „Gospodina", cofetării, ș.a.m.d. 
Sînt numai cîteva exemple din acti
vitatea care, în momentul de față, se 
desfășoară în toate județele, in 
toate localitățile țării, pentru îmbu
nătățirea structurii alimentației pu
blice în sensul indicațiilor conduce
rii de partid și al prevederilor re
centului decret cu privire la stabi
lirea programului de funcționare a 
unităților comerciale. Sînt efecte po
zitive ale unor măsuri care — în 
interesul întăririi continue a sănătății 
publice — au menirea să realizeze o 
aprovizionare mai bună și mai di
versificată, în special cu preparate

Cooperația de consum în sprijinul 
bunei aprovizionări a populației
în toate satele, în numeroase 

orașe, centre muncitorești și sta
țiuni balneoclimaterice, coope
rația de consum a construit și dat 
în folosință, în ultimii ani, noi și 
moderne unități de alimentație 
publică. Sector important în cadrul 
activității cooperației de consum, 
alimentația publică și-a sporit, in 
ultimii 5 ani, de aproape două ori 
volumul activității. De asemenea, 
ponderea produselor culinare des
făcute prin unitățile de alimentație 
publică ale cooperației de consum 
(bufete, birturi, ospătării. restau
rante) a crescut, în aceeași perioa
dă, de 2,8 ori. Recent, conducerea 
CENTROCOOP a inițiat o serie de 
noi măsuri pentru creșterea produc
ției și mai buna desfacere a pre
paratelor de bucătărie și cofetărie.

Bucătăriile unor restaurante, care 
au condiții corespunzătoare de pro
ducție, au fost transformate în bu
cătării centrale care aprovizionează

EXCURSII PESTE HOTARE
Oficiul Național de Turism „Car- 

pați" București, prin Agenția de 
excursii cu turiști români în stră
inătate, organizează o croazieră pe 
Dunăre, pe itinerarul : Russe — 
Belgrad — Budapesta — Bratisla
va — Budapesta — Russe, cu ple
carea la 15 septembrie și înapoie
rea la 28 septembrie 1975. Infor
mații și înscrieri — în Calea Vic
toriei nr. 100 (tel. 16 44 31). De 
asemenea, organizează o croazieră 
pe Marea Neagră, cu motonava 
,.V. Kolarov", pe itinerarul Con
stanța — Odesa — Yalta — Soci — 
Batumi — Constanța, cu plecări la 
10, 19, 28 august și 6 septembrie 
1975 și cu înapoieri la 18. 27 august 
și 5 și 14 septembrie 1975. Infor
mații și înscrieri — în Calea Vic

culinare proprii, să reducă timpul de 
cumpărare și să asigure populației 
o servire cit mai civilizată, o alimen
tație cit mai rațională.

Subliniind încă o dată eforturile 
consiliilor populare, ale organizațiilor 
de partid și ale direcțiilor comer
ciale de a îndeplini sarcinile ce le 
revin cu privire la reorganizarea u- 
nităților de alimentație publică, nu 
putem trece însă peste unele defi
ciente. Ne-am referi, în primul rind, 

CUM SC APLICĂ MĂSURILE 
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII 

IN ALIMENTAȚIA PUBLICĂ
la ritmul lent în care se aplică mă
surile amintite de către unele între
prinderi de alimentație publică. în 
unele cazuri, în Capitală, de pildă, 
în loc ca reprofilările să se facă o- 
perativ — au fost scoase din circui
tul economic pe timp îndelungat zeci 
de bufete, bodegi ș.a.m.d. Unele din
tre ele, la aproape o lună după apa
riția decretului, mai stau și acum cu 
lacătul la ușă. O altă observa
ție. Unii dintre responsabilii uni
tăților comerciale cred că schim- 
bind firma localului și eliminind din 
consum băuturile alcoolice și-au 
făcut pe deplin datoria. De exemplu: 
după ce a stat închis 7—3 zile, ne 
așteptam ca bufetul bucureștean 
„Pietroșița" din Piața Iancului să 
ofere un cadru civilizat de servire, 
un larg sortiment de preparate și 
semipreparate culinare. Ne-au întîm- 
pinat însă aceleași mese neacoperite, 
aceleași ziduri nespoite și același ga
lantar frigorific sărăcăcios aprovizio

cu mîncăruri, gustări și preparate 
cu specific local, toate birturile și 
©spătăriile din localitățile respec
tive și împrejurimi. Aceasta face 
ca în acest an. comparativ cu 1974, 
producția de preparate culinare să 
crească cu 30—50 la sută.

Bufetele de pe toate traseele tu
ristice au fost transformate în bir
turi și ospătării, care desfac o largă 
varietate de preparate cșlde și 
reci. De asemenea, s-au luat mă
suri ca magazinele alimentare și 
cofetăriile din punctele aglomerate 
să organizeze raioane cu produse 
de patiserie și simigerie, sandvi
șuri etc.

Toate aceste măsuri. împreună 
cu cele pentru aplicarea Decre
tului 51/1975 cu privire la sta
bilirea programului de funcționare 
a unităților comerciale și de ali
mentație publică, vor avea ca rezul
tat creșterea aportului cooperației 
de consum la buna aprovizionare a 
consumatorilor.

toriei nr. 100, precum și la oficiile 
județene de turism din țară.

Tot O.N.T. „Carpați" București 
organizează o excursie în Republi
ca Cuba cu avionul, pe itinerarul 
București — Praga — Havana — 
Cienfuegos — Santa Clara — Va- 
radero — Cardoban — Havana, cu 
plecarea la 3 octombrie și înapoie
rea la 20 octombrie 1975, precum și 
o excursie pe itinerarul București— 
Praga — Havana — Varadero — 
Cardenas — Havana, cu plecarea la 
7 noiembrie și înapoierea la 24 
noiembrie 1975.

Informații și înscrieri în Calea 
Victoriei nr. 100, tel. 16 44 31 și la 
oficiile județene de turism din 
tară. 

nat. Acestea sînt tendințe evidente de 
formalism, de superficialitate.

Alte exemple. La „Cimpinița"- 
Ploiești — bufet reprofilat, ti se 
urează, de pe un panou, „poftă 
bună". Poftă, poftă, dar la ce? Căci 
localul nu oferea in ziua raidului 
nostru decit un singur fel de 
mincare ! Intr-un alt oraș din țară 
— Craiova — unele localuri, în 
afară de faptul că nu oferă încă un 
bogat sortiment de preparate culi

nare, se feresc să comercializeze 
chiar băuturile răcoritoare, motivînd 
că nu sînt prea... rentabile.

Din exemplele citate, și din multe 
altele care ar mai putea fi aminti
te. reiese că pe alocuri responsabilii 
unităților de alimentație publică, 
drept reprofilare, au înlocuit doar 
firma... E drept că schimbarea unei 
mentalități create ani în șir nu se 
poate face în cîteva zile. Dar nici 
nu se poate accepta ca reașezarea a- 
limentației publice pe noi principii 
să fie privită ca o problemă de cam
panie, care vine și trece. Dimpotri
vă, e un proces de profunzime și de 
durată, care trebuie în final să ofe
re publicului o alimentație cu ade
vărat publică.

In legătură cu modul de aplicare 
a decretului am solicitat, în finalul 
investigațiilor noastre, și punctul de 
vedere al conducerii Ministerului Co
merțului Interior.

Aprilie *75. ZI de trafia 
obișnuit la unul din pune-1 
tele de frontieră ale Româ
niei.

— Aveți ceva de decla
rat ? întreabă vameșul pe 
un turist care-și făcuse 
sejurul la noi în țară.

— Nu, replică el eu 
aplomb.

— Picturi, sculpturi, cărți 
rare, alte obiecte de artă?

— Nu.
Ultimul „nu“ rostit parcă 

cu un glas nesigur. Un su
mar control vamal de ru
tină în portbagajul ma
șinii și...

— Ce-i aici ?
— Trusa cu scule.
Deasupra, da, uneltele 

autoturismului. Un fund 
dublu, și, dedesubt, patru 
piese de artă de peste 100 
de ani vechime. Patru o- 
biecte de valoare, cit 
pe-aci Să )fie dezmembrate 
din patrimoniul nostru cul
tural. La un pas de a porni 
pe alte drumuri decit dru
murile firești ale pămintu- 
lui și poporului care le-au 
zămislit, adăugîndu-Ie la 
zestrea noastră de frumu
seți peste timp. Cum de-au 
ajuns aceste valori — al 
căror rost și loc este acela 
de a ființa într-un muzeu 
ori într-o colecție, încon
jurate cu grija deosebită 
ce trebuie acordată oricărui 
bun de artă autentică — în 
portbagajul unei mașini 
străine, pe cale de a pă
răsi pentru totdeauna pă- 
mintul patriei ?

— Le-am cumpărat în 
urmă cu ani de la Consig
nația, dă o primă explica
ție turistul străin.

— Unde le-ați ținut pînă 
acum ?

— La o familie... în Bucu
rești.

Se controlează prompt a- 
firmația. Și astfel, la fa
milia M. O. din Capitală, 
sînt descoperite alte 17 o- 
biecte de artă de aceeași 
vechime și valoare. Cum 
toate acestea nu erau în
registrate, potrivit regle
mentărilor legale, în mod 
firesc au fost confiscate. 
„Fiica mea — explică acum 
gazda, consternată de cele 
întimplate — a fost mă
ritată cu omul surprins la

— Analiza care a avut loc cu 
cîtva timp în urmă la ministerul 
nostru, cu participarea tuturor di
rectorilor de direcții comerciale ju
dețene — ne-a declarat tovarășul 
Radu Abagiu, adjunct al ministru
lui — a scos în evidență faptul că 
există acum, pretutindeni în țară, 
o mai mare preocupare pentru 
îmbunătățirea activității de ali
mentație publică, atit in sensul ri
dicării acesteia la nivelul actualelor 
exigențe de civilizație, cît și al unei 
mai corespunzătoare satisfaceri a 
cerințelor de consum ale populației. 
Concret, pină de curind au fost no
minalizate peste 1 000 de fosta 
bodegi, bufete, baruri de zi ș.a. pen
tru a fi transformate în restaurante, 
pensiuni și alte tipuri de unități si
milare (unde ponderea desfacerilor 
o au preparatele culinare). în ace
lași timp, au fost depistate peste 100 
de unități — foste spații comerciale, 
care primiseră intre timp altă desti
nație, și care vor fi reintroduse în 
circuitul alimentației publice. Men
ționez ca pozitivă acțiunea — cu 
caracter general — de creștere a 
producției proprii în unitățile de 
alimentație publică, de diversificare 
a sortimentului de preparate și 
gustări oferite consumatorilor, de 
sporire și diversificare a producției 
de băuturi răcoritoare.

E adevărat, în unele locuri au 
apărut și fenomene de formalism, de 
încetineală în aplicarea măsurilor, 
transformarea unor unități în res
taurante și pensiuni fiind mai mult 
o schimbare de firmă, și nu o îm
bunătățire a ofertei de preparate 
culinare. Este, de asemenea, critica
bil procedeul acelor întreprinderi 
comerciale care imediat după apari
ția decretului au închis unitățile de 
alimentație publică, așteptînd ca ul
terior să se facă reprofilarea lor, în 
loc ca acest lucru să se realizeze în 
mod operativ, „din mers". Va trebui, 
totodată, să se insiste în continuare 
pentru ca în unitățile cu profil cu
linar, în cele care servesc preparate 
de grătar, ca și în restaurantele nou 
organizate sau in curs de organizare 
(din fostele bufete și bodegi) să se 
asigure un sortiment corespunzător 
de mîncăruri și gustări, ca și de 
băuturi de largă consumație (în Spe
cial bere și vin), reducîndu-se vîn- 
zarea băuturilor tari, spirtoase. De 
asemenea, va trebui promovat cu 
mai multă insistență consumul prin 
aceste unități al laptelui și produse
lor lactate, al băuturilor răcoritoare. 
Prin tot ceea ce se întreprinde (este 
în curs de definitivare un amplu 
program de măsuri vizînd sectorul 
alimentației publice) trebuie pro
movată o concepție nouă despre 
rolul și locul acestui sector de larg 
interes cetățenesc, anume — de a 
oferi populației posibilitatea satisfa
cerii la un nivel superior a cerințe
lor de alimentație.

Gh. GRAURE 
Mihai IONESCU

graniță cu obiectele de artă. 
Cu ani în urmă ea a achi
ziționat aceste bunuri. Au 
divorțat de mult, dar el, 
de cîte ori vine în țară, 
mă șantajează să-i dau 
lui aceste valori. Femeie 
bătrină fiind, nu i-a fost 
greu să mă sperie, să ob
țină ceea ce a dorit". „De 
ce n-ați cerut sprijinul au
torităților pentru protecția 
dv. și a bunurilor ?“. „Cin
stită să fiu, de teamă". 
„Teamă de ce ?“. „Să

păstrarea. șl punerea h* 
lumină a tuturor acelor va
lori care contribuie la mai 
buna cunoaștere a istoriei 
și spiritualității poporului 
român, a capacității sale 
de creație. De aici, și da
toria firească, patriotică a 
fiecărui cetățean, interesul 
lui ca om responsabil, legat 
de pămîntul acestei țări, de 
a păstra nealterate bunu
rile urcate la lumină în 
secole de rîvnă și geniu 
creator. Ca moștenitori a

cr. nZalltila W. UizT Gr, Iu— 
Mare, o colecție de ta
blouri aparținînd școlii băi- 
mărene de pictură ; Mag
dalena F. din Cărei, cîteva 
tablouri de valoare deose
bită. Și lista exemplelor ar 
putea continua încă mult, 
adăugind, dacă mai era 
nevoie, că toate aceste 
persoane dețin, in conti
nuare, valorile înregistrate.

în schimb, este cel puțin 
de neînțeles, chiar bizară, 
atitudinea unei persoane

Un tablou oprit 
la graniță

nu-mi fie luate aceste 
bunuri".

Explicația este evident 
naivă și contradictorie. Iar 
prețul acesteia, cum s-a 
văzut, greu plătit. Să stă
ruim asupra motivelor in
vocate de M. O. Mai întii, 
reținerea de a declara ope
rele de artă respective, din 
teama „de a nu-i fi luate", 
O astfel de optică este cu 
totul greșită. în primul 
rînd fiindcă denotă necu
noașterea prevederilor Le
gii ocrotirii patrimoniului 
cultural național. In lege 
6e arată limpede că înre
gistrarea valorilor de artă 
nu se face pentru a fi... 
confiscate, ci pentru o ri
guroasă evidență a acesto
ra, pentru a se putea acor
da asistența de speciali
tate necesară — nu puține 
obiecte de artă se află 
într-o stare de avansată 
degradare datorită condi
țiilor improprii în care mai 
sînt încă ținute, neștiinței 
de a le conserva — și, în 
egală măsură, pentru a se 
asigura securitatea lor po
trivit cu valoarea pe care 
o au în cadrul patrimoniu
lui cultural. Se remarcă 
deci grija deosebită pentru

tot ceea ce ne-au lăsat 
înaintașii în grijă, ca oa
meni ce îmbogățim necon
tenit această zestre pentru 
a o transmite neștirbită 
urmașilor, sintem profund 
interesați și datori să 
știm de rostul fiecărui o- 
biect de valoare, să-l 
punem la adăpost de orice 
imixtiune mercantilă, ires
ponsabilă sau inconștientă, 
să-l păstrăm în condiții 
ireproșabile, de natură să-i 
garanteze o viață cît mai 
îndelungată, spre satisfac
ția tuturor beneficiarilor de 
frumos.

Ințelegînd exact sensul 
legii ocrotirii patrimoniu
lui nostru cultural, imediat 
după apariția acesteia, mii 
și mii de cetățeni au con
siderat drept o obligație e- 
lementară a lor de a aduce 
la cunoștință ce obiecte de 
valoare dețin. „Citim" în 
această hotărîre atît nă
zuința de a contribui la 
constituirea patrimoniului 
nostru de valori, cit și do
rința de a apela la pro
tecția legii. Astfel, P.C. din 
comuna Smulți, județul 
Galați, a declarat un tezaur 
alcătuit din 150 de monede 
romane, turcești și austrie-

deținătoare de valori cul
turale care este conștientă 
de ce reprezintă acestea și 
totuși... se reține să le de
clare. Prețul unui aseme
nea act ? în cazul înfăți
șat la început — coșmarul 
șantajului, al amenințări
lor repetate din partea 
unui individ rapace, fără 
scrupule, dornic să tragă 
foloase de pe urma spe
culării obiectelor aparținînd 
tezaurului nostru cultural. 
Totodată, tensiunea unor 
temeri permanente, mereu 
în așteptarea ireparabilu
lui care se poate produce 
atunci cînd se ocolește pro
tecția legală, cind legea 
este cunoscută „după u- 
reche", la a cincea mină, 
iar prevederile ei răstălmă
cite, interpretate după pro
pria fantezie.

Că așa stau lucrurile, o 
probează o serie de fapte 
din care alegem doar unul: 
de curind a fost readus la 
locul său firesc, in rafturi, 
unul dintre exemplarele ex
trem de rare și valoroase 
de carte veche românească. 
Refăcîndu-se pas cu pas 
„drumul pierzaniei", s-a 
constatat că totul s-a dato-

Sub paravanul 
aroganței

La redacție a sosit o 
amplă scrisoare din 
comuna Valea Măru
lui, județul Galați. 
Autorii ei sesizau că 
Tomiță loan, preșe
dintele C.A.P. din co
mună, are o compor
tare brutală în rela
țiile cu oamenii, în 
special cu cei ce au o 
pregătire de speciali
tate, șicanindu-i în fel 
și chip. Se arăta că 
T. I. nu respectă in
dicațiile organelor a- 
gricole județene, iar 
„consiliul de condu
cere al C.A.P. a e- 
xistat și există numai 
cu numele" ; T. I. ia 
măsuri abuzive cu re
percusiuni negative a- 
supra bunului mers al 
activității cooperati
vei agricole, a dezvol
tării ei. Situația a- 
ceasta — se arăta in 
scrisoare — nu datea
ză de ieri, de azi. „In 
1972 s-a făcut o an
chetă de la județ, 
care a durat 15 zile, 
dar tovarășul preșe
dinte s-a ales numai 
cu o ușoară critică la 
ziar... Orice reclama- 
ție care se face împo
triva sa este rezolva
tă în așa fel încît 
„președintele iese, 
cum spun cetățenii, 
basma curată".

Asemenea fapte 
însă au. mai devreme 
sau mai tîrziu, și un 
sfirșit. In ceea ce-I 
privește pe președin
tele C.A.P. Valea Mă
rului, lucrurile au fost 
puse la punct nu de 
mult. Din răspunsul 
Comitetului județean 
Galați al P.C.R. re
zultă că în spatele 
comportamentului său 
brutal se ascundeau 
necinstea, falsurile și 
abuzurile. „Cele rela
tate de autorii scri
sorii, se precizează în 
răspuns, se confirmă, 
fapt pentru care orga
nele de procuratură 
județene, în urma 
cercetărilor efectuate, 
au dispus începerea 
urmăririi penale îm
potriva lui Tomiță 
loan, fost președinte 
al C.A.P. Valea Măru
lui. Faptele săvîrșite 
de el și Florea Emil, 
achizitor la cooperati

va de consum, Marin 
Gică, responsabil la 
cooperativă, Pintilie 
Vasile, șofer, și Cim- 
poca Constantin, teh
nician zootehnic, con
stau in : luare de 
mită, delapidare, fals 
și abuz în serviciu, 
motiv pentru care s-a 
dispus arestarea lor".

Credem că ar mai 
fi de adăugat un as
pect, deloc lipsit de 
importanță. Este vor
ba de felul cum a 
fost controlată munca 
fostului președinte și, 
mai ales, cum au fost 
luate în considerație 
semnalele oamenilor. 
Pentru că dacă fostul 
președinte n-ar fi ieșit 
de fiecare dată „basma 
curată", lucrurile nu a- 
jungeau pină aici.

Pentru buna 
aprovizionare 
a locuitorilor 

cartierului
Răspunzînd sesiză

rii unor locuitori din 
cartierul Cocioc-Ciu- 
rel, sectorul 7, in 
legătură cu aprovizio
narea alimentară a 
Sopulației de aici, 

irecția generală co
mercială a Consiliului 
popular al municipiu
lui București preci
zează următoarele : 
„Conducerea I.C.L. A- 
limentara — sectorul 
7 a luat unele măsuri. 
Astfel, la centrul de 
pîine din str. Cărămi
darii de Sus, în afara 
produselor specifice 
(pîine și produse de 
panificație), s-au in
trodus la vînzare măr
furi complementare 
ca : lapte, iaurt, ulei, 
zahăr, făină, orez și 
paste făinoase. Tot
odată, aprovizionarea 
consumatorilor din a- 
cest. perimetru se poa
te face de la unitatea 
de băcănie din str. 
Ciurel nr. 56, măcelă
ria de la nr. 54, care 
desface și păsări tăia
te și de la complexul 
Grozăvești". în conti
nuare, sintem infor
mați că pînă la sfîr- 
șitul lunii iunie a. c. 
se va deschide în pia
ța Cringași un com
plex comercial care 
va avea sală de auto
servire, raioane de

mezeluri, brînzeturi, 
carne și pescărie. în 
sfirșit, referindu-se la 
aspectele legate de 
unitatea I.L.F., în 
răspuns se subliniază 
că s-a atras atenția 
colectivului de mun
că respectiv, care a 
luat măsuri să se a- 
sigure o aprovizionare 
cît mai bună cu pro
duse de sezon.

Concis, la obiect
Consiliul popular al 

județului Alba : Or
ganele locale au ini
țiat o acțiune de cu
rățire a lacului din o- 
rașul Sebeș și a nive
lării lui pentru a-i da 
un aspect civilizat. 
Lacul a fost redat pu
blicului pentru agre
ment, contribuind la 
înfrumusețarea zonei 
de odihnă situată în 
apropierea centrului 
orașului.

Consiliul popular o- 
rășenesc Curtea de Ar
geș : S-a intervenit la 
I.T.A. Pitești și în 
cursul lunii iunie a.c. 
se vor repartiza două 
autofurgonete pentru 
transport de mărfuri, 
lemne, mobilă etc., 
care vor sta la dispo
ziția publicului în 
orice zi. Pentru trans
porturile sub o tonă 
a fost destinat un 
I.M.S. transformat.

întreprinderea eco
nomică județeană a 
cooperativelor de con
sum Mureș : S-au fă
cut demersurile nece
sare la Consiliul popu
lar județean Mureș, 
în vederea aprobării 
ținerii tirgului, în 
zona Luduș, în zilele 
de marți (pentru ca 
lucrătorii din comerț 
să poată fi duminica 
liberi, așa cum se 
proceda pînă nu cu 
mult timp în urmă — 
n. n.). După ce vom 
primi în scris aproba
rea, tirgul se va ține 
marțea.

De acord, cu o sin
gură întrebare : trei 
luni de zile, de la 
data cind redacția a 
trimis scrisoarea spre 
soluționare, n-au fost 
de ajuns pentru obți
nerea acestei apro
bări ?
Neculai ROȘCA

----- ------- .. .
ural murit act rrtespunsami. 

Unui act care vine în
flagrantă contradicție cu
legea. Unui act care a fost
generat tocmai de o inter
pretare „personală" a re
glementărilor care țintesc 
o ordine desăvirșită în 
acest important domeniu. 
Cartea amintită a fost 
cumpărată de la un antica
riat. Un anticar a vindut-o, 
a înstrăinat-o, fără să pre
tindă îndeplinirea rigu
roasă a formalităților ce
rute de lege ! Fără să-i 
tremure mina cînd a înmî- 
nat cartea cu pagini unice, 
pentru care nici un preț 
nu este de ajuns ! Ce-i 
drept, a existat șansa re
cuperării acestui monu
ment al tipăriturilor noas
tre de început. Dar tot 
atit de bine se putea ca 
acest lucru să nu se în- 
timple... Cîți nu intră în
tr-un anticariat, cîte cărți 
va’oroase nu se cumpără 
și nu se vind aici ? Este de 
așteptat din partea fiecărui 
cetățean care vine în con
tact cu asemenea valori să 
dovedească înalt spirit ci
vic, să se conformeze în
tocmai legilor noastre care 
apără patrimoniul cultu
ral. Supunem spre medi
tație, cu toată gravitatea, 
această întîmplare tuturor 
celor care dețin astfel de 
bunuri, tuturor celor care 
le mînuiesc — colecționari 
de artă, anticari, filateliști, 
numismați, deținători de 
trofee de vînătoare ori co
lecții de arme pentru pa
noplie etc. — și la care 
legea s-a gîndit și a for
mulat îndatoriri clare, fără 
echivoc.

Poporul român a făurit 
de-a lungul istoriei splen
dori demne de respectul 
umanității, aducindu-și o 
contribuție unică, uneori 
prin comori de inegalabilă 
frumusețe, la zestrea în
tregii lumi. Este dreptul și 
datoria noastră, a tuturor, 
de a veghea la păstrarea 
intactă a acestor mărturii, 
făcînd și prin aceasta do
vada conștiinței civice, a 
patriotismului nostru.

Iile TANASACHE

Dragoste 
cu năbădăi

De la o vreme, Polinei Trică 
din satul Botorogi, județul Gorj, 
i s-au aprins călcîiele după un 
cetățean dintr-un sat vecin, care 
i se plinsese, într-o doară, că e 
certat cu nevastă-sa, pe motiv 
de „nepotrivire de caracter". A- 
ceasta. după 20 de ani de căsni
cie ! Intre timp, omul s-a îm
păcat cu nevastă-sa, iar Polina 
s-a supărat foc. Deunăzi, in 
timp ce femeia omului trebăluia 
prin casă. Polina. înarmată cu 
o furcă de fier, a dat buzna 
peste ea și a început s-o lo
vească. Polina S-a ales cu zece 
luni de închisoare.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

(Urmare din pag. I)
— Cum este urmărită crește

rea rolului organizațiilor de 
partid din unitățile economice 
pentru bunul mers al produc
ției ?

— în județul Vrancea are loc un 
proces continuu de creștere a numă
rului muncitorilor calificați, a teh
nicienilor și inginerilor. Firesc, deci, 
organizațiile de partid acordă o deo
sebită atenție primirii în partid a ce
lor mai buni dintre ei. Aceasta se 
reflectă în îmbunătățirea compoziți
ei organizației noastre județene, in 
creșterea combativității și spiritului 
revoluționar al comuniștilor.

Perfecționarea stilului și metodelo’1 
de muncă atit la nivelul comitetului 
județean, cît și al celorlalte organi
zații de partid constituie o preocu
pare de prim ordin. Ne străduim să 
soluționăm problemele ce se ridică 
prin consultarea comuniștilor, cu 
participarea unui larg activ. în ve
derea cuprinderii cît mai bine a sar
cinilor, biroul comitetului județean de 
partid, secretariatul elaborează. îm
preună cu organizațiile de partid, 
programe comune de acțiuni, cu răs

punderi concrete. A fost instituită o- 
bligativitatea participării tuturor ca
drelor din aparatul județean de 
partid, a cadrelor cu munci de răs
pundere. a membrilor comitetului ju
dețean la adunările generale, la pre
gătirea lor, precum și la înfăptuirea 
hotărîrilor adoptate. Membrii birou
lui și ai comitetului județean, care 
au. fiecare. în răspundere cîte un 
număr de organizații de partid, in
formează periodic in cadrul plenare
lor. al ședințelor de birou despre mo
dul cum se achită de sarcini, pro
pun soluții pentru finalizarea unor 
acțiuni.

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

— Instaurarea unei discipline fer
me, a spiritului de ordine implică 
în mod necesar formarea unor oa
meni cu o înaltă conștiință și respon
sabilitate, cu un bogat bagaj de cu
noștințe politice și profesionale. Iată 
de ce am luat măsuri și îndrumăm 
neîncetat organizațiile de partid să 
acționeze pentru intensificarea mun

cii politico-educative, în concordanță 
cu cerințele concrete de la fiecare Ioc 
de muncă. Susținem ideea că dis
ciplina nu poate fi redusă la simpla 
prezență la serviciu, ci trebuie 
înțeleasă în accepțiunea ei comple
xă, ca o angajare de a respecta cu 
rigurozitate toate obligațiile de lu

PLANIFICAREA
cru. în acest context, acordăm o 
deosebită atenție creșterii rolului a- 
dunărilor generale de partid ca școa
lă a educației comuniste, acestea deve
nind tot mai mult cadrul unor analize 
temeinice și intransigente. S-a ge
neralizat practica de a solicita mem
brii de partid să informeze plenul 
organizațiilor despre felul cum își 
desfășoară munca, cum își îndepli
nesc sarcinile încredințate. Această 
metodă — practicată și în ședințele 
de birou, în plenarele comitetului 

județean de partid — se dovedește 
un instrument eficient pentru întă
rirea spiritului de disciplină al co
muniștilor. Rezultatele bune care se 
dobindesc pledează și pentru extin
derea practicii de a pune în discuția 
colectivelor de oameni ai muncii 
unele cazuri mai deosebite de încăl

care a normelor de disciplină, fiind 
invitați să participe și reprezentanții 
sindicatului și U.T.C.-ului din unita
tea respectivă, cît și cadre cu munci 
de răspundere din alte unități.

O deosebită importanță au preocu
pările pentru întărirea ordinii și 
disciplinei în unitățile agricole. Or
ganele și organizațiile de partid des
fășoară o muncă susținută pentru 
antrenarea tuturor forțelor la exe
cutarea la timp a lucrărilor de sezon, 
la finalizarea obiectivelor privind 

dezvoltarea și modernizarea patri
moniului viticol și pomicol, la efec
tuarea lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. în crearea unui climat de 
ordine și disciplină conștientă și fer
mă au fost angrenate și cabinetele 
de științe sociale ale comitetelor co
munale de partid; gazetele de perete 
ți cele satirice participă în prezent 
la un concurs vizînd sporirea rolu
lui lor in educarea tuturor locuitori
lor satelor.

— Subliniați cîteva din pro
blemele de producție a căror 
rezolvare este condiționată de 
contribuția ministerelor și a al
tor organizații economice cen
trale.

— în perspectiva imediată, ne gîn- 
dim că ar fi necesară, între altele, 
intervenția Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini-Unelte și 
Electrotehnicii în vederea găsirii 
unei soluții pentru folosirea eficien
tă a spațiului de producție de aproa
pe 4 000 mp, devenit disponibil prin 
reamplâsarea unor utilaje și reorga
nizarea fluxului tehnologic Ia între
prinderea de dispozitive, ștanțe, ma
trițe *i «cule așchietoare din Focșani. 

Soluționări corespunzătoare credem 
că vor găsi, din partea Ministerului 
Industriei Ușoare și problemele le
gate de asigurarea aprovizionării rit
mice și cu materii prime de bună 
calitate a întreprinderii de confecții 
Focșani, unitate cu o pondere însem
nată în economia județului. Și nu 
lipsită de importanță este reparti
zarea în Vrancea a unor cadre de 
specialitate, absolvenți ai institute
lor de învățămînt superior, care vor 
trebui să asigure, alături de specia
liștii pe care îi avem, bunul mers 
al unei economii în plin proces de 
diversificare și dezvoltare.

Iată, prezentate succint, cîteva as
pecte ale preocupărilor noastre. Per- 
fecționîndu-și în continuare stilul șl 
metodele de muncă, acționînd cu 
înaltă responsabilitate pentru înde
plinirea obiectivelor din toate sec
toarele, organizația județeană de 
partid își mobilizează toate forțele 
pentru a îndeplini mereu mai bine 
sarcinile ce-i revin din documentele 
Congresului al XI-lea al partidului.

Interviu consemnat de 
Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scintelf
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ÎN AGRICULTURĂ:

DUPĂ RECOLTARE-SĂ FIE GRABNIC
ÎNSĂMÎNȚATĂ CEA DE-A DOUA CULTURĂ

în acest an. mai mult ca oricînd, există condiții ca 
pe terenurile care se eliberează dc culturile timpurii 
— mazăre, orz și grin — să se obțină a doua recoltă 
de porumb boabe și siloz, de alte plante furajere, pre
cum și de legume. Realizarea și depășirea suprafețe
lor prevăzute a se însămînta cu culturi succesive con
stituie o sarcină economică de mare răspundere care 
trebuie să preocupe îndeaproape organele și organi
zațiile de partid, conducerile unităților agricole de stat 
și cooperatiste. Preocuparea lor de căpetenie trebuie 
să fie, in aceste zile, grăbirea semănatului acestor 
culturi. Cel mai important element care pledează in 
favoarea realizării și depășirii suprafețelor prevăzute 
cu aceste culturi este că solul are rezerve de umi
ditate nu numai in stratul superficial, ci șl in profun
zime — situație arareori intilnită. la această dată. Spe
cialiștii afirmă că fiecare zi ciștigată acum Ia semă
nat echivalează cu 5—10 zile de vegetație in toamnă.

în acest scop, cea mai mare atenție trebuie acordată 
corelării eforturilor mecanizatorilor și cooperatorilor 
care lucrează la eliberarea și pregătirea terenului. Din 
datele centralizate Ia ministerul de resort rezultă că, 
pină vineri, 27 iunie, în cooperativele agricole au 
fost insămintate 81 600 ha cu a doua cultură, din care 
62 420 ha cu porumb pentru boabe și 3 000 ha le
gume. S-a constatat că există un decalaj mare 
intre suprafețele recoltate și cele semănate, în spe
cial in județele Ilfov, Dolj și Olt. Cele mai 
frecvente întîrzieri se constată la pregătirea terenu
lui, deoarece unii conducători de unități și specialiști 
preferă să execute arături chiar și in cazurile cind te
renul poate fi lucrat bine numai cu ajutorul grapei cu 
discuri — utilaj care permite scurtarea timpului de 
pregătire a patului germinativ. Din tabelul publicat 
mai jos, rezultă atit suprafețele de pe care s-a strins 
recolta, cit și cele insămintate cu culturi succesive 
fată de prevederile de plan in cooperativele agricole.

Slrna, Polenarii Burchi, Grogota au 
semănat numai cite 10—20 ha cu a 
doua cultură, deși suprafețele de pe 
care s-a strins recolta sînt de 3—4 
ori mai mari. Este necesar ca orga
nele județene să acorde mai mult 
sprijin unităților rămase în urmă, 
pentru ca toate suprafețele de pe 
care s-a strins orzul și griul să fie 
însămînțate în cel mai scurt timp.

Constantin BORDEIANU

TULCEA

PRAHOVA
Și pe ogoare se poate 

lucra în flux continuu...

CONSTANȚA

cooperatiste Valea N ucarilor, M. Ko- 
gălniceanu și Babadag.

Vasile N1COLAE 
corespondentul „Scinteii"

Pe terenurile de pe care a fost strînsâ recolta, membrii cooperativei 
agricole din comuna Plosca, județul Teleorman, planteazâ acum 

varzâ de toamnâ

în județul Prahova, pe terenurile 
ce se eliberează acum, se vor cul
tiva 7 300 ha porumb și 1 500 ha le
gume. Pînă la 26 iunie au fost în- 
sămînțate 3 260 ha cu porumb pentru 
boabe și aproape 200 hectare cu 
legume. După cum ne spunea ing. 
Aurel Furfurică, directorul direcției 
agricole, recoltatul orzului este în 
linii mari terminat, iar acum forțele 
mecanice și mijloacele de transport 
au fost concentrate la recoltarea 
griului din soiurile timpurii. Pentru 
a grăbi semănatul culturilor succe
sive, au fost repartizate la arat 
toate tractoarele disponibile, ceea ce 
permite să fie pregătite și însămîn
țate zilnic circa 1 000 ha cu porumb 
și 50 ha legume.

Peste tot se lucrează în flux conti
nuu. La cooperativa agricolă Albești 
din cele 380 ha cu orz și griu recol
tate, paiele au fost balotate de pe 
320 ha, 260 ha au fost arate, iar 170 ha 
— însămînțate cu porumb pentru 
boabe. Seara, tractoarele de la com
binele tractate și de la presele de ba
lotat trec la arat, lucrînd la lumina 
farurilor. Aici se vor cultiva și 60 ha 
legume în cultură succesivă. Ing. Ion 
Alexe, șeful fermei legumicole, ne 
spunea că 45 ha au fost arate și mo
delate, iar acum se aplică udarea de

aprovizionare a solului. Peste două 
zile, acest teren va fi plantat cu varză 
de toamnă și conopidă, pentru care 
răsadurile au fost pregătite din timp. 
Celelalte suprafețe se vor însămi nța 
cu fasole pentru păstăi și castraveți, 

în flux continuu se lucrează și la 
cooperativa agricolă Ceptura. O 
scurtă analiză a posibilităților de a 
grăbi executarea lucrărilor, făcută 
în lan de ing. Mihai Nicolau, direc
tor adjunct al direcției agricole, a 
fost urmată de măsuri practice, ope
rative : pentru executarea arăturilor 
în schimbul II, s-a stabilit ca toți 
cooperatorii școlarizați ca tractoriști 
— Constantin Dăncescu, Ion Călin. 
Cornel Tănase, Alexandru Militaru

și alții — să lucreze noaptea pe trac
tor la executarea arăturilor. O altă 
măsură se referă la procurarea se
mințelor de sorg, pentru a fi 
însămînțate suplimentar. în prezent 
ritmul lucrărilor depinde, în mare 
măsură, de munca mecanizatori
lor. „în cadrul S.M.A. Mizil — 
ne spunea ing. Vasile Baicu — toți 
mecanicii din raza stațiunii, care lu
crau în diferite uzine și fabrici, 
muncesc acum pe tractor, în schim
bul II, la executarea arăturilor pe 
toată durata recoltării păioaselor".

Există și unități în care s-a creat 
un decalaj între recoltat și semăna
tul celei de a doua culturi. Din a- 
ceastă cauză cooperativele agricole din

SITUAȚIA RECOLTĂRII CEREALELOR PĂIOASE 
Șl A ÎNSĂMÎNȚĂRII CULTURILOR SUCCESIVE 

(în cooperativele agricole la 27 iunie)

Județul
Suprafața (hectare) însămințat 

față de plan 
(in procente)Recoltată Eliberată însămînțată

Tulcea 17 430 9 800 7 940 25
Constanța 24 400 19 860 13 370 21
Brăila 19 530 11 700 8120 20
Ialomița 26 000 16 000 11 000 17
Teleorman 9 620 5 020 4 300 ■
Ilfov 19 700 8 020 4 400 •
Dolj 13 180 5 650 3 150 4
Olt 7 860 3 950 1285 2

Nu-i păcat de pămintul 
ce așteaptă?

„După încheierea campaniei de re
coltare a orzului — ne spune ing. 
Ștefan Gavriliță, director al Direcției 
agricole județene Tulcea — principala 
noastră grijă a fost aceea de a in- 
sămînța cu a doua cultură suprafe
țele eliberate. S-a muncit organizat. 
Ca urmare, joi s-a încheiat însămîn- 
țarea cu porumb a celor 5 000 ha ce 
au fost ocupate cu orz“. Este un suc
ces. Dar in județ urmează să se în- 
sămînțeze 32 000 ha cu diferite cul
turi, ceea ce reclamă, în continuare, 
preocupare sporită pentru eliberarea 
terenurilor, efectuarea arăturilor și 
semănat, lucrări care nu sînt pe de
plin sincronizate. Poate fi, de ase
menea, accelerat ritmul însămin- 
țării culturilor succesive în sis
teme irigate, deși 1 500 ha din 
totalul celor 10 000 planificate au 
și primit a doua sămință. în 
zona consiliului intercooperatist Mah- 
mudia, spre exemplu, după apre
cierea directorului S.M.A., Dumitru 
Condruț, nu au fost insămintate de- 
cît 10—15 la sută din suprafețele pla
nificate la irigat, cu toate că terenu
rile de pe care s-a strîns recolta sînt 
mari. La cooperativa agricolă Beștepe, 
suprafața însămînțată cu porumb în 
cultura a doua este de 180 ha, din 
care irigate numai 30. Pentru restul 
suprafeței de 220 ha la irigat urma a 
fi eliberat terenul ocupat cu griu. 
Ritmul eliberării terenului este 
destul de lent. însămințarea cul
turilor duble in sisteme de irigat 
va trebui să se bucure de o mai 
mare atenție și în cooperativele a- 
gricole din raza consiliilor inter-

ln sistemele de irigații

După cum se știe, în județul Con
stanța sînt mari suprafețe amenajate 
pentru irigat. La indicația comitetu
lui județean de partid, organele de 
specialitate urmăresc ca în sistemele 
de irigații, după eliberarea lor de 
culturi timpurii, să se insămințeze 
legume și porumb pentru boabe. 
Pină vineri, 27 iunie, din cele 62 6u0 
ha destinate culturilor succesive, în 
cooperativele agricole au fost însă- 
mințate 13 370 ha.

încă în dimineața zilei de 26 iunie, 
mecanizatorii de la S.M.A. Castelu 
care lucrează pe terenurile coopera
tivei agricole Poarta Albă au insă- 
mințat ultimul hectar din cele 100 
prevăzute a se Cultiva cu porumb 
boabe in cultura a doua, teren de pe 
care s-a recoltat, cu citeva zile în 
urmă, orzul. „în raza noastră de ac
tivitate — ne spunea ing. Ion Toma, 
directorul S.M.A. Castelu, cultura or
zului de toamnă a ocupat 790 ha. 
Organizînd lucrul în flux continuu, 
după un program de lucru prelun
git, am reușit să efectuăm, concomi
tent cu recoltatul și balotatul. în- 
sămînțarea culturii a doua. Prac
tic, din suprafața eliberată de orz 
mai avem de insămînțat doar 100 
de hectare la C.A.P. Cuza Vodă. Con
comitent cu recoltatul griului, vom 
continua eliberatul terenului și Insă- 
mințatul culturii a doua și pe aceste 
suprafețe".

întrucît solul nu are suficientă 
umezeală, iar temperaturile sînt ri
dicate, organele de specialitate au 
indicat să se facă udări de răsă
rire. Este necesar să fie luate măsuri 
ferme, astfel incit udările să se exe
cute fără întîrziere și cu norme de 
apă calculate judicios.

Georqe M1HAESCU 
corespondentul ..Scinteii"

SFATUL SPECIALISTULUI

Ce îiisăinîiilăin pentru furaje ?
Pe lingă porumb 

pentru boabe și masă 
verde. în cultura suc
cesivă dau rezultate 
bune și alte culturi. 
Cercetătorul I. Moga 
de la I.C.C.P.T. Fun- 
dulea recomandă hi
bridul sorg X Sudan, 
care oferă certitu
dinea obținerii unor 
recolte bune și în 
cazul cind se ivesc 
perioade prelungite 
de secetă — situații 
destul de frecvente 
in a doua jumătate 
a verii. Pe terenu
rile neirigate, aceas
tă cultură. răsărită 
normal, dă 20—30 tone 
de masă verde la hec
tar. chiar dacă urmea
ză o perioadă de se
cetă de o lună pînă la 
o lună și jumătate. 
Este apoi suficientă, o 
ploaie bună pentru ca 
plantele să-și revină 
și să continue să se

dezvolte normal. Iată 
de ce trebuie identifi
cate și folosite toate 
stocurile de sămință 
existentă pentru cul
turi succesive. Rezul
tatele superioare în 
producție dau și cul
turile de iarbă de Su
dan care rezistă mai 
mult timp la secetă. 
Un șir de unități agri
cole reușesc să obțină 
producții mari de lap
te și carne în a doua 
jumătate a toamnei, 
cind iarba pășunilor 
este în scădere accen
tuată, pe baza folosirii 
nutrețului verde de ra- 
piță Liho. în zonele 
colinăre cele mai mari 
recolte de masă verde 
se obțin prin insămîn- 
țarea culturilor de 
varză furajeră.

Ținînd seama de 
condițiile specifice de 
insămînțare a culturi
lor succesive este

foarte importantă sta
bilirea adincimii op
time de îngropare 
a semințelor. Expe
riența .sțațiuriilpr de 
cercetări și a mul
tor unități agricole 
demonstrează necesita
tea măririi adincimii 
de semănat a porum
bului la 7—8 cm, pen
tru. a permite utiliza
rea umidității din sol 
Ia răsărirea normală a 
plantelor. Desigur, se 
cere specialiștilor din 
unități să decidă și în 
această privință la 
fața locului, în funcție 
de condițiile specifice 
ale fiecărei tarlale. 
Bineînțeles, o mare a- 
tenție trebuie acordată 
executării unor lucrări 
adecvate pentru men
ținerea umidității în 
sol. astfel îneît în
treaga rezervă de apă 
să rămînă la dispozi
ția plantelor.

CONTRASTE La C. P. L. Focsani

Felicitări învingătorului I

performanțe

■< ,s.; ‘

cilindrică de
2 500 centime- 
pe locurile 1

relief, 
continuare, 
și noi vic- 

meridianele

de sucursala 
a firmei

vest-germane 
; locul se-

cund. după 
Rover", și 
tea mașinilor 
Brom-co“ și

Consemnăm întot
deauna cu multă sa
tisfacție știrile despre 
reușitele produselor 
românești în confrun
tarea cu alte produse 
pe piața mondială. O 
asemenea știre, care 
nu poate să facă decît 
bucurie, ne-a sosit re
cent la redacție. Este 
vorba de o nouă a- 
firmare a autoturis
mului de teren ,,ARO“, 
care s-a impus la 
concursul internațio
nal desfășurat recent 
la Weaver’s Down — 
Anglia, în competiție 
cu vestitele „Land 
Rover", „Jeep" și cu 
alte mărci de autotu
risme. La capătul u- 
nui traseu deosebit

de dificil, două 
din cele trei autotu
risme „ARO-240" în
scrise în cursă, s-au 
clasat la grupa auto
turismelor cu o capa
citate 
pînă la 
tri cubi 
și 3.

în cartea de onoa
re a întreprinderii 
din Cîmpulung-Muscel 
sînt trecute și alte 
succese ale autoturis
mului ARO : unul din
tre cele mai bune 
locuri în cursa auto
mobilistică de la Sea
side, statul Oregon 
(S.U.A.) ; un loc de 
frunte în clasamentul 
revistei 
„Hobby"

„Range- 
înain- 

„Ford- 
„Land-

Rover", în testele în
treprinse 
britanică 
Ford.

Sînt
care explică o altă... 
performanță : astăzi
autoturismul ,,ARO“ 
este nemijlocit cunos
cut în 50 de țări ale 
lumii, unde este ex
portat în 45 de va
riante adecvate condi
țiilor specifice de cli
mă și relief. Să-i 
urăm, în 
drum bun, 
torii, pe 
globului.

Calculatoare în vilegiatură

Edilii 
opus, 

multă 
între-

în urmă cu trei ani, 
s-a instalat in centrul 
stațiunii de odihnă Si
naia o filială a între
prinderii bucureștene 
de întreținut și reparat 
utilaj de calcul, 
orașului s-au 
Dar, dovedind 
perseverență,
prinderea din Capitală 
a avut, cîștig de cauză. 
A și primit spații (care 
puteau fi amenajate 
pentru turism) a fixat 
firma și... gata. Da, 
gata, pentru că mai de
parte nu s-a întreprins 
mai nimic, unitatea ne- 
fiind dotată corespun
zător cu utilajele, scu
lele șl piesele de 
•chimb necesare. Nu au

fost repartizați nici lu
crători cu calificare co
respunzătoare pentru a 
face față fie și măcar 
cerințelor beneficiari
lor locali. Contabilul- 
șef de la O.J.T. Sinaia 
se plîngea recent că de 
mult timp la I.R.U.C. 
Sinaia stau trei mașini 
Felix-135, pe care cei 
doi angajați nu le pot 
repara. Nu mai vorbim 
le alte tipuri de mașini 
cum ar fi Ascota- 
55 sau 54 cu registre 
mai mari pentru conta
bilizat, facturat. în a- 
semenea cazuri, mași
nile sînt trimise spre 
reparare în centrul din 
Ploiești.' care este mai 
bine dotat. Sau chiar 
la București, unde e-

xistă cadrele califica
te, utilajele și piesele 
necesare. Or, se pro
cedează invers : anga
jați! din Capitală se 
deplasează la Sinaia, 
unde rezolvă ei trebu
rile. în această situație 
se 
ce 
să 
la
Corneliu Moldovan, di
rectorul I.R.U.C. Bucu
rești, cu care am avut 
o discuție, nu ne-a pu
tut da un răspuns clar. 
Poate cu ajutorul cal
culatoarelor să se gă
sească. totuși, soluția. 
Desigur, cu condiția ca 
să nu se apeleze Ia 
calculatoarele aflate 
in vilegiatură...

pune întrebarea : de 
a mai fost nevoie 
se înființeze filiala 
Sinaia ? Inginerul

(Urmare din pag. I)

Hunedoara toată cantitatea de hui
lă pentru cocs contractată pentru 
perioada care a trecut din acest an. 
Dar. întrucît huila avea un pro
cent de umiditate mai mare decît 
cel admis, beneficiarul a fost ne
voit ca. la fabricarea cocsului, să 
depășească consumurile normate de 
huilă. Ca atare, cantitatea de huilă 
livrată s-a dovedit a fi insuficientă. 
Firește, furnizorul a plătit penali
zările cuvenite (peste 2 milioane 
lei numai în patru luni din acest 
an), dar pierderea pentru economie 
— consecință a consumării supli
mentare a mii de tone de huilă — 
rămîne pierdere. Iată, prin urmare, 
cit de important este să se acorde 
toată grija fiecărei prevederi din 
contract : orice nesocotire a unei 
clauze sau alteia nu înseamnă alt
ceva decît încălcarea legii, a nor
melor disciplinei de plan și con
tractuale.

Mari răspunderi revin centrale
lor industriale și ministerelor, atit

în asigurarea tuturor condițiilor 
pentru îndeplinirea planului, a pre
vederilor din balanțele materiale, 
cit și in urmărirea realizării în
tocmai a structurii planificate a 
producției, în onorarea cu riguro
zitate a contractelor economice de

proces 
etapă 

se va 
curen- 
lucrări

Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Focșani — prezen
ță notabilă în rîndul unităților 
producătoare de mobilă din țară, 
apreciat pe piața internă și ex
ternă pentru calitatea și diver
sitatea producției — a cunoscut 
în acest an un amplu 
de modernizare. Prima 
a acestui program, care 
încheia Ia sfîrșitul lunii 
te. a cuprins o serie de
in sectoarele de producție ale 
fabricii de mobilă corp. Ca ur
mare. producția acestei fabrici 
vă crește cu aproape 50 la 
sută față de nivelul realizărilor 
anului trecut, spor echivalent 
cu circa 12 000 garnituri de mo
bilă convențională. Elementul 
hotăritor în atingerea unor 
cote superioare de producție îl 
va constitui nivelul ridicat al 
productivității muncii. în acest 
sens, au fost luate măsuri con-

referim, de exemplu, la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
Grele care, hotărînd transferarea 
unor obligații contractuale privi
toare Ia executarea unor utilaje 
tehnologice pentru șantierele me
talurgiei — de la întreprinderea

amplasate 
fost 
fa- 
pa- 
De

înlocuite cu altele de

crete. între care o mai bună 
organizare a fluxului tehnolo
gic. în secțiile de producție, 
utilajele au fost
mai rațional și eficient, au 
formate linii complexe de 
bricație pentru prelucrarea 
nourilor și pentru finisare,
asemenea, o parte din utilajele 
cu grad înalt de uzură și ran
damente scăzute de funcționare 
au fost
înaltă productivitate.

Au fost luate, totodată, mă
suri pentru raționalizarea trans
portului intern al materiilor pri
me și materialelor, al semifa
bricatelor și produselor finite. 
Toate aceste măsuri au asigu
rat, odată cu creșterea produc
ției, crearea unor condiții de 
lucru tot mai bune pentru 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii combinatului.

veneau și, ca atare, o serie de uti
laje nu sipt nici acum fabricate 
din lipsa unor subansamble care se 
asigură prin cooperare, deși ter
menele de livrare au expirat de 
mult. Reiese deci că. în fața unor 
probleme pe care le ridică activi-

OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE
către întreprinderile din subordi- 
nea lor. Este cit se poate de dău
nătoare practica unor cadre de răs
pundere sau specialiști din minis
tere sau centrale de a da soluții in 
diferite probleme privitoare la a- 
provizionarea tehnico,-materială
sau la cooperarea unor întreprin
deri. fără a se mai interesa apoi 
dacă ele sînt aplicate în realitate, 
dacă practica nu impune anumite 
corecturi la deciziile inițiale. Ne

„1 Mai“ din Ploiești la Întreprin
derea de utilaje pentru materiale 
de construcții și refractare din Bis
trița și la „Unio“ din Satu-Mare — 
nu a mai controlat modul în care 
unitatea din Ploiești se ocupă de 
asigurarea unor materiale, a unoi 
piese și subansamble în cooperare 
— care răminea in sarcina sa. în
treprinderea „1 Mai“ nu s-a în
grijit, așa cum s-ar fi cuvenit, 
de îndeplinirea obligațiilor ce îi re-

tatea practică de zi cu zi. nu de 
hîrtii. de decizii formale este ne
voie, ci de o intervenție directă, de 
o analiză concretă, permanentă la 
fata locului, a fiecărei situații în 
parte, pentru a nu se tărăgăna so
luționarea problemelor.

în întronarea unei discipline de- 
săvîrșite, riguroase în realizarea 
planului si a obligațiilor contrac
tuale, un rol hotăritor trebuie să-l 
aibă organele locale de partid, or-

Pădurea e darnică 
numai cu bunii gospodari

Fondul forestier ocupă 53 la sută 
din suprafața județului Suceava, re- 
prezentînd peste 7 la sută din supra
fața pădurilor țării și aproape 11 Ia 
sută din volumul masei lemnoase. 
Dispunind de această bază de ma
terii prime, în județ s-a dezvol
tat puternic în ultimii 10—15 ani 
industria lemnului. Modernelor fa
brici de mobilă din Rădăuți și 
Cimpulung Moldovenesc, combina
tului de celuloză și hîrtie și ce
lui de prelucrare a lemnului din 
Suceava li s-au adăugat în actualul 
cincinal noi obiective industriale : o 
fabrică de plăci aglomerate din lemn 
la Fălticeni, una de carton ondulat 
și confecții din carton și o alta de 
drojdie furajeră la Suceava și altele. 
Acum. Suceava deține primul loc pe 
țară la producția de cherestea, celu
loză. p'ăci fibrolemnoase și confec
ții din hirtie.

în aceste condiții, comitetul jude
țean de partid manifestă o preocu
pare constantă, prioritară pentru mo
bilizarea organelor și organizațiilor 
de partid, a comitetelor oamenilor 
muncii și a tuturor specialiștilor din 
întreprinderi pentru găsirea acelor 
soluții tehnice și organizatorice me
nite să asigure o rațională gospodă
rire și exploatare a pădurilor, lărgi
rea bazei de materii prime, prin a- 
tragerea in circuitul industrial a unui 
volum sporit de lemn mărunt șl de
șeuri. Orientată stăruitor spre ase
menea obiective majore, avînd la 
baza acțiunilor întreprinse prețioa
sele indicații pe care secretarul ge
neral al partidului le-a dat în repe
tate rînduri, gîndirea tehnico-econo- 
mică a cadrelor de specialiști din u- 
nități, n-a întîrziat să-și arate roa
dele. concretizindu-se în numeroase 
studii generatoare de însemnate eco
nomii de lemn și la fel de însemnate 
creșteri ale eficientei economice. Cel 
puțin două asemenea studii, cu o 
largă și eficientă aplicare în econo
mia forestieră a județului, constituie, 
ca să spunem așa. contribuții ale su
cevenilor la „tezaurul" experienței 
acumulate pînă acum, pe scară na
țională, în domeniul industriei lem
nului.

Este vorba, în primul rînd. de in
troducerea în fabricile de cherestea 
a sistemului de debitare în calote a 
buștenilor de rășinoase. Trecerea la 
aplicarea, în urmă cu 4 ani, a mă
surilor sugerate de cercetători, care

presupunea. între altele, și utilizarea 
unei noi tehnologii, n-a fost deloc 
simplă, ușoară. Reducerea pier
derilor prin rumeguș și așchii, 
folosirea calotelor rezultate în pro
ducția de celuloză, fără alte pre
lucrări care consumau manoperă și 
determinau pierderi, iată un prim 
aspect notabil al promovării noii teh
nologii intr-un număr de 3 fabrici. 
Pe această bază, în raport cu siste
mul clasic, volumul lemnului cu uti
lizări industriale a crescut de la 79,6 
Ia sută la 89,5 la sută, procentul ca
lităților superioare s-a mărit de Ia 
45.5 la sută la 65,7 la sută, iar pro
ductivitatea muncii a sporit cu 16—17 
la sută. Și pe planul altor indicatori 
calitativi rezultatele sînt demne de 
remarcat. Așa, bunăoară, în primii 
patru ani ai cincinalului, prin noua 
tehnologie de producție s-au econo
misit 56 000 mc masă lemnoasă, a

• Extinzindu-se utilizarea deșeuri
lor rezultate din unitățile de prelu
crare și industrializare, in producția 
de stratificate, se estimează că in 
anul 1975 vor fi industrializate 300 000 
mc de deșeuri. Este demn de men
ționat faptul că. în prezent, la fabri
carea plăcilor fibrolemnoase poroase 
se utilizează ca materie primă numai 
crăcile și deșeurile de rășinoase, iar 
la producția de PAL — ponderea de
șeurilor a ajuns la 65.8 la sută.

• în sfîrșit, în urma aplicării mă
surilor stabilite, la Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Suceava 
s-a folosit, ca înlocuitor, cantitatea 
de 4 800 tone de maculatură și fibră 
recuperată din apele grase, repre- 
zentind anual o economie de peste 
20 000 mc de lemn.

Din experiența colectivelor 
sucevene în valorificarea 
și economisirea resurselor 

de masă lemnoasă

ganizațiile de partid din întreprin
deri, Ele au datoria să exercite un 
control exigent și să acționeze e- 
nergic pentru ca producția să fie 
realizată in fiecare, unitate în mod. 
ritmic, cu respectarea integrală a 
sarcinilor fizice sortimentale pre
văzute în plan și in contractele e- 
conomice. precum și în graficele 
încheiate cu beneficiarii. Cu toată 
fermitatea, organizațiile de partid 
trebuie să combată goana cu orice 
piet după „producție globală", ten
dința unor cadre de conducere și 
specialiști din intreprinderi de a al
lege din sortimentul planificat a- 
cele produse care asigură, in primul 
rînd. realizarea indicatorilor valo
rici ai producției. Nu trebuie să se 
piardă nici un moment din vedere 
că. pentru bunul mers al econo
miei naționale în acest ultim an al 
cincinalului, mai presus de orice 
este ca în fiecare întreprindere să 
să realizeze zi de zi, decadă cu de
cadă. produsele fizice necesare 
activității altor unități, fondului 
pieței și exportului.

fost obținut un volum suplimentar de 
36 500 mc cherestea de calități supe
rioare, iar volumul acumulărilor a 
sporit cu 21 milioane lei, din care 13 
milioane lei beneficii suplimentare, 
pe seama creșterii valorii unui me
tru cub de cherestea. Este conclu
dent, cred, să arăt că economia to
tală de masă lemnoasă, de aproxi
mativ 85 000 mc, ce se va înregistra 
în județ in actualul cincinal pe sea
ma acestei tehnologii, echivalează cu 
lemnul de pe o suprafață de 212 
hectare de pădure ajunsă la stadiul 
de exploatare.

Cea de-a doua cercetare-cadru, fi
nalizată în cursul anului trecut, se 
referă la valorificarea lemnului de 
mici dimensiuni și a deșeurilor din 
lemn. La elaborarea studiilor, comi
tetul județean de partid a antrenat, 
alături de activiștii săi, un larg co
lectiv de specialiști de la întreprin
derea forestieră de exploatare și 
transport, inspectoratul silvic, com
binatul de prelucrare a lemnului și 
combinatul de celuloză și hîrtie. 
Atunci cind. după o suită de teste 
și experimentări, obiectivele și mo
dalitățile tehnice de înfăptuire a a- 
cestora căpătaseră contur, in iulie 
anul trecut, comitetul județean de 
partid a dezbătut intr-o plenară lăr
gită concluziile rezultate, adoptind 
un . plan de măsuri cu termene și 
responsabilități precise. Concret, am 
urmărit adoptarea; unor noi soluții, 
care să asigure lărgirea bazei de ma
terii prime. în special pentru pro
ducția de stratificate și semiceluloză. 
Și ca să punem, cum se spune, 
„punctul pe i“, principalele surse de 
materii prime luate in calcul sînt :

• Lemnul de mici 
zultat din operațiuni 
(purățiri), urmînd ca 
an să fie valorificată 
stratificate — plăci 
dure și poroase — 
21 000 mc.

• Prin extinderea tehnologiilor de 
exploatare a arborilor cu coroană, a- 
nul. trecut au fost reduse pierderile 
de exploatare cu 5 000 mc față de 
anul anterior : totodată, a crescut cu 
25 000 mc volumul de crăci recoltate 
în scopuri industriale, ițifluențind fa
vorabil producția globală cu 1 mi
lion lei, în timp ce beneficiile au 
sporit cu 2,5 milioane lei.

dimensiuni re- 
silvo-culturale 

numai in acest 
in producția de 

fibrolemnoa'-e 
o cantitate de

Ca o concluzie, putem spune că 
aplicarea in practică a celei de-a 
doua cercetări a avut drept rezultat 
crearea in 1974 a unei resurse supli
mentare de material lemnos in volum 
de 79 000 mc, urmind ca în anul 1975, 
conform estimărilor, această cantitate 
să se ridice Ia 103 000 mc, ceea ce e- 
chivalează cu masa lemnoasă de pe 
o suprafață de 600 hectare pădure 
exploatabilă.

Acum,' după trecerea primelor 
cinci luni ale anului, bilanțul reali
zărilor obținute prin aplicarea meto
delor la care ne-am referit este 
bun. Prin sistemul debitării în ca
lote s-au prelucrat peste 194 000 mc 
bușteni de fag, înregistrîndu-se o 
economie de aproape 11 000 mc ma
terial lemnos. Totodată, prin tehno
logia exploatării arborilor cu coroa
nă. la un volum de aproape 378 000 
mc, numai pe seama reducerii pier
derilor de exploatare s-a consemnat 
o economie de 2 340 mc masă lem
noasă., în același timp, în unitățile 

și prelucrare a 
reintrodusă în cir- 

industrial o cantitate de

de industrializare 
lemnului a fost 
cuitul ___ _ ______
140 000 mc deșeuri, iar la Combina
tul de celuloză și hîrtie Suceava s-au 
folosit 6 656 tone de maculatură și 
fibră recuperată din apele grase, re
prezentând 36 000 mc material lem
nos. în acest fel, numai în primele 
5 luni ale acestui an. s-au creat re
surse suplimentare de materie pri
mă lemnoasă echivalind cu volumul 
existent pe aproape 200 hectare 
pădure.

Desigur. în promovarea noului 
ne pțitem opri aici. Există și în „ 
ceastă privință destul loc pentru mai 
mult și mai bine. în Directivele Con
gresului al XI-lea al partidului sînt 
jalonate limpede obiectivele și direc
țiile în care trebuie să se acționeze 
în domeniul la care ne-am referit. 
Măsurile pentru atragerea mai inten
să în circuitul industrial al deșeurilor 
din lemn rezultate din exploatare, 
pentru reducerea sistematică a lem
nului de foc și înlocuirea lui cu alți 
combustibili, precum și pentru dimi
nuarea continuă a pierderilor de ma
terial lemnos Ia exploatare și prelu
crare, prevăzute în Directive, stau 
permanent în atenția organelor și 
organizațiilor noastre de partid, a co
lectivelor din întreprinderi. Aceasta 
cu atit mai mult, cu . cit ne aflăm 
într-o perioadă hotărjtoare pentru 
îndeplinirea și depășirea planului pe 
acest an. pentru asigurarea celor 
mai bune condiții în vederea trecerii 
la producția viitorului cincinal.

de

nu
a-

Inq. Alexandru ILIESCU 
secretar al Comitetului județean 
Suceava al P.C.R.
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CARNET

CULTURAL

De-a lungul Întregii sale existențe, 
Partidul Comunist Român, mobilizînd 
masele largi ale celor ce muncesc la 
lupta revoluționară, a acordat o deo
sebită atenție activității politice in 
rindurile tineretului. Chiar în condi
țiile grele ale luptei clandestine, 
partidul a știut să păstreze legătura 
cu masele de tineri, îmbinind forme
le de activitate ilegală cu cele lega
le. izbutind să creeze organizații me
nite să cuprindă diverse categorii de 
tineri. între organizațiile care și-au 
desfășurat activitatea în rîndurile stu- 
dențimii, sub îndrumarea nemijlocită 
a Partidului Comunist Român și au a- 
vut în conducerea lor numeroși mi
litant» ai partidului și U.T.C.-ului, se 
numără Uniunea Studenților Inde
pendenți și Frontul Studențesc De
mocrat. de la a căror creare se împli
nesc 50 și respectiv 40 de ani.

Se știe că stu
dențimea a con
stituit dmpul de 
manifestare a u- 
nor ascuțite în
fruntări politice. 
Partidele reacțio
nare, grupările 
fasciste, agitînd 
lozinci demagogi
ce, au căutat să 
folosească stu
dențimea ca masă de manevră 
în politica lor antipopulară. Partidul 
comunist, manifestind o Înaltă grijă 
pentru educarea tineretului stu
dios, pentru formarea viitoarelor 
generații de intelectuali ai tării, 
a activat stăruitor pentru con
tracararea acțiunilor diversioniste ale 
forțelor reacțiunii, pentru atragerea 
studențimil alături de masele largi 
populare, in apărarea democrației Și 
a libertății patriei, a intereselor vi
tale ale celor ce muncesc.

Constituită în vara anului 1925. ca 
prima organizație studențească ini
țiată de P.C.R., Uniunea Studenților 
Independenți a izbutit în scurt timp 
să ralieze numeroși tineri universi
tari. de diverse orientări. In sprijinul 
satisfacerii unor revendicări profesio
nale și politice de larg interes. Prin 
manifestul-program publicat la 
20 iulie 1925 în ziarul „Facla", Uni
unea Studenților Independenți adre
sa întregului tineret universitar che
marea de a prelua și îmbogăți valo
rile progresiste ale culturii naționa
le, de a respinge diversiunile națio
nalistei șovine, ale organizațiilor 
reacționare, de a folosi în interesul 
poporului român cuceririle științei și 
culturii universale. O importantă 
contribuție la promovarea acestei o- 
rientări a adus organul săptămînal al 
uniunii. „Viața universitară".

Cu sprijinul unor proeminente 
personalități universitare de orien
tare consecvent democratică, progre
sistă. ca C. I. Parhon. Gh. Marines
cu. Traian Bratu, Al. Slătineanu, 
U.S.I. a contribuit la zădărnicirea u- 
nor acțiuni ale grupărilor studențești 
reacționare, profasciste, la atragerea

unor categorii largi ale studențimii 
de partea forțelor democratice.

îngrijorate de această stare de 
lucruri, ca și de prestigiul dobîndit 
de U.S.I. în rîndurile studențimil, 
cercurile guvernante au hotărît di
zolvarea organizației la puține zile 
după începerea anului universitar 
1925—1926.

Măsurile represive ale autorități
lor nu au putut stăvili însă elanul 
mișcării democratice a tineretului 
studențesc. în pofida persecuțiilor 
polițienești, au luat ființă și au acti
vat intermitent, în anii următori, 
Uniunea studenților revoluționari, 
Uniunea studenților săraci, Asociația 
studenților uniți din Iași și cercul 
„Anatole France" din același centru 
universitar, precum și publicațiile 
democratice „Ideea universitară", 
„Studențimea nouă", „Viața univer

Se împlinesc 50 de ani de la crearea Uniunii 
Studenților Independenți și 40 de ani de la 

constituirea Frontului Studențesc Democrat

sitară", „Acțiunea studențească", 
„Lupta universitară", „Studentul re
voluționar".

în cursul deceniului al patrulea, 
cînd partidul desfășura eforturi per
severente pentru unirea tuturor for
țelor democratice și patriotice îm
potriva pericolului fascist, mase largi 
ale studențimii au fost antrenate la 
lupta antifascistă. Patriotismul și 
combativitatea tineretului intelectual 
aveau să-și găsească o viguroasă 
expresie în activitatea Frontului Stu
dențesc Democrat, constituit in iunie 
1935. pe baza unei largi platforme 
antifasciste, reunind, alături de stu- 
denți comuniști și socialiști, studenți 
membri ai partidelor național-țără- 
nist, radical-țărănist, ai Blocului De
mocratic, precum și studenți neînca- 
drați în grupări politice.

în centrul preocupărilor F.S.D. s-a 
situat statornic lupta pentru satisfa
cerea unor nevoi imediate ale stu
dențimii : reducerea taxelor univer
sitare, desființarea taxelor de recto
rat și de examene, mărirea număru
lui burselor, sporirea locurilor în că
mine și cantine.

Se cuvine relevat In mod deosebit 
aportul F.S.D. la demascarea e- 
senței antipopulare și antinaționale 
a activității Gărzii de Fier șl a ce
lorlalte organizații fasciste. în condi
țiile în care grupările fasciste îm
pleteau acțiunile huliganice, manifes
tările rasiste, cu arderea după mode
lul hitlerist a cărților unor străluciți 
oameni de cultură și cu amenin
țările la adresa unor renumiți sa- 
vanți și universitari de orientare 
progresistă, riposta studențimii de
mocrate nu s-a lăsat așteptată. La

tv
PROGRAMUL 1

10.00 Cutezători pornim în viată.
10,15 Film serial pentru copii : „Co

moara din insulă*'.
10,<0 Ancheta T : „Cum învață tînă- 

rul să devină muncitor".
11,10 Flori și cîntece.
11,45 Legile tării — legile noastre !
11,55 Muzică ușoară.
12,05 Festivalul comediei cinematogra

fice la TV.
18,20 Telex.

18,25 Biblioteca pentru toți : Mateiu 
Caragiale (II).

14.15 Telerama : Manus homini.
14.45 Spectacol muzical cu Julie An

drews în... 100 de roluri.
15.15 Fotbal-magazin.
16.30 Columne în lumină. Emisiune de 

versuri.
16.45 Muzică populară.
16.55 Vîrstele peliculei.
17.55 Caleidoscop cultural-artistic.
18.15 Club T.
19,00 Lumea copiilor.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20.50 Film serial : Kojak.
21,40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... Maga

zin muzical-distractiv.

23 ianuarie 1936, F.S.D. și Grupul a- 
vocaților democrați au organizat o 
adunare publică în care au ce
rut întronarea unui spirit democra
tic în viața universitară, anularea 
condițiilor prohibitive rasiste în e- 
xercitarea profesiunii de avocat, ca 
și a măsurilor ce vizau împiedicarea 
pătrunderii în universități a tineri
lor proveniți din păturile muncitoa
re. Cind bande huliganice au încer
cat să împiedice desfășurarea adu
nării, sute de studenți au alungat pe 
provocatori, după care au demonstrat 
pe străzile Capitalei, scandînd lozin
cile : „Jos fascismul !“, „Cerem in
terzicerea organizațiilor fasciste !“, 
„Trăiască Frontul popular".

Pe linia acțiunilor antifasciste des
fășurate de F.S.D., sub îndrumarea 
partidului comunist, se înscriu de
mascarea caracterului diversionist al 

congresului stu
dențesc legionar, 
organizat în a- 
prilie 1936 la Tg. 
Mureș, contribu
ția adusă la eșecul 
grevei universita
re cu caracter di
versionist inițiate 
de Garda de Fier 
în aceeași pe
rioadă, participa

rea a numeroși studenți la de
monstrația antifascistă de la Mo
numentul Eroului Necunoscut din 
21 mai 1936, prin care tineretul 
din Capitală și-a exprimat hotă- 
rîrea de a apăra cu orice preț ho
tarele țării și independența națio
nală.

Cronica acelor ani consemnează 
aportul substanțial al Frontului Stu
dențesc Democrat la acțiunile iniția
te de P.C.R. de solidaritate interna- 
ționalistă cu forțele democratice și 
progresiste din alte țări. Studenți 
antifasciști au participat la mișca
rea de protest împotriva valului de 
teroare care a urmat instaurării fas
cismului în Germania, la acțiunile 
pentru salvarea lui Dimitrov și Thăl- 
mann, s-au înrolat în brigăzile inter
naționale ale Spaniei republicane, au 
activat pentru popularizarea victo
riilor poporului sovietic în construc
ția socialistă.

în condițiile instaurării dictaturii 
regale. F.S.D. și celelalte organizații 
democratice au fost scoase în afara 
legii. Studenții revoluționari și-au 
continuat activitatea în cadrul Uni
unii Tineretului Comunist, precum 
și în unele organizații legale. Mili- 
tanți ai mișcării revoluționare stu
dențești au participat activ, în anii 
războiului, la mișcarea de rezistență 
antifascistă organizată de partid, care 
a culminat cu vi'ctoria insurecției na
ționale din august 1944.

După eliberare, o contribuție activă 
la mobilizarea studențimii în marile 
bătălii sociale, desfășurate sub con
ducerea partidului comunist, au adus 
Frontul Democrat Universitar, trans
format ulterior în Uniunea Națională 
a Studenților din România. Astăzi, 
bogatele tradiții de luptă ale ștuden- 
țimii sint continuate de Uniunea A- 
sociațiilor Studenților Comuniști din 
România, caro-și desfășoară activita
tea în condițiile în care tineretului 
i-au fost asigurate cele mai largi po
sibilități de a-și manifesta plenar e- 
lanul și energia creatoare în slujba 
poporului cu adevărat liber și stăpîn 
pe soarta sa. Aceste tradiții se cer din 
plin valorificate în munca de educare 
revoluționară a studenților, de for
mare a lor ca oameni cu ferme con
vingeri comuniste, cu un profil moral 
înaintat, profund devotați partidului 
și poporului, hotărîți să contribuie cu 
întreaga energie la transpunerea în 
viață a Programului Partidului Co
munist Român.

S. CUTIȘTEANU

„ROMÂNIA SOCIALISTĂ 
- ȚARA MEA DE GLORII"

Timp de două zile. în sala 
clubului întreprinderii de utilaj 
greu „Progresul" din Brăila s-a 
desfășurat faza republicană a 
festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor „Româ
nia socialistă — țara mea de 
glorii". Au participat cele mai 
bune formații artistice pionie
rești din județele Brăila. Buzău, 
Constanta. Covasna, Galați, Ia
lomița, Ilfov, Prahova, Tulcea 
și municipiul București. (Mircea 
Bunea).

SERI ALE TINERETULUI
La așezămintele culturale din 

județul Argeș devin tot mai 
evidente preocupările de folo
sire instructivă a timpului liber 
al tineretului. în comuna Dom
nești, de exemplu, a avut loc, 
recent, la căminul cultural o 
seară pentru tineret care a pro
gramat un simpozion pe teme 
de prietenie, dragoste și tovără
șie. urmat de un recital de 
poezie patriotică. Pentru tinerii 
muncitori de la întreprinderea 
de autoturisme din Pitești s-a 
organizat. în colonia Ștefănești, 
o seară de poezie patriotică, iar 
din programul Casei sindicate
lor din Cimpulung Muscel spi
cuim conferința despre „Ori
zontul tehnic și cultural al tine
rilor muncitori". (Gh. Cirstea).

200 DE CONCERTE
De două ori pe săptămînă, 

orchestra de muzică populară 
„Danubius", de pe lingă Consi
liul județean al sindicatelor 
Mehedinți, prezintă programe 
în fata colectivelor de oameni 
ai muncii pe scenele căminelor 
culturale și ale caselor de cul
tură din județ. De fiecare dată, 
repertoriul este stabilit pe baza 
sondării gustului și preferințe
lor spectatorilor. Zilele acestea 
a avut loc al 200-lea concert 
prezentat de orchestra „Danu
bius". Seria acestor spectacole 
continuă. (Virgil Tătăru).

„CUCUTENI — 5 000"
Duminică a avut loc cea de-a 

6-a ediție a tradiționalei ma
nifestări „Cucuteni-5000". prilej 
al unor acțiuni cu profunde 
semnificații patriotice, de cu
noaștere a trecutului istoric al 
poporului nostru, ca și a mari
lor înfăptuiri din anii socialis
mului. în program au figurat 
un pelerinaj la șantierul arheo
logic. expuneri Științifice despre 
însemnătatea cercetărilor de la 
Cucuteni. recitări de poezie pa
triotică etc. (Eugeniu Zidăriță),

SPECTACOLE 
CULTURAL-SPORTIVE

Din inițiativa Consiliului ju
dețean Gorj al sindicatelor, ieri 
a început să se desfășoare pe 
stadionul municipal din Tg. Jiu 

, un bogat ciclu de manifestări 
cultural-artistice și sportive des
tinate educării și destinderii oa
menilor muncii. în program 
sint prevăzute, printre altele, 
concursul pentru trecerea pro
belor și normelor din cadrul 
complexului „Sport și sănătate", 
competiții de fotbal, handbal, 
tenis de cîmp și înot, evoluții 
ale celor mai reprezentative 
brigăzi artistice de agitație. în 
încheierea manifestărilor, an
samblul folcloric „Doina Gorju- 
lui" și formațiile artistice ale 
cluburilor muncitorești din Sadu 
și Motru vor susține spectacolul 
muzical „Țara mea e ca o floa
re". (Dumitru Prună).

Arta românească a fost 
dintotdeauna o artă lu
minoasă, echilibrată. Este 
suficient să vezi covorul 
sau decorația costumelor, 
care depășesc jocul deco
rativ, devenind o impli
cație de conștiință a ar
tistului popular, un mod 
al său de a-și afirma 
concepția despre lume, 
deschisă, generoasă, ar
monică și concordantă, cu 
natura înconjurătoare. 
Frescele bizantine tîrzii 
care împodobesc celebre
le mînăstiri bucovinene 
sint marcate de aceeași 
tendință spre lumină, ple
cată din arta populara.

Mozaicul bizantin gre
cesc . este mai sever, a- 
vînd și o notă de expre
sionism ; cel clasic de la 
Ravenna îmbracă o hai
nă somptuoasă și caldă. 
Varianta noastră exprimă 
o undă mai pură, plină 
de farmec, care ne defi
nește mai bine. Este cu
rios că opera aceasta lu
minoasă a fost lucrarea 
unor oameni trăind în 
condiții grele, mereu hăr- 
țuiți, mereu în pericol. 
Nimic din încleștarea 
dramatică nu transpare 
în arta de care vorbeam. 
Este probabil nevoia de 
a găsi în artă un punct 
de sprijin, un focar de 
radiație spirituală care 
făceau posibilă desfășu
rarea Vieții mai departe. 
Luminozitatea, echilibrul 
artei noastre, persistența 
acestui echilibru nu sînt 
un simplu capriciu, ci 
expresia unui adevărat 
principiu de apărare a 
valorilor morale și de 
supraviețuire.

Dacă și azi în arta plas
tică acest filon apare ex
trem de viguros repre
zentat ca un subtext per
manent în numeroase lu
crări, nu trebuie neglija
tă și apariția unui filon 
dramatic. Contactul cu re
alitățile lumii contempo
rane^ existența unor mari 
seisme sociale și mai a- 
les acele războaie atit de 
violente, de devastatoare, 
de absurde, de incompa
tibile cu gindirea omului 
despre om și-au. marcat 
amprenta lor și la noi, și 
găsim astăzi și aici un 
filon dramatic robust. 
Dar care nu trebuie con
fundat cu acea îngenun
chere lipsită de vitalita
te, cu acel abandon, cu

acceptarea ca inevitabilă 
a răului sau cu o „com
placere" în rău și în ma
rasm, egală, în esență, cu 
o ușurătate față de temă, 
atitudine care poate a- 
junge la decorativ, la 
producerea a un fel de 
podoabe exotice. în a- 
ceastă viziune devitalizat- 
morbidă nu văd un ra
finament „mai mare", ci. 
dimpotrivă, dovada unei 
oboseli, a incapacității de 
a reacționa, a lipsei u- 
nel forțe morale care să 
vertebreze actul artistic,

ceasta constă justificarea 
punerii celor citați alături, 
în aceeași familie spiri
tuală, cu Brâncuși sau 
Pallady, cu alți mari ar
tiști care exprimă, ca in
tr-un simbol al luminii, 
al purificării, același u- 
manism al structurii 
noastre sufletești. Nici 
unul dintre aceștia nu 
este sceptic sau fatalist, 
nu consideră omul ca pe 
o ființă fie strivită de 
neant, fie lipsită de im
portanță, ca un simplu 
deșeu.

ARTISTUL 
om al epocii sale

Gînduri despre artă
de Radu COSTINESCU

făclndu-l ofensiv — șl 
dind, prin aceasta, dra
matismului un accent u- 
manizat ; dîndu-i genero
zitatea unui subtext care 
să presupună acel idea
lism al omului, capabil de 
a marca cu forța sa ele
mentele naturii și pro
priul său destin.

Iată de ce nimic din 
lamentația nedemnă și 
lipsită de putere nu se 
găsește în opera lui Pa- 
ciurea, lui Țuculescu, lui 
Corneliu Baba — pentru 
a numi doar cîțiva dintre 
artiștii noștri importanți 
care se înscriu pe linia 
acestui filon dramatic — 
sau în opera a numeroși 
tineri de mare forță ex
presivă, care astăzi lu
crează și se afirmă în a- 
ceeași direcție. Opera a- 
cestor artiști este încăr
cată de lirism, preocupa
tă de soarta omului ca 
ființă morală. Aici con
stă, cred, valoarea lor 
deosebită, și aici văd le
gătura lor cu acea ideali
tate de care vorbeam, a 
artei românești de tot
deauna. Totodată, în a-

Sint cu atit mai uimit 
și decepționat cînd văd 
cum, odată cu unele lu
cruri utile pe care știm 
să le selectăm din expe
riența altor mișcări plas
tice, se importă și une
le elemente mai puțin 
sau deloc bune, dintre 
care, poate, cel mai im
portant loc îl ocupă că
derea sub influența a- 
celui suflu decadent de 
care arta occidentală nu 
este întotdeauna lipsită.

Trebuie să luăm pozi
ție față de o asemenea 
eroare, izvorîtă, de fapt, 
dintr-un snobism păgubi
tor, care introduce la noi 
acest 6traniu „farmec" al 
disoluției, atit de nociv 
vieții noastre spirituale, 
forței noastre de racor
dare la specificul prezen
tului : dezvoltarea și pro
gresul.

Sint un pictor modern 
și cred în puterea artei 
moderne de a se instau
ra ca o artă a luminii 
interioare, a valențelor 
umanizate. Uneori se 
spune că nu este util ex
perimentul sau că »-ar

face prea mult experi
ment. Eu cred, din con
tră, că artiștii nu fac 
destul în direcția unei 
experimentări cu adevă
rat originale. Căci nu o 
dată ceea ce ni se pre
zintă ca experiment, deci 
ca nou, este, de fapt, ex
presia unei etape experi
mentale de mult depăși
te la noi sau aiurea. Poa
te a fost necesară acea 
etapă, la vremea ei ; azi 
însă, dialectic vorbind, ea 
reprezintă ceva desuet. 
Căci experimentul trebuia 
să se îndrepte totdea
una cu fața spre vii
tor. Ca să nu mai vor
bim că mobilul experi
mentului nu trebuie cău
tat în sine, ci în forța — 
morală — de a cuprinde 
mai amplu și mai profund 
aspectele atit de diversa 
ale vieții.

Pe măsura acestei di
versități, stilurile cela 
mai diverse pot să cu
prindă umanismul de 
fond al culturii noastre 
— umanismul socialist — 
de la clasicismul reînti- 
nerit, la cea mai nouă șl 
modernă evocare.

Căci arta nu este orgo
liu și sete de afirmare. 
Artistul este un om ca 
oricare altul, care se a- 
dresează cordial semenu
lui său. Visurile acestuia, 
gîndurile și preocupările 
lui găsesc în arta adevă
rată o expresie directă 
lipsită de artificialitate. 
Căci arta și viata comu
nică permanent (ce poa
te fi mai important decit 
viața de zi cu zi a fie
căruia dintre noi, desfă
șurarea vieții noastre ?) 
Aceasta se cheamă, cred, 
a pune, într-adevăr, în 
centrul valoric al artei 
noastre omul, cu pulsa-
ția sa spirituală, cu cre-
zul, cu îndoielile Și spe-
ranțele sale.

Artistul — om al epo-
cii sale. Colegial și fără
țîfne aristocrate, capabil
să exprime seninul, dar și 
drama; jocul, dar și îm
plinirea; natura, dar și u- 
manul ; visarea, dar și 
concretul în forme găsi
te de el. cu siguranță di
verse. însă lipsite de e- 
fluviile decadente ale a- 
bandonului și lipsei de 
încredere în ființa cea 
mai apropiată i semenul 
său.

:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —-------------

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul pe ecran panoramic

„Ziua cea mai lungă“

Producție a studiourilor americane dupâ cartea lui Cornelius Ryan. Cu : Richard 
Burton, John Wayne, Henry Fonda, Robert Mitchum, Mel Ferrer, Bourvil, Jean Louis 
Barrault, Curt Jurgens, Peter van Eyck, Arlety, Irina Demick. Regia : Darryl Zanuck, Ken 

Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki

r
Cele mai puternice impresii pe 

care le-am cules dintr-o recentă vi
zită în Republica Populară Chineză 
sînt legate de oameni, de munca și 
înfăptuirile lor. Oamenii — cei pe 
care i-am întîlnit la locurile lor de 
muncă, în fabrici și uzine, pe 
ogoarele-grădină ale comunelor popu
lare, în școli și institute. Nu le cu
noșteam, desigur, graiul, dar încă 
din primele momente, din zîmbetul 
chipurilor, din căldura privirilor sau 
a stringerilor de mînă am avut con
vingerea comunicării deschise, di
recte. Oamenii sînt sinceri, priete
noși, plini de bunăvoință, gata să-țl 
vorbească despre preocupările lor, 
despre viața și munca ce o desfă
șoară.

I-am văzut pe chinezi muncind — 
la Pekin sau Canton, la Șanhai sau 
Nankin, în halele uzinelor, aplecați 
asupra mașinilor, concentrați asupra 
pieselor sau operațiunilor pe care le 
executau cu o măiestrie apropiată de 
artă ; i-am văzut muncind în nu
meroasele comune populare, aplecați 
asupra culturilor de orez, de legume, 
de ceai și mîngîind. parcă, cu mîi- 
nile dibace fiecare fir, fiecare palmă 
de pămînt cultivată. I-am văzut 
muncind și am avut, de fiecare dată, 
impresia că asist la un ritual. Re
cunoști. în mișcările lor, iuți și pre
cise, însușirile tradiționale ale po
porului chinez: dîrzenia, perseve
rența, Indemînarea, îndrăzneala de 
a-și asuma sarcini din cele mai. 
dificile. Sînt însușiri care explică 
una din caracteristicile fundamen
tale ale dezvoltării Chinei noi. Se 
știe că, acordînd o mare atenție dez
voltării agriculturii, Partidul Comu
nist Chinez și-a asumat sarcina isto
rică de industrializare a țării. Și 
numai cine aprofundează, cine stă
ruie și meditează asupra înțelesului 
șl semnificațiilor acestui obiectiv își 
poate da seama ce efort gigantic, ce 
operă grandioasă, epocală presupune 
industrializarea Chinei.

...Pentru o clipă, oamenii pe care 
îl lntîlnim își întrerup lucrul, salu- 
t!ndu-ne. Ne cunoaștem de puțin 
timp, dar ne simțim ca între prie
teni. „Vedeți această mașină de fre
zat ? — ne întreabă tovarășul Cean 
Cing-iu, vicepreședintele comitetului 
revoluționar de la Fabrica de mașini- 
unelte nr. 1 din Pekin. Cîteva, simi
lare, le-am expediat și In România 
prietenă. Ne-a făcut o mare bucurie 
cind am aflat că produsele noastre au 
fost bine primite în țara dum
neavoastră, ceea ce ne îndeamnă să 
muncim și mai bine. După cum și 
produsele românești sint bine apre
ciate în China".

Sint cuvinte care deschid porțile 
unui dialog pe marginea activității 
desfășurate de acest colectiv entu
ziast. Iar drept carte de vizită a 

l hărniciei lor, notăm doar cîteva repe-
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re sugestive : înainte de eliberarea 
țării, în anul 1949, aici existau cîteva 
ateliere mici pentru reparat arme ; 
din 1952, cîteva sute de oameni 
inimoși din fabrică (unitatea s-a 
format din 10 asemenea ateliere) au 
primit Sarcina să organizeze produc
ția de mașini-unelte ; ulterior s-au 
construit hale noi de producție, fa
brica s-a dezvoltat și modernizat cu 
fiecare an ; acum, aici lucrează circa 
7 500 de oameni, din mîinile' cărora 
apar, în fiecare an, circa 6 000 mașini 
de frezat — dublu față de parame
trii proiectați. în sfîrșit, încă o cifră 
elocventă : in ultimii patru ani, 
muncitorii fabricii au realizat nu

tru producția unor tractoare mici, de 
10 CP. Tractoare mici, pentru că a- 
cestea răspundeau cel mai bine ce
rințelor concrete ale agriculturii din 
această zonă, dar cu un ran
dament energetic uimitor : funcțio
nează o oră întreagă cu numai 180 
grame de motorină ! Cei 600 de mun
citori ai fabricii au chibzuit, au 
învățat cu pasiune... și au pro
iectat și produs primele tractoare I 
în 1969 — doar 100 de bucăți, pen
tru ca în prezent să producă 1300 
de tractoare și 2100 motoare Die
sel. Acum, colectivul este preocupat 
de diversificarea producției. La ple
carea noastră, tractorul de 21 cai pu

Metafore in oțel
însemnări de călătorie din R. P. Chineză

mai puțin de 2 800 inovații tehnic» 
importante.

Din discuțiile purtate apoi cu nu
meroși muncitori, în fabrică, în sec
țiile și atelierele vizitate, am aflat 
că nu este nimic miraculos în aces
te succese, că ele sînt fructele cres
cute din dăruire, din pasiune și dra
goste de muncă.

La Haikou, în sudul Chinei, vizi
tăm o fabrică de tractoare pășitoare. 
Cum s-a născut această fabrică ? Po
vestea ei este, poate, povestea a sute 
și mii de fabrici și uzine de pe în
tinsul imensei țări. Agricultura, in 
plin proces de modernizare, solici
tă tot mai multe tractoare. în zona 
respectivă, pe o rază de sute de 
kilometri, nu exista însă nici o 
fabrică profilată pentru producția de 
tractoare. „Să se aducă din altă 
parte" — era soluția cea mai como
dă. S-a ales însă o altă cale și s-a 
hotărît ca o mică întreprindere, care 
fabrica sape, cazmale, lopeți și alte 
unelte simple, să fie reprofilată pen

tere, cea mai nouă creație a colec
tivului, efectua, în curtea fabricii, 
proba de rodaj.

Urmărind asemenea traiectorii ale 
progresului rapid și în alte între
prinderi, am înțeles mai bine ce 
semnificație are ideea exprima
tă metaforic, prin cuvintele „a 
merge pe propriile picioare" sau 
„a te bizui pe forțele proprii". Este 
vorba de expresia practică a unui 
principiu profund al politicii pro
movate de Partidul Comunist Chi
nez, de întregul popor — prin
cipiu care, pe plan economic, fă
ră a exclude aspectele de colabo
rare sau cooperare în producție, pre
supune efectiv maxima mobilizare a 
tuturor posibilităților — de la dota
rea tehnică existentă pină la capa
citatea de gîndire și de inventivi
tate a oamenilor — incit fiecare co
lectiv să dea realmente tot ce poa
te, să-și soluționeze problemele în 
cea mai mare măsură posibilă fără 
a aștepta de la alții. Este un prin

cipiu a cărui Eficacitate și-a găsit 
materializare fericită în făurirea in
dustriei socialiste, bazată pe o teh
nică înaintată, modernă, care să sa
tisfacă cu deosebită mobilitate ne
voile concrete ale economiei, ținind 
seama de posibilitățile reale, de Ca
pacitatea creatoare a maselor.

Din fiecare unitate vizitată culegem 
noi impresii despre dimensiunile 
hărniciei. îmi amintesc de vizita la 
întreprinderea de țevi din Șanhaț 
„O unitate mică, în care lucrează 
numai 800 de muncitori" — după cum 
ne-o prezintă tovarășul Cean Ci-ian, 
vicepreședinte al comitetului revo
luționar al întreprinderii. într-ade
văr, o fabrică mică, dar cu renume ; 
o fabrică din cele peste 10 000 de 
întreprinderi ale acestei vestite me
tropole industriale ; o fabrică în 
care muncitorii s-au. întrecut, nu 
de puține ori, pe ei înșiși pen
tru a dovedi că este posibil să 
se facă chiar și... imposibilul. îl as
cultăm. in continuare, pe Cean Ci- 
ian : „La un moment dat ni s-a ce
rut. de către o întreprindere bene
ficiară. să realizăm un anumit pro
dus. de mare dificultate. Nu aveam 
mașini, nu aveam nici specialiștii 
necesari. Ne-am adresat muncitori
lor. Știți care a fost răspunsul lor ? 
-Chiar dacă ar trebui să le facem cu 
dinții, vom fabrica produsele solici
tate !». Desigur, oțelul nu se poate 
modela cu dinții. Dar v-am spus a- 
cest lucru tocmai pentru a înțelege 
mai bine starea de spirit a colecti
vului nostru, modul cum gindește și 
acționează atunci cînd este pus la 
încercare. Și, după eforturi susținu
te. după căutări pasionante, au fost 
fabricate, pe baza proiectelor mun
citorilor, mașina de profilat iar a- 
poi produsul solicitat". Alte și alte 
sute de profile au fișe biografice a- 
semănătoare. Colectivul întreprinde
rii de țevi din Șanhai, la fel ca acelea 
din întreaga țară, a învățat să spu
nă „Da" ori de cite ori este solici
tat. La ieșirea din întreprindere, un
deva, sub un acoperiș improvizat, o 
mașină modela un profil circular cu 
un diametru de 3 m. Aflăm că ma
șina abia a fost fabricată, tot aici 
(de fapt 75 Ia sută din mașinile e- 
xistente în dotarea unității sînt rea
lizate prin autoutilare) și. fără să 
mai aștepte terminarea halei, mun
citorii au și pus-o în funcțiune. Și 
aceasta pentru a se cîștiga timp, a- 
dică producție, adică bunuri pentru 
societate.

Iar a cîștiga timp. în străvechea 
Chină, înseamnă a da an de an un 
chip mai tinăr. mai proaspăt tutu
ror locurilor unde trăiesc oamenii 
minunați pe care i-am întîlnit. Și 
aceasta prin muncă, prin multă mun
că și multă dăruire, prin multă pri
cepere și perseverență.

Viorel SALAGEAN

„In ciuda măsurilor, in
flația nu a fost stăvilită" ; 
„După ultimele date, nive
lul de trai scade în medie 
cu Cîteva procente lunar" ; 
„Concedierile din ramura 
construcțiilor, al căror vo
lum s-a redus anul trecut 
cu 50 la sută, afectează 22,6 
la sută din totalul lucrăto
rilor" ; „Luna aceasta indi
cele general al prețurilor a 
ajuns cu aproape 15 la sută 
mai ridicat decit anul tre
cut și cu peste 70 la sută 
mai mare ca în 1967“.

Asemenea știri se întil- 
nesc aproape zilnic în pa
ginile presei americane, re- 
flectind multiplele aspecte 
ale crizei economice. Mili
oane de oameni sînt a- 
fectați, aruncați pe drumuri, 
unii dintre ei căzînd pra
dă deznădejdii, celor mai 
necugetate acte. Persisten
ta și adincirea fenomenelor 
de recesiune sînt însoțite 
de un adevărat „ricoșeu" 
spre alte sfere ale vieții 
sociale, determinind, între 
altele, o puternică creștere 
a valului delincventelor,

Și atunci...
...„Cumpărați-vă liniștea 

căminului și odihna fami
liei dv. Ce contează citeva 
sute de dolari pentru a vă 
apăra viața și a vă proteja 
tot ce ați agonisit ani de 
zile ?“ — glăsuiește recla
ma uneia dintre numeroa
sele firme specializate in 
diverse instalații de secu
ritate contra spargerilor. 
„Fără nici un fel de obli
gații din partea dv. și com
plet gratuit, vă examinăm 
casa și evaluăm gradul 
său de siguranță, recoman- 
dindu-vă diverse mijloace 
prin care să vă oferim un 
somn liniștit" — anunță o 
altă firmă. Și, pentru ca 
publicitatea lor Să fie mai 
convingătoare, companiile 
respective o însoțesc ade
sea cu date și cifre despre 
creșterea numărului de 
spargeri, furturi și alte 
infracțiuni,: „Știați oare
că în 1974 rata infracțiuni
lor grave a crescut cu 9,2 
la sută, in timp ce pro
centul celor arestați la locul 
infracțiunii și trimiși Ia 
închisoare a fost de numai

5 Ia sută din totalul infrac
torilor ? Asigurațl-vă con
tra celor 95 la sută care au 
rămas liberi".

Supus unei intense cam
panii de persuasiune în 
presa scrisă, la radio și te
leviziune, cetățeanul de 
rînd cedează uneori și, în 
ciuda bugetului său de
preciat de inflație, încearcă 
„să-și cumpere liniștea", 
instalînd cîteva încuietori

paniel „Design Controls of 
Hampstead", a realizat o 
creștere anuală a vînzări- 
lor cu circa 30 la sută". 
Cauza a fost relevată de 
liderul unei companii con
curente — „Denver Burg
lar Alarm Company" — 
care afirmă că „totdeauna 
în vremuri grele criminali
tatea crește, dar nimeni 
pină acum nu a-a gîndit 
să valorifice acest lucru.

„Cumpărați-vă 
liniștea căminului"
• „Ricoșeul" crizei economice • în condiții 
de stagnare, o anumită industrie prosperă
• Problemele sociale nu pot fi soluționate

prin pază electronică...

și lacăte în plus, în 
schimbul unei sute de 
dolari. Alții, de la capătul 
de sus al piramidei sociale, 
își permit instalarea unor 
sisteme complexe de secu
ritate, bazate pe celule fo- 
toelectrice, raze laser sau 
ultrasonice, detectoare cu 
unde ultrascurte și cimpuri 
magnetice, televiziune cu 
circuit închis. In aceste 
cazuri, „liniștea" se plă
tește cu sume ce a ling 
30 000 de dolari și mai 
mult.

In condițiile actuale, cînd 
covîrșitoarea majoritate a 
industriilor trec prin cea 
mai grea recesiune din ul
timii 30 de ani, industria 
mijloacelor de securitate 
reușește să înregistreze 
cea mai rapidă ascensiune 
din istoria sa. „Industria 
noastră, explică Donald 
Boehm, președintei» com-

Astăzi însă avem mijloa
cele tehnologice necesare".

Datele oficiale confirmă 
această apreciere. Pierde
rile înregistrate de ame
ricani ca urmare a furturi
lor și spargerilor au fost 
în 1972 de 465 milioane do
lari, în 1973 de 543 milioa
ne, iar în 1974 de peste 600 
milioane dolari. Aceștia 
sînt și anii în care in
dustria mijloacelor de 
securitate și protecție con
tra spargerilor a înregistrat 
profituri record, nu atît ca 
urmare a sporirii cererii 
pe piață, cit mai ales a 
majorării cu 70 pină la 200 
la sută a prețurilor la res
pectivele instalații. Costul 
unui simplu gard de sîrmă- 
rețea, spre exemplu, a 
crescut în ultimii doi ani 
cu 150 la sută, iar al sis
temelor electronice de 
securitate, care au la bază

element» din tehnologia 
spațială, a sporit cu 100 la 
sută. în localitatea Sugar 
Creek, de lingă capitala 
Texasului, toate casele au 
fost dotate, din construcție, 
cu sisteme de securita
te electronice, iar intrările 
în oraș sînt prevăzute 
cu pază permanentă. Chi
riile se ridică astfel la 
sume de-a dreptul prohibi
tive pentru cei cu venituri 
modeste și chiar medii.

în ciuda baricadării a- 
mericanilor în casele lor, 
a miliardelor de dolari 
cheltuite anual pe diverse 
mijloace de securitate și 
protecție, F.B.I.-ul nu a 
anunțat în ultimii ani că 
criminalitatea s-ar fi redus, 
ci, din contră, a trebuit 
să recunoască în re
petate rînduri că pro
centele sînt în creștere. 
Analizînd această situație, 
conducerile unor organiza
ții de masă, între care și 
Asociația națională pentru 
propășirea populației de 
culoare, au declarat că so
luțiile la problemele sociale 
cronice ale S.U.A. nu tre
buie căutate în dezvolta
rea industriei mijloacelor 
anti-infracțlune sau în du
blarea numărului polițiști
lor, nici in construirea de 
noi închisori și case co- 
recționale, ci in adoptarea 
unor programe economice 
și sociale concrete, vizind 
scăderea rapidă a număru
lui șomerilor, care se 
apropie de 9 milioane oa
meni, sporirea substanțială 
a asistenței sociale pentru 
păturile sărace și pentru 
populația de culoare. La 
rindul său, conducerea 
sindicatelor americane cere 
crearea de locuri de muncă 
prin alocarea unor fonduri 
din bugetul federal și pre
lungirea duratei de acor
dare a ajutoarelor de șo
maj, apreciind totodată că 
problemele sociale nu pot 
fi soluționate de nici un 
fel de sisteme electronice, 
oricit ar fi de înalt gradul 
lor de tehnicitate.

Washington.

C. ALEXANDROAIE
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COMITETULUI CENTRAU
rAU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Dragi tovarăși,
Vă mulțumim călduros pentru mesajul pe care ni l-ați trimis cu 

ocazia succesului partidului nostru și al altor forțe de stingă și demo
cratice în alegerile din 15—16 iunie.

Acesta este un moment important al luptei pentru reînnoirea de
mocratică a societății italiene care ilustrează întărirea politicii de uni
tate și largi înțelegeri între forțele populare și democratice menite să 
contribuie la rezolvarea problemelor țării.

Vă rugăm să primiți salutul nostru frățesc.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

Vizita delegației Congresului
Statelor Unite Mexicane

Vineri la amiază, Carlos Sansores 
Perez, președintele Marii Comisii a 
Camerei Deputaților, senatorul Ale
jandro Carrillo Marcor, deputatul 
Luis Danton Rodriguez Jaime, sena
torul Vicente Fuentes Diaz și depu
tatul Pindaro Uriostegui Miranda, 
membri ai delegației Congresului 
Statelor Unite Mexicane, care ne-a 
vizitat țara, s-au întîlnit cu ziariști 
români și corespondenți ai presei 
•trăine acreditați la București.

Evocînd întrevederea acordată de 
către șeful statului român, Carlos 
Sansores Perez, conducătorul delega
ției, a spus : „Sîntem încă sub im
presia vizitei președintelui Nicolae 
Ceausescu în Mexic. Această vizită 
nu va fi uitată niciodată de poporul 
mexican, nu numai pentru ceea ce 
ea înseamnă pentru relațiile econo
mice între cele două țări, ci și pentru 
marea semnificație umană pe care o 
îmbracă relațiile dintre cele două 
popoare care vorbesc o limbă de ori
gine comună — latina.

Președintele Nicolae Ceausescu 
•s. : un autentic conducător al po- 
po’ 'lui român. Cînd vorbești cu 
Do„ nia Sa, ai sentimentul că te în- 
tîlne ti cu un vechi și bun prieten. 
Ne .nprgsionează simplitatea și ex
celentele sale trăsături 
ceasta este 
mexican o 
României.

Am ținut _ _
frumoasa dumneavoastră tară,_
prezentăm președintelui Ceaușescu și 
distinsei sale soții mărturia afecțiu
nii noastre și să le transmitem salu
tul și afecțiunea poporului și guver
nului mexican.

Ne amintim foarte bine tot ceea ce 
președintele a spus în timpul vizitei 
în Mexic. Și sîntem de acord cu 
dînsul. Ne leagă nu numai afinități 
de cultură, ci urmărim 
identice pe diferite căi".

La rîndul lor, ceilalți 
ai delegației parlamentare 
unanimi 
conferinței de presă, 
deosebită a vizitei 
Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu în 
ment de referință pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri dintre 
cele două târî și popoare. în acest 
context, senatorul Alejandro Carrillo 
Marcor a subliniat că Declarația 
solemni e^rrrtmit semnatw 
ședlnții Mexicului și României con
feră vizitei șefului statului român o 
însemnătate istorică. „Declarația re
prezintă un act de importanță inter
națională excepțională, care stabileș
te principiile de bază ale cooperării

impresia pe 
are despre

umane. A- 
care poporul 
președintele

ca, înainte de a părăsi
să

obiective

membri 
au fost 

în a aprecia, în cursul 
importanta 
tovarășului 

a tovarășei 
Mexic, mo-

cardi- 
Mexi- 
exem- 

cele

româno-mexicane — principii 
nale 
cului 
piu 
două ___
scopuri în interesul popoarelor lor".

Parlamentarii mexicani au împăr
tășit, în cadrul conferinței de presă, 
impresiile excelente pe care le-au 
cules vizitînd instituții și întreprin
deri industriale din țara noastră și 
au subliniat experiența pozitivă a 
României în domeniul edificării eco
nomice, al dezvoltării învățămîntu- 
lui, experiență foarte utilă și pen
tru Mexic.

Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, 
oaspeții mexicani au arătat că 
obiectivul principal al politicii eco
nomice a Mexicului este valorificarea 
resurselor proprii pentru dezvoltarea 
producției, la un nivel care să sa
tisfacă necesitățile interne, ridicarea 
tuturor regiunilor țării, paralel cu 
preocuparea pentru o mai judicioasă 
repartizare a venitului național. în 
context, parlamentarii mexicani au 
subliniat necesitatea ca popoarele să 
devină stăpini autentici și in același 
timp adevărații beneficiari ai bogă
țiilor naționale, acesta fiind mijlo
cul fundamental de a realiza 
plină independență și în acest fel de 
a contribui la instaurarea unei noi 
ordini economice și politice pe plan 
mondial. în această ordine de idei, 
deputatul Pindaro Uriostegui Miran
da s-a referit la Carta drepturilor și 
îndatoririlor economice ale statelor 
„elaborată la inițiativa președintelui 
Luis Echeverria, cu sprijinul mul
tilateral sincer și ferm al președinte
lui României, Nicolae Ceaușescu". 
„Președintele României a desfășurat 
o activitate internațională de prim 
rang în ceea ce privește aprobarea 
Cartei în cadrul Adunării Generale 
a O.N.U., pornind de la înțelegerea 
importanței istorice a acestui docu
ment pentru popoarele lumii. Spriji
nul șefului statului român constituie 
cea mai de preț contribuție pentru 
instituirea unei noi ordini economice 
și politice internaționale".

★
în cursul după-amiezii de vineri, 

delegația Congresului Statelor Unite 
Mexicane, condusă de președintele 
Marii Comisii a Camerei Deputaților, 
Carlos Sansores Perez, a părăsit 
Capitala.

, , La plecare, pe aeroport 
O'ă'Spețff- arr fost 'salutați 
Giosan, președintele Marii 
Naționale, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Campos 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Mexicului la București.

(Agerpres)

ale politicii României și
— și constituie un 

de colaborare între 
țări, care urmăresc aceleași

o de-

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere mesajul Excelenței Voastre adresat 
cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Republicii Elene, 
mesaj pentru care țin să vă mulțumesc călduros.

Doresc, de asemenea, să vă exprim propria mea convingere că rela
țiile prietenești și colaborarea dintre cele două popoare ale noastre, ve
cine și prietene, servesc intereselor lor comune, ca și intereselor popoare
lor din regiunea noastră.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

Cronica zilei

HUNEDOARA

Consumuri mai
reduse de

combustibili și energie

afacerilor externe al 
Centrafricane, Antonio 

adresat o telegramă de 
ministrului afacerilor ex-

Mi nistrul 
Republicii 
Franck, a 
mulțumire 
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu, pentru feli
citările transmise cu ocazia numirii 
sale în această funcție.

★
în cursul dimineții de vineri, noii 

ambasadori la București : al Repu
blicii Franceze — Raoul Delaye și 
al Republicii Burundi — Gaspard E. 
Karenzo au depus, în cadrul unor 
solemnități, coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li- 
bertarea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

★
Consiliul Național al Crucii Roșii 

din Republica Socialistă România a 
trimis Societății de Semilună Roșie 
din Maroc un ajutor compus din 
pături și corturi pentru a veni în 
sprijinul populației sinistrate in 
urma inundațiilor care 
în această țară.

★
Delegația de oameni 

din Grecia, condusă de 
nagos, președintele 
comerț și industrie din Atena, s-a 
intilnit, in cursul dimineții de vineri, 
cu Roman Moldovan, președintele 
Camerei de comerț și industrie a

populației sinistrate
au avut loc

de afaceri 
Christos Pa- 

Camerei de

Republicii Socialiste România. Schim
bul de vederi care a avut loc cu 
acest prilej a scos în evidență in
teresul celor peste 40 de reprezen
tanți ai cercurilor de afaceri din 
Grecia pentru dezvoltarea relațiilor 
comerciale și de cooperare cu orga
nizațiile românești de comerț exte
rior, in variate domenii de activi
tate. In aceeași zi, membrii dele
gației au purtat convorbiri la unele 
ministere economice și întreprinderi 
de comerț exterior.

★
Apropiata zi națională a Canadei 

— 1 iulie — a prilejuit, vineri, în 
Capitală o manifestare organizată d« 
Institutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea.

Cu acest prilej, Cătălin Munteanu, 
consilier în Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternationale. a împărtășit impresii de 
călătorie de pe meleagurile Cana
dei, aspecte semnificative ale dez
voltării acestei țări.

La manifestare au 
loan Botar. secretar 
I.R.R.C.S., reprezentanți ai 
rului Afacerilor Externe, 
de artă și cultură, un 
public.

Au participat membri ai 
dei Canadei la București.

(Agerpres)

fost prezenți 
general al 

Ministe- 
oameni 

numeros
Ambasa-

DEVA (Corespondentul „Scîn- 
teii", Sabin Ionescu). — Pe baza 
unor programe special întocmite 
în ............... '
de 
se 
te 
sporită a combustibililor și ener
giei. La Exploatarea minieră 
Deva, de exemplu, prin măsu
rile întreprinse în acest an în 
scopul eliminării pierderilor de 
aer comprimat, înlocuirii sis
temelor de ventilație cu unele 
mai economicoase și prin alte 
acțiuni asemănătoare, s-au eco
nomisit 
energie 
care au 
ducerea 
ție cu peste 23 lei la 1 000 lei 
producție-marfă. In același timp, 
la întreprinderea „Electrocen- 
trale" Mintia, optimizarea arde
rii combustibililor a dus la mic
șorarea consumurilor cu peste 
9 000 tone combustibil conven
țional. Evidente sînt și efortu
rile colectivului de la Stația de 
utilaje și transport din Deva, 
unde, de la începutul anului și 
pînă în prezent, s-au economisit 
mai mult de 60 tone carburanți 
și lubrifianți, îndeosebi prin 
creșterea indicelui de utilizare 
a parcului de utilaje din dotare.

cadrul unităților economice 
pe raza municipiului Deva 

desfășoară o intensă activita- 
pentru utilizarea cu eficiență

importante cantități de 
electrică și pneumatică, 
contribuit efectiv la re- 
cheltuielilor de produc-
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ATLETISM

Adunări

Icardo,

BULETIN RUTIER
INFORMAȚII DE LA DIRECȚIA CIRCULAȚIE 

DIN INSPECTORATUL GENERAL AL MILIȚIEI

Atenție la 
circulația... recoltei!

Sîntem în plină campanie de re
coltare. Autovehiculelor care circu
lă pe șoselele țării, în interes de 
serviciu ori în deplasări turistice, 
li se alătură mii și mii de autoca
mioane și tractoare cu remorci care 
duc spre și de la cimp oameni, cară 
roa ’ele verii : grîu, furaje, legume, 
fr .. De asemenea, se deplasează 
de la un loc la altul combine și 
alte mașini agricole.

In aceste condiții, mai mult ca 
oricînd, se cere tuturor conducăto
rilor auto încadrarea riguroasă în 
limitele normelor legale de depla
sare pe drumurile publice. Toți 
factorii care răspund în timpul 
campaniei de vară de transportul 
In comun de persoane în autovehi
cule nedestinate prin construcție 
acestui scop au datoria să verifice 
și să asigure înaintea fiecărei curse 
condițiile de deplasare în siguran
ță a persoanelor respective. Con
ducătorii auto sînt obligați să cir
cule cu atenție mărită și viteză re
dusă cînd trec pe lingă grupuri de 
elevi și studenți aflați pe cimp în 
practică sau la muncă patriotică.

Deplasarea combinelor și a altor 
mașini agricole pe drumurile asfal
tate, în special pe cele naționale cu 
trafic intens, să se facă numai pe 
distanțele strict necesare, folosin- 
du-se pe cît posibil drumurile agri
cole și, în general, drumurile se
cundare. Cînd trebuie deplasate 
mai multe combine sau camioane 
să se formeze coloane, însoțite de 
autovehicule ante și post-mergă- 
toare, și ori de cîte ori se consideră 
necesar, să se solicite sprijinul 
echipajelor miliției.

Stop vitezei 
excesive!

Din datele centralizate la Direc
ția circulație din I.G.M. rezultă că 
aproximativ 27 la sută din 
accidentelor de circulație 
din vina conducătorilor auto 
toresc vitezei excesive. In 
semestru din acest an, peste 
persoane și-aiu pierdut viața

totalul 
comise 
se da- 
primul 
100 de 

_________ __ . și mai 
mult de 200 au fost rănite din cauza 
vitezei excesive. Unii șoferi consi
deră, în mod greșit, că dacă nu 
depășesc limitele legale de viteză 
deplasarea lor este asigurată din 
acest punct de vedere. In realitate, 
însă, este generator de accidente 
orice exces peste regimul optim de 
viteză raportat la condițiile, de 
drum, atmosferice, de vizibilitate, 
de intensitate a traficului, stare 
tehnică a autovehiculului, experien
ță personală în conducerea auto.

In obiectiv

FOTBAL LA TELEVIZIUNE

Intr-o singură zi
Spre a constata Intensificarea tra

ficului rutier de la un an la al
tul și a lua măsurile de rigoare 
pentru fluidizarea și siguranța a- 
cestuia s-a întreprins un son
daj pe mai multe artere. în- 
tr-o zi din luna iunie. Com
parativ cu situația similară din luna 
iunie anul trecut, într-o singură zi 
din iunie 1975, pe DN 1, punctul 
Săftica, s-au înregistrat 4 725 auto
vehicule față de 2 633 anul trecut ; 

' pe DN 1 A Buftea — 4 653 față de 
2 784 ; Buzău — 4 108 față de 1 751 ; 
DN 2 A Urziceni — 4 470 față de 
2 407 ; Hîrșova — 3 136 față de 1 511; 
DN 6 Mihăilești (Ilfov) — 5 362 față 
de 2 984 ; autostrada București— 
Pitești — 5 486 față de 2 476... Re
zultă, așadar, că în unele puncte 
traficul a sporit de două ori și chiar 
mai mult. De aici, necesitatea unei 
circulații corecte, o atenție sporită 
din partea, tuturor conducătorilor 
■uto.

După terminarea lucrului, în sea
ra zilei de 15 iunie, în loc să lase 
în garaj autoduba 31—B—5925 pro
prietatea secției București-sud a 
Direcției regionale de drumuri și 
poduri, șoferul Sandu Florea a por
nit cu ea la drum, fără știrea ni
mănui, și nu s-a mai oprit decît 
acasă, în comuna Schitu, județul 
Ilfov. Aproape de miezul nopții, 
împreună cu fratele său, șoferul 
s-a urcat în autodubă și s-a dus 
la o nuntă. După o vreme, șofe
rul a luat în autodubă 11 tineri (în
tre 19 și 22 de ani), pentru a-i 
duce acasă, în satul vecin, Valea 
Bujorului. Trecînd peste un podeț 
din lemn, improvizat, autoduba s-a 
răsturnat. In clipa următoare au 
explodat și au luat foc 3 butoaie 
cu cite 200 litri benzină fiecare și 
vreo 
flate 
neri 
foto
după tragica întîmplare. Firesc ar 
fi fost să fie alături și făptașul. 
Dar șoferul a fugit de la locul fap
tei. A fost însă depistat și arestat.

40 de bidoane de vopsea a- 
în autodubă. 5 din cei 11 ti- 
și-au pierdut viața. Imaginea 
a fost realizată la puțin timp

Concursul internațional de la Roma
Gheorghe Cefan nou record național

ROMA 27 (Agerpres). — La Roma 
au luat sfîrșit întrecerile 
internațional de atletism dintre e- 
chipele masculine ale R.P. Chineze, 
României, Spaniei și Italiei. Iată 
rezultatele înregistrate : Italia — 
R.P. Chineză 146—45 ; Italia — Spa
nia 130—82 ; Italia — România 116— 
95 ; Spania — R.P. Chineză 136—55 ; 
România — R.P. Chineză 136—53 și 
România —' Spania 112—99 puncte.

In ultima zi de concurs. atletul 
român Gh. Cefan a cîștigat proba 
de 3 000 m obstacole cu timpul de 
8’23”4/10, care constituie un nou re
cord național. Ilie Floroiu (Româ
nia) a dominat proba de 5 000 m 
plat, realizînd timpul de 13’35’6/10. 
Sulițașul român Gh. Megelea s-a

™------- ——

ÎN CÎTE VA RÎNDUR1

meciului
clasat pe primul loc cu 81,56 m, 
Onescu și Fiasconaro 
cupat 
cursa
1’49”.

primul loc la 
de 800 m plat,

★
Helsinki, atletul

(Italia) au 
egalitate 
cu timpul

iar 
o- 
în 
de

polonez Bro-La 
nislaw Malinowski a parcurs 3 000 m 
obstacole în 8’13”6/10, iar Hartmut 
Briesenick (R.D. Germană) a arun
cat greutatea la 20,56 m. Alte re
zultate mai importante : 110 m gar
duri : Munkelt (R.D.G.) 13”6/10 ; su
liță : Honinen (Finlanda) 88,32 m ; 
triplu salt : Saneiev (U.R.S.S.) 16,93 
m ; 1 500 m : John Walker (Noua 
Zeelandă) 3’36”31/100 ; 10 000 m : E- 
mile Puttemans (Belgia) 28’03”64/10Q.
—................ .......................... ...... . .......... „ .țiri’i. U.

SÎMBATA, 28 IUNIE, ora 
15,10, FOTBAL MAGAZIN : 
Rapid — Steaua (semifinală a 
„Cupei României"), Bulgaria — 
Ungaria (preliminariile olimpi
ce), Norvegia — Iugoslavia 
(campionatul european). fina
lele cupelor Belgiei, Franței și 
R.D.G., primul meci al lui Pe- 
le la „New York Cosmos" și un 
film despre Dudu Georgescu — 
primul fotbalist român care a 
ciștigat. trofeul 
acordat anual 
ce jucător din

DUMINICA, 
17,20, --------
Iași .. _____
Vilcea. Transmisiune directă de 
la Iași. (In pauză : „Festivalul 
național de mini-baschet" — 
reportaj filmat de Tiberiu Vă- 
tășescu).

„Gheata de aur" 
celui mai efica- 
Europa.
29 IUNIE.

FOTBAL:
F.C. Chimia

ora
Politehnica 

Rîmnicu-

-X.

Delegația țării noastre• a

la sesiunea C.A.E.R. a revenit în Capital
Vineri la amiază s-a înapoiat de 

Ia Budapesta delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Manea Mănescu, primul 
ministru al guvernului, care a parti
cipat la lucrările celei de-a XXIX-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, reprezentant 
permanent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc, Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, Ion St. 
Ion, secretar general 
de Miniștri, Gheorghe 
torul reprezentantului 
României în C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Bâneasa, 
membrii delegației au fost salutați 
de tovarășii Janos Fazekas, Paul Ni- 
culescu, Gheorghe Oprea, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, de alți membri ai guvernului.

Au fost prezenți G>brgy Biczo, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri

P. Ungare ia Bucu- 
ai ambasadei.
★

aeroportul Ferihegy din Buda 
delegația 

de Lazar

al Consiliului 
Stoica, locții- 
permanent al

La 
pesta 
tată
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare. dr. Szeker Gyula și Huszar 
Istvan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, Bondor Jozsef, minis
trul construcțiilor și dezvoltării ur
banistice, Marjai Jozsef, secretar de 
stat la M.A.E., de alte persoane ofi
ciale ungare și de Nicolae Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

Au fost de față loan Cotoț, amba
sadorul României la Budapesta, fi 
membri ai ambasadei.

română a fost salu- 
Gyorgy, președintele

U. R. S. S.

La „Krasnaia Presnia",
leagăn al revoluției din 1905

La Damasc a fost semnat un 
protocol de cooperare între Con
siliul național pentru educație 
fizică și sport din Republica So
cialistă România și Federația 
generală sportivă din Siria pe 
anii 1975—1976. Din partea ro
mână protocolul a fost semnat 
de tovarășul Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., iar din 
partea siriană de Mohamed Bi- 
zem, șeful Biroului planificare șl 
studii al Federației sportive.

NATAȚ1E
In cadrul campionatelor de natație 

ale orașului București, care au loc la 
ștrandul Tineretului, vineri, dinamo- 
vista Anca Groza a stabilit un nou 
record national în proba de 200 
delfin cu timpul de 2’23”5/10.

m

TENIS : Turneul 
de Ia Wimbledon

La turneul de la Wimbledon au 
fost programate primele întîlniri ala 
probei de dublu. La masculin pere
chea Ilie Năstase (România), Jimmy 
Connors (S.U.A.) a învins cu scorul 
de 6—4, 9—7, 6—2 pe Marcelo Lara 
și Joaquim Loyo Mayo (Mexic). In 
altă partidă Adriano Panatta (Italia) 
și Ion Tiriac (România) au întrecut 
cu 8—6, 6—3, 6—1 pe Patricio Cor
nejo și Jaime Fillol (Chile).

Vineri după-amiază au continuat 
și întrecerile în proba de simplu 
bărbați. Connors (S.U.A.) l-a elimi
nat cu 6—1, 6—2, 6—2 pe australianul 
Dent. Alte rezultate mai importan-

(Urmare din pag. I)
țele pe care le antrenează 
în cercetare. Ca geo
log sînt obligat să nu spun 
niciodată : „Dă-i să mear
gă !“ Să meargă — 
dar cu eforturile cui și 
pe banii cui ? 1 înain
tea tuturor utilajelor, îna
intea tuturor eforturilor 
este bine să sape, să 
foreze gîndirea geologului 
— pentru că sapă mai re
pede și cu mai puține chel
tuieli. Geologul nu lucrea
ză cu dinamită, ci cu ma
terie cenușie, cu gindire. 
De cite ori mă apropii de 
un zăcămint, propun o lu
crare numai după ce, po
trivit tuturor calculelor ști
ințifice, sint sigur de acel 
zăcămint. Umblînd zeci și 
sute de kilometri prin zona 
lui de cercetare, geologul 
măsoară totuși lumea cu 
pasul și cu dramul de efi
ciență.

Ascult atent mărturisirile 
lui Vasile Bacalu. Aflu In 
ele întreaga pasiune ce-i 
încălzește pe oamenii pro
fesiei sale.

— Munții Măcinului sînt 
încă „Sfinxul Dobrogei“ — 
păstrează multe enigme, 

nu i-am ocolit nici 
acum, dar multi geo- 
vor mai avea de lu- 
în ei. Nu se poate 

li

Noi

cru
afirma că s-a așternut 
niștea peste zbuciumul 
geologului în Dobrogea. Pe 
emblema județului Tulcea 
— alături de peștii aceia pe

te : masculin : Okker — Warwick 
6—2, 6—3, 6—4 ; Borg — Riessen 6—2,
8— 6, 4—6, 6—1 ; Vilas — Pinner 6—2,
9— 7, 6—4 ; feminin : Navratilova — 
Stevens 6—4, 6—3_; Court — Toma- 
sova 
6—3, 
6—2, 
6—2.

în 
femei, 
(S.U.A.), Wend Turnball 
a învins cu 6—2, 6—4 pe 
dan (S.U.A.), Mariana 
(România).

12—15, 15—11) reprezentativa Româ
niei. Alte rezultate : R. D. Germană 
— Cuba 3—1 ; Ungaria — Polonia 
3—2.

6—0, 6—0 ; Goolagong — Kloss
6—2 ; Jean King — Anthony

6—2 ; Evert — Sawamatsu 6—2,

primul tur al probei de dublu 
perechea Laure

BASCHET

de Pont 
(Australia) 
Betty Jor- 
Simionescu

în localitatea poloneză Koszalin au 
continuat jocurile turneului interna
țional feminin de baschet. Selecțio
nata Poloniei a otiținut victoria cu 
94—54 (46—29) în meciul cu Româ
nia. Olanda a întrecut cu 72—44 
(39—10) echipa secundă a Poloniei.

VOLEI: întrecerile de la Lodz
Au continuat întîlnirile turneului 

Internațional feminin de volei de la 
Lodz. Echipa Cehoslovaciei a învins 
cu scorul de 3—1 (15—6, 15—12,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de

29, 30 iunie și 1 iulie. în țară : Vre
me în general instabilă. Cerul va fi

care îi știm din copilărie, 
alături de struguri și snopi 
— la loc de cinste au apă
rut cele două ciocane de 
miner și de geolog, semn 
al bogățiilor miniere.

— „Dobrogea — tară de 
piatră". Așa spune și cîn- 
tecul...

— Da, socialismul în
seamnă construcție și con
strucția se face din piatră

Competiția internațională preolim- 
pică „Montreal 1975“ la volei femi
nin a programat alte două partide, 
încheiate cu următoarele rezultate : 
Coreea de sud — Bulgaria 3—1 
(15—8, 15—6, 9—15, 15—8) ; Japonia — 
Canada 3—0 (17—15, 15—1, 15—10).

între 17 și 26 iulie, în mai multe 
orașe canadiene se vor desfășura în
tîlnirile unui turneu international 
feminin de volei. La acest turneu 
vor participa echipele U.R.S.S., 
S.U.A., Japoniei și Canadei.

FOTBAL
Federația de fotbal a R.D. Germa

ne a stabilit ca la viitoarea compe
tiție a „Cupei campionilor europeni" 
să participe echipa F.C. Magdeburg. 
In „Cupa cupelor" a fost înscrisă 
echipa Zwickau Sachsenring, iar în 
„Cupa U.E.F.A." vor evolua echipele 
Dynamo Dresda și Carl Zeiss Jena.

variabil. Local se vor semnala ploi 
de scurtă durată. Vînt potrivit. Mi
nimele, noaptea, vor fi cuprinse în
tre 10 și 20 de grade, iar maximele, 
ziua, între 22 și 30 de grade, pe a- 
locuri mai ridicate. în București : 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil. După-amiază ploaie de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempe
ratura ușor variabilă.

te-a atras spre geologie ? 
In liceu, la Tulcea. știu, te 
atrăgea arta... Cum a învins 
geologia ?

— In marginea satului 
meu — la Mahmudia — sînt 
cele cinci dealuri de piatră 
golașă — ca cinci sfincși, 
care mi-au vrăjit copilăria. 
Si poveștile bătrînilor des
pre comori îngropate, din 
care ies flăcări. Erau po-

în aceste zile, în întreaga Uniune 
Sovietică au loc ample acțiuni 
consacrate aniversării a 70 de ani 
de la declanșarea revoluției din 
1905—1907. în baza unei hotărîri a 
C.C. al P.C.U.S., aniversarea pri
mei revoluții ruse este marcată ca 
un eveniment memorabil în istoria 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare din Rusia. Paleta aces
tor manifestări este deosebit de 
bogată și de diversă — organiza
țiile de partid și de masă din în
treprinderi și de la sate pregătesc 
adunări jubiliare. Academia de 
Științe, institutele de învățămînt 
superior organizează conferințe și 
sesiuni științifice, oamenii de artă 
și-au propus să evoce momente ale 
revoluției 
Totodată, 
P.C.U.S., 
gajează 
rea evenimentului prin noi succe
se în înfăptuirea 
te de cel de-al 
XXIV-lea Con
gres al P.C.U.S., 
în realizarea îna
inte de termen a 
sarcinilor econo
mice prevăzute pentru 1975, ulti
mul an al celui de-al nouălea cin
cinal.

...O vizită în cartierul „Krasnaia 
Presnia" — unul din centrele re
voluției — ne-a prilejuit o elocven
tă evocare a condițiilor de asu
prire, exploatare și sărăcie care au 
generat bătăliile de clasă din Ru
sia de la începutul secolului. 
Evdokia Saltîkova, pensionară a 
renumitei uzine „Trehgornaia ma- 
nufaktura", participantă la lupte, 
își amintește bine de condițiile de 
muncă și viață din acea vreme, pe 
care le redă cu multă plasticita
te. „Trudeam 14 ore pe zi. Răspla
ta era de 40 de copeici pe zi pentru 
bărbați și de 22 de copeici pentru 
femei. Lucram într-un aer otrăvit 
care ardea plăminii. Cel mult de 
două ori pe an se gătea mîncare cu 
carne. De multe ori, datorită a- 
nienzilor patronului, de pe mesele 
cazărmii în care locuiau munci
torii lipsea pînă și pîinea".

...Aspirațiile de viată nouă 
demnă ale muncitorilor 
baricadele Presniei, ale 
popor au fost de mult 
zate prin victoria Marii 
Socialiste din Octombrie, 
ficarea cu succes a societății socia
liste, prin marile înfăptuiri ale a- 
cestor ani. La Presnia. pe locul fos
telor baricade se înaltă azi impre
sionantele blocuri de locuințe, cum 
este, de pildă, grandioasa construc
ție din „Piața Insurecției". De fapt, 
cattierul a devenit un adevărat 
oraș ; clădirile pline de lumină ale 
acestui cartier, ce se întinde pe 
1 603 hectare. găzduiesc peste 
250 000 de oameni, dintre care mai 
mult de jumătate lucrează în cele 
66 de întreprinderi industriale ridi
cate numai în acest cartier in anii 
socialismului. Liniile metroului pă
trund în aproape toate punctele 
cartierului, brăzdat de străzi cu 
semnificative nume : „Strada Ba-

„școala Dobrogei". Toți a- 
ceștî geologi lucrează în 
cercetare și în industrie, în 
teren. Peste tot, unde am 
deschis lucrări, s-au califi
cat, au crescut sute de 
mineri, tînăra clasă munci
toare răsărită din lumea 
satelor. Industrializarea so
cialistă a adus cu ea trans
formarea oamenilor, civi
lizația. urbanizarea. Eu am

Colocviu geologic

— deci este nevoie de pia
tră, de ciment, de marmură, 
de granit. Avem deja des
coperite mari zăcăminte de 
marmură decorativă — în 
cele mai frumoase combi
nații de culori — la Mah- 
mudia, la Agighiol. la Cer
na. N. Bălcescu, la Somova, 
la Tulcea. O serie de hote
luri și vile din stațiunile 
litoralului românesc au fost 
îmbrăcate cu marmură de 
Dobrogea — și pe ba2a a- 
cestor zăcăminte a fost con
struită la Tulcea o fabrică 
de mare capacitate pentru 
prelucrarea marmurii de 
Dobrogea.

— Ce te leagă de Dobro
gea, Vasile Bacalu ? Ce

vești care îmi dădeau fri
guri. Am crescut cu 
nația întărîtată în 
cestor dealuri. Iar 
gea a crescut în 
meu ca o comoară, 
am dorit și am hotărît 
o cuceresc. Intr-o 
cînd pentru multi Dobrogea 
însemna exilul și fugeau, 
eu am tremurat de teama 
că nu voi fi repartizat să 
lucrez în Dobrogea.

— In fond, ce însușiri so
licită și dezvoltă munca de 
geolog ?

— Nu am lucrat nicioda
tă singur. De prin 1952 și 
pînă în prezent sintem 
mulți geologi formați, cres
cuți — cum se zice — la

i imagi- 
fata a- 
Dobro- 
sufletul 
pe care 

să 
vreme

avut norocul să lucrez pe 
lingă citiva mari geologi 
pentru care am multă re
cunoștință. Există o strate
gie de cercetare în geolo
gie, ca în orice 
Spirit riguros 
disciplină, îndrăzneală, spi
rit de răspundere, perse
verentă. Fiecare detaliu își 
are importanța lui. Și aici, 
în Dobrogea, vor trebui in
tensificate eforturile geolo
gilor și ale minerilor locali
— cei mai interesați 
dezvolte exploatările, 
pună mereu în valoare 
căminte noi, comori 
Oriunde calci, trebuie să fii 
atent la glasul de dedesubt
— poate calci pe o comoa-

domeniu, 
științific,

să 
să 

ză- 
noi.

prin expoziții și filme, 
la chemarea C.C. al 
oamenii muncii se an

să marcheze aniversa-
sarcinilor trasa-

ricadelor". strada „Insurgenților", a 
„Bolșevicilor" etc. Și, chiar în a- 
cest avint al construcțiilor, cu greu 
se hotărăsc edilii să permită de
molări de clădiri în „Krasnaia 
Presnia", într-atît sînt de încărcate 
de amintiri glorioase fiecare din 
zonele acestui leagăn al primei re
voluții ruse.

în cadrul acțiunilor jubiliare, un 
loc important este rezervat evo
cării vestitei răscoale a echipaju
lui crucișătorului „Potemkin", care 
în iunie 1905 a arborat steagul 
roșu al revoluției. După cum se 
știe, după cum a consemnat isto
ria, comitetul revoluționar al va
sului a hotărît să ancoreze la 
Odesa. unde se duceau lupte crîn- 
cene între poliție și armată, pe de 
o parte, și muncitorimea insurgen
ță, pe de altă parte. Fotografiile 
îngălbenite de vreme de la Muzeul 
de istorie din Moscova îi prezin
tă pe insurgenții

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

șl de pe 
întregului 
materiali- 
Revoluții 
prin edi-

de pe „Potemkin" 
ancorînd. în cele 
din urmă, în por
tul Constanta. Și 
tot astfel, după 
cura se știe, după 
cum a consem

nat istoria, vestea sosirii curajosu
lui echipaj s-a răspîndit ca fulge
rul în oraș : mii de locuitori ai 
Constanței, adunați pe cheiurile 
portului, i-au salutat cu entuziasm 
pe vitejii luptători pentru liber
tate. „Locuitorii Constanței, scria 
conducătorul comitetului revoluțio
nar al vasului, eroicul marinar Ma- 
tiușenko — ne-au primit foarte 
bucuroși, fapt pentru care noi le 
sinteui. foarte recunoscători și în
datorați". Exprimînd sentimentele 
de solidaritate și simpatie fierbinte 
ale clasei noastre muncitoare fată 
de marinarii ruși revoluționari, 
ziarul socialist „România munci
toare" adresa „o frățească salutare 
luptătorilor din Rusia și călduroase 
urări de izbîndă în lupta pentru 
dezrobire".

Manifestările de solidaritate ale 
clasei noastre muncitoare cu revo
luționarii ruși aveau să-și găsească 
noi și elocvente expresii în parti
ciparea directă a multor fii ai po
porului. român, alături de unitățile 
Armatei Roșii, la apărarea cuceri
rilor Revoluției din Octombrie, în 
activitatea neobosită desfășurată 
de partidul nostru. în pofida con
dițiilor atît de aspre ale ilegalității, 
pentru prietenia cu primul stat so
cialist, prietenie și solidaritate ce 
aveau să fie pecetluite pentru tot
deauna prin sîngele vărsat în lupta 
comună împotriva hitlerismului, ri- 
dicindu-se apoi pe o treaptă su
perioară, în anii noștri, în munca 
înfrățită pentru edificarea socia
lismului și comunismului.

...Prin multiplele lor semnificații, 
evenimentele din 1905 rămîn adînc 
gravate in istoria mișcării revolu
ționare ruse, fiind evocate azi cu 
emoție de oamenii muncii sovie
tici, constructori ai comunis
mului.

Laurentiu DUȚA

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

EXTRAGEREA I
EXTRAGEREA a
FOND GENERAL

: 13 55 35 20 48
II-a : 76 74 21 17
DE CIȘTIGURI :

ră ! Fiecare comoară își are 
timpul său : geologul este 
dator să le descopere, să le 
calculeze, să pună un semn 
deasupra lor ; țara să le 
aibă catalogate, inventari
ate. Asta este o datorie a 
geologului.

...Am stat amîndoi pe 
dealuri, la Iulia. Sub ochii 
noștri, o nouă zonă se tre
zea la viată. Cea mai mare 
bucurie a geologului cres
cut în acești ani este să 
trezească lumea la viată ; 
să vadă că pe urmele pași
lor lui lumea întinerește. 
Mai umblasem împreună la 
Somova, la Mineri, la Al- 
tîn Tepe, la Mahmudia — 
unde acum munca și viața 
se desfășurau în plin ; bo
gății însemnate intrau în 
circuitul economic, așe
zări omenești înfloreau a- 
dăugîndu-se peisajului în
floritor al țării.

Am stat amîndoi 
bra marelui „Sfinx 
gic“, care este încă 
gea. „Dobrogea a 
în sufletul meu ca 
moară, pe care am 
am hotărît să o cuceresc'
— spusese. „Deși cutreieră 
zeci și sute de kilometri — 
geologul măsoară lumea cu 
pasul și cu dramul de efi
ciență" — spusese. Ne 
bucuram că ne-am regăsit 
pe dealurile noastre 
și generoase, cu tot 
ce geologul izbîndise 
acum ; cu gîndul la
— pe el ca și pe tovarășii 
lui — îi așteaptă înainte...

la um- 
geolo- 

Dobro- 
crescut 
o co- 

dorit.

dragi 
ceea 
pină 

tot ce

DIN
26 79
25 89

21 IUNIE 1975
41
22
692 562 lei.

64.
10 32.

Produsele siderurgiștilor

în 34 de țări
Succeselor remarcabile obți

nute de colectivele Combinatu
lui siderurgic de la Galați în 
realizarea lună de lună a pre
vederilor de plan și a angaja
mentelor li se adaugă și cele în
registrate in îndeplinirea preve
derilor la export. Astfel, în pri
mele cinci luni ale anului, Com
binatul gălățean a livrat la ex
port produse peste plan in va
loare de 23,6 milioane lei-valu- 
tă. Acest succes se datorește 
înaltului simț de răspundere cu 
care acționează colectivele com
binatului, începînd cu pregătirea 
fabricației, pînă la controlul a- 
tent al produselor în toate eta
pele fluxurilor tehnologice. în
tre colectivele din combinat care 
se evidențiază in mod deosebit 
în ceea ce privește îndeplinirea 
sarcinilor de export se numără 
laminoarele de benzi la rece și 
de tablă groasă.

Combinatul siderurgic de 18 
Galați exportă produsele sale in 
34 de țări din Europa, Asia, A- 
frica. America. Ca urmare a 
succeselor înregistrate la indi
catorul export, Combinatul si
derurgic de la Galați și-a reali
zat sarcinile aferente actualului 
plan cincinal. (Dan Flăeșu).
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Conferința mondială a Anului internațional al femeii

„Toate resursele umane pentru consolidarea 
păcii si crearea onei noi ordini sociale"

CIUDAD DE MEXICO 27 — Cores
pondentul Agerpres transmite : Con
ferința mondială a Anului interna
țional al femeii și-a continuat dez
baterile, în capitala mexicană, in șe
dințe plenare în cadrul cărora au 
vorbit reprezentanți a 26 de state și 
organizații internaționale, interguver- 
namentale, neguvernamentale și a- 
genții specializate, prin aceasta, nu
mărul vorbitorilor de pînă acum ri- 
dicîndu-se la 97.

Ca și în zilele precedente, marea 
majoritate a vorbitorilor s-au pro
nunțat pentru crearea unor condiții 
menite să asigure egalitatea deplină 
și reală în drepturi a femeii cu băr
batul, pentru participarea acesteia la 
viața politică, economică și culturală 
a societății, la programele de dezvol
tare a țărilor lor. In acest sens, vor
bitorii s-au pronunțat în favoarea a- 
celor condiții ce vizează lichidarea 
oricărei discriminări față de femeie, 
ia care ea mai este supusă încă în- 
tr-o serie de state, fie ele subdez
voltate, dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare.

„Femeile nu se vor putea bucura 
niciodată de egalitate, atît timp cit 
popoarele vor continua să sufere po
vara colonialismului, neocolonialis- 
mului și a apartheidului" — a spus, 
între altele, Ma Thi Chu, președinta 
Consiliului femeilor din Republica 
Vietnamului de Sud. l.a rindul său, 
Antonio Ottona Fernandez, vicepre

ședinte al Federației Mondiale a Ti
neretului Democrat (F.M.T.D.), a re
levat că, din păcate, mai există dis
criminări în multe țări, unde analfa
betismul, sărăcia și ignoranta per
sistă.

Asigurarea condițiilor pentru reali
zarea unei depline egalități în drep
turi a femeii a fost analizată în le
gătură directă cu necesitatea instau
rării unor noi raporturi între state, 
a unei noi ordini economice și poli
tice internaționale. „Femeia nu poate 
fi liberă cit timp există fascism, neo- 
fascism și ocupație străină — a evi
dențiat. între altele. Fanny Edeimann, 
secretar general al Federației Demo
cratice Internaționale a Femeilor, a- 
dăugînd că acest organism salută cu
rentul îndreptat spre stabilirea unei 
noi ordini economice internaționale. 
„Drepturile femeii nu pot fi asigu
rate fără lichidarea colonialismului, 
neocolonialismului și rasismului. Do
cumentele finale ale conferinței ar 
trebui să consemneze acest lucru. 
Societatea trebuie să fie restructura
tă pe baza unor idei noi. care să asi
gure participarea egală a femeii in 
toate sectoarele" — a sous Olga Pav- 
sukova. prim-viceministni al justiției 
al R.S.S. Ucrainene. „Toate resur
sele umane — a spus reprezentanta 
Republici Sri Lanka — trebuie să 
fie mobilizate pentru consolidarea 
păcii și pentru crearea unei noi or
dini sociale, bazată pe cooperare, șl 
nu pe exploatare".

REPUBLICA VIETNAMULUI DE SUD

Intensă activitate pentru normalizarea 
vieții economice

SAIGON 27 (Agerpres). — Admi
nistrația revoluționară din Vietna
mul de sud și populația sud-vietna- 
meză își continuă cu succes efortu
rile în vederea normalizării vieții 
economice. Astfel, fabrica de mașini 
și echipament agricol din Bien Hoa 
și-a reluat activitatea, producind 
pluguri mecanice și pompe destinate 
agriculturii.

Comitetul revoluționar popular al

provinciei Phu Yen din centrul Viet
namului de sud a hotărît amena
jarea unor plantații de ceai și cafea, 
pe o suprafață de peste 10 000 de hec
tare. El studiază, de asemenea, ame
najarea altor două plantații — una 
pentru trestie de zahăr și alta pen
tru bumbac. în primele zile ale cam
paniei de reconstrucție recent lan
sate în cadrul provinciei, numai pen
tru noile plantații s-au prezentat 
2 500 de tineri muncitori voluntari.

COLUMBIA

Stare de urgență
BOGOTA 27 (Agerpres). — în 

noaptea de 26 spre 27 iunie, la Bo
gota a fost dat publicității un co
municat prin care se anunță extin
derea stării de urgență asupra în
tregului teritoriu al Columbiei. De
cretul precizează că această măsură 
a fost luată pentru a „menține ordi
nea democratică și respectarea drep
turilor cetățenești recunoscute de 
constituție".

După cum s-a mai anunțat, la 12

în întreaga țară
Iunie a fost instituită starea de ur
gentă în trei provincii ale țării — 
Antioquia, Atlantico și Valle del 
Cauca — în urma unor tulburări 
studențești și sociale.

în cadrul unui discurs radiotelevi
zat. președintele Columbiei, Alfonso 
Lopez Michelsen, a subliniat că sta
rea de urgență „nu constituie o armă 
politică de natură să reducă contro
versele între guvern și opoziție, ci 
o măsură destinată garantării li
niștii cetățenilor".

Președintele Republicii Zair a primit pe ministrul 
român al comerțului exterior și cooperării 

economice internaționale
KINSHASA 27 (Agerpres). - La 

Invitația Consiliului Executiv Națio
nal al Republicii Zair, tovarășul Ion 
Pătan, viceprim-ministru al guver
nului. ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale. a făcut o vizită în această tară 
în zilele de 26—27 iunie.

Tovarășul Ion Pățan a fost primit 
de președintele Mobutu Șese Seko. 
căruia i-a transmis un mesaj din 
partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România. împreună cu un cordial 
salut și cele mai bune urări de să
nătate si fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului zaires 
prieten.

Președintele Mobutu Șese Seko » 
rugat să fie transmise tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cele mai vii mul
țumiri pentru mesajul primit, pre
cum și expresia întregii sale prietenii 
pentru președintele României, urări 
de noi succese poporului român în 
opera de înflorire a patriei.

în timpul întrevederii s-a remar
cat cu satisfacție caracterul ascen
dent al relațiilor româno-znireze. în
deosebi ca urmare a întîlnirilor și 
convorbirilor oficiale care au avut 
loc la București și Kinshasa între 
președinții celor două țări. Discuțiile

au scos în lumină dorința comună 
de a se folosi în mai bune condiții 
cadrul general al dezvoltării relații
lor prietenești și conlucrării între ță
rile și popoarele român și zairez. S-a 
exprimat hotărîrea de a se acționa 
In comun pentru accelerarea finali
zării acțiunilor de cooperare econo
mică aflate în curs de perfectare în
tre cele două țări, pentru găsirea de 
noi căi și mijloace în vederea lărgi
rii cooperării.

La convorbiri a participat ambasa
dorul român la Kinshasa. Octavian 
Luțaș.

*
La 26 iunie a avut loc „Ziua Româ

niei" Ia cea de-a IV-a ediție a 
Tirgului internațional de la Kinshasa. 
La solemnitatea ce a avut loc la pa
vilionul românesc au luat cuvîntul 
Mata’a Nkumu. comisar de stat al 
comerțului din Republica Zair, și to
varășul Ion Pățan. viceprim-ministru, 
ministrul comerțului exterior și co
operării economice internaționale.

Cu acest prilej, pavilionul român 
a fost vizitat de președintele Mobutu 
Șese Seko. care a dat o înaltă apre
ciere participării țării noastre la a- 
cest tîrg. calității și modului de pre
zentare a produselor industriei româ
nești.

KAN PFUMO

Intilnirea șefului delegației de partid 
și de stat a României cu președintele M.P.L.A.

KAN PFUMO 27 — Coresponden
ță de la trimisul nostru special : Vi
neri dimineață, tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, șe
ful delegației de partid și de stat a 
României care a participat la solem
nitățile proclamării independenței 
Mozambicului, s-a întîlnit cu Agos- 
tinho Neto. președintele Mișcării 
Populare pentru Eliberarea Angolef 
(M.P.L.A.).

Șeful delegației române a trans
mis președintelui M.P.L.A.. din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de prietenie și solidaritate 
militantă cu poporul angolez, cu ac
țiunile sale in vederea desăvîrșiril 
independenței naționale.

Mulțumind cu căldură pentru me
saj, Agostinho Neto a exprimat re
cunoștința pentru sprijinul consec
vent și multilateral acordat de 
România luptei de eliberare a po
porului angolez și a rugat să 
se transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutul său prietenesc. îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă cordială, de so
lidaritate, au participat, de aseme
nea. general-colonel Ion Coman, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
Constantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Ion 
Drinceanu, ambasador.

„Pentru relații sincere și frățești 
intre Portugalia

și Republica Populară Mozambic"
Mesajul de salut al P. C. Portughez

MOSCOVA

Inaugurarea Expoziției internaționale de artă 

plastică „30 de ani victorioși"
MOSCOVA 27 — Trimisul Ager

pres transmite : La Moscova a fost 
inaugurată la 27 iunie Expozi
ția internațională de artă plasti
că „30 de ani victorioși". Repre- 
zentînd una dintre cele mai mari 
manifestări de acest gen găzduite in 
ultimul timp de capitala sovietică, 
expoziția prezintă lucrări din Bulga
ria. Cehoslovacia. Cuba. R. D. Ger

mană. Mongolia. Polonia. România, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și R. D. 
Vietnam. Artiștii români expun peste 
o sută de opere — picturi, sculpturi 
și lucrări de grafică.

Actuala manifestare de artă din 
capitala sovietică mai cuprinde și o 
secție retrospectivă cu lucrări cu ca
racter antifascist create de artiști din 
diferite țări.

LISABONA 27 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Portughez a adresat un mesaj 
de salut Comitetului Central al Fron
tului de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO) cu ocazia proclamării 
independenței și constituirii Repu
blicii Populare Mozambic.

Independența Mozambicului — re
levă mesajul — reprezintă o mare 
victorie a eroicului popor al Mozam
bicului și a avangărzii lui revolu
ționare — FRELIMO. Ea este. în 
același timp, o mare victorie a 
tuturor celor care, in Portugalia, In 
condițiile grele ale dictaturii fascis
te, au luptat întotdeauna împotriva 
colonialismului, împotriva războaie
lor coloniale. Ea este o victorie a 
Mișcării Forțelor Armate, care a 
răsturnat dictatura fascistă, a insti
tuit libertățile democrate în Portu
galia, a apărat cu consecventă drep-

tul la autodeterminare și Indepen
dență al popoarelor care se aflau sub 
dominația colonialismului portughez.

Comuniștii portughezi — se arată 
în mesaj — își exprimă dorința ca 
intre Portugalia și Mozambic să se 
stabilească relații sincere și frățești, 
pe baza prieteniei și colaborării, 
respectului mutual al intereselor, 
egalității în drepturi, deplinei suve
ranități, neamestecului in treburile 
interne ale celuilalt.

*
O serie de noi state au recunoscut 

oficial Republica Populară Mozam
bic, și anume : Uniunea Sovietică, 
R.P. Ungară. Danemarca, Indonezia, 
Kuweit.

ti PREIUIINIHIII
• METEOROBOJI. în 

regiunile îndepărtate și greu ac
cesibile ale Siberiei, acolo unde 
omul doar cu greu ar rezista 
condițiilor climatice foarte as
pre. sarcina furnizării de infor
mații sinoptice operative ur
mează să fie preluată, treptat, 
de roboți. Oamenii de știință 
sovietici au plasat asemenea me- 
teoroboți in zonele izolate ale 
Altaiului, de unde aceștia trans
mit informații meteorologice 
detaliate. Radiogramele lor, re
cepționate de opt ori pe zi de 
către Centrul hidrometeorologic 
din Siberia de vest, conțin date 
precise privind temperatura ae
rului, direcția și viteza vintu- 
lui, presiunea atmosferică — 
date indispensabile aviației și 
expedițiilor geologice.

• APARAT MULTI
FUNCTIONAL. Facul- 
tatea de medicină a Universită
ții din Halle (R.D.G.) a fost 
realizat un aparat capabil să 
preia simultan funcțiile a trei 
organe — ale plăminilor. fica
tului și rinichilor. Aparatul nu 
este destinat terapiei maladiilor 
cronice, ci poate fi folosit doar 
in cazurile in care, în urma u- 
nor leziuni grave, organele res
pective iși încetează activitatea. 
Aparatul preia funcțiunile aces
tora pentru 6—8 ore. timp în 
care chirurgii pot interveni cu 
succes.

agențiile de presă transmit:
Programul electoral 

al Partidului Elvețian 
al Muncii

Aflat la Roma, Todor Jivkov- 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria, a făcut, vineri, o vi
zită la Vatican, unde a avut o con
vorbire cu papa Paul al VI-lea. Cu 
acest prilej, relatează agenția B.T.A., 
a fost examinat un amplu cerc de 
probleme de interes comun pentru 
cele două părți, între care problemele 
privind pacea și dezarmarea, lucrări
le Conferinței general-europene pen
tru securitate și cooperare, aspecte 
ale colaborării internaționale.

Convorbiri româno-alge
riene. Cornel Pacoste, adjunct al

Consiliului de Miniștri al Italiei, l-a 
primit, vineri, pe Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., aflat 
in vizită la Roma, cu care a efectuat 
un schimb de opinii in probleme de 
interes comun pentru cele două țări.

Crearea unei brigăzi spe
ciale, 011 sarclna de a pune capăt 
actelor teroriste care au costat via
ta a 67 de persoane de la începu
tul anului, a fost anunțată de po
liția nord-irlandeză. Brigada de in
tervenții va fi formată din 250 de 
persoane.

Vizita președintelui 
Gabonului la Pekin

PEKIN 27 (Agerpres). — Albert 
Bernard Bongo, președintele Repu
blicii Gaboneze și șef alr guvernu
lui, a sosit, vineri, la Pekin, pen
tru a efectua o vizită de prietenie 
în R. P. Chineză, la invitația guver
nului acestei țări.

în cursul aceleiași zile, președin
tele gabonez a avut o intrevedere 
cu Ciu De. președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale a 
Reprezentanților Populari a R. P. 
Chineze, și a purtat convorbiri cu 
Cian Ciun-ciao. vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze — 
informează agenția China Nouă.

Convocarea plenarei 
C. C. al P. C. Italian

ROMA 27 (Agerpres). — La 2 Iulie 
va avea loc la Roma o plenară a 
C.C. al P.C. Italian cu următoarea 
ordine de zi : „Activitatea politică a 
comuniștilor după victoria în alege
rile de la 15 iunie, îndreptată spre 
realizarea unor noi metode de con
ducere a țării și de creare. în re
giuni, provincii și comune, a unor 
organe efective ale puterii, bazate oe 
acordul larg dintre forțele democra
tice și populare".

ministrului afacerilor externe al 
României, a avut o convorbire, la 
Alger, cu Larachi Yaker, ministrul 
comerțului și președinte al părții al
geriene în Comisia interguvernamen- 
tală mixtă de cooperare economică 
și tehnico-științificâ. Au fost abor
date, stadiul actual al schimburilor 
comerciale și al colaborării econo
mice și tehnico-științifice dintre cele 
două țări, precum și perspectivele 
lor de dezvoltare, in viitor.

Cu ocazia încheierii mi
siunii ambasadorului Româ
niei la Berna, Ion Georgescu. 
la 26 iunie, președintele Confedera
ției Elvețiene, Pierre Graber, a ofe
rit un dejun în numele Consiliului 
Federal Elvețian.

întrevedere A. Moro—fl. 
GrOmîkO. Ald0 Moro’ președintei#

BRUXELLES 27 (Agerpres). 
La Bruxelles a avut loc reu
niunea Comisiei mixte însărci
nate cu aplicarea acordului ro'- 
mâno-belgian de colaborare 
culturală. .4 fost adoptat noul 
program de colaborare cultura
lă pe anii 1976—1977. Discuțiile 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de deplină înțelegere si prie
tenie. Din partea română, pro
gramul a fost semnat de Ale
xandru Lăzăreanu. ambasadorul 
României la Bruxelles, iar din 
partea belgiană de Jean Remi- 
che, administrator al serviciilor 
culturale din Ministerul Educai 
ției Naționale și Culturii.

opri lupta clasei muncitoare, a ma
selor largi populare împotriva dicta
turii, pentru reîntoarcerea la viața 
politică parlamentară. Documentul 
relevă numeroase acțiuni represive 
anticomuniste și antisindicale in 
urma cărora personalități politice cu 
vederi progresiste sint urmărite. în
temnițate și torturate.

Președintele Ciprului,arh!- 
episcopul Makarios, a declarat, la în
toarcerea sa la Nicosia, că vizitele 
întreprinse in Egipt. Siria, Irak și 
Tuibia au eontribtiit 1« reactiv**ret» re- 
lațiilor prietenești ale Ciprului cu 
lumea arabă și că oficialitățile ță
rilor arabe vizitate au confirmat 
sprijinul lor pentru reglementarea 
problemei cipriote în sensul menți
nerii unui Cipru independent.

Populația Australieiera-Ia 
șfîrșitul anului trecut, de 13 338 000 
de persoane.

GENEVA 27 (Agerpres). — Ziarul 
comuniștilor elvețieni „Voix Ouvri- 
ere" a dat publicității programul e- 
lectoral al Partidului Elvețian al 
Muncii, aprobat la plenara Comite
tului Central al partidului, desfășu
rată la 21 și 22 iunie. Programul in 
vederea alegerilor generale din El
veția. programate In toamnă, mili
tează pentru instituirea unui control 
general asupra prețurilor, profituri
lor, chiriilor și investițiilor, cere a- 
doptarea unor măsuri eficiente de 
limitare a puterii monopolurilor, na
ționalizarea mărilor întreprinderi, o 
reformă fiscală care să avantajeze 
pe oamenii muncii. în domeniul po
liticii externe, programul se pro
nunță pentru o politică elvețiană 
activă în slujba păcii, destinderii in
ternaționale, securității europene, 
dezarmării și coexistenței pașnice.

în rindul candidaților propuși de 
Partidul Elvețian al Muncii pentru 
alegeri figurează și președintele 
partidului. Jean Vincent.

Ședința Comitetului Executiv al C. A. E. R.
Intr-un document al P.C. 

din Uruguay se arată că repre
siunea declanșată în tară împotriva 
forțelor democratice nu va putea

Rezultate rodnice, de bun augur
Ampla și dinamica activitate poli- 

tico-diplomatică desfășurată de 
România socialistă reliefează, in con
cordanță cu orientările fundamenta
le jalonate de Congresul al Xl-lea, 
preocuparea consecventă a partidu
lui și statului nostru pentru întărirea 
relațiilor cu statele ce au pășit pe 
calea dezvoltării independente, intre 
care un loc important îl ocupă ti
nerele state ale Africii. O ilustrare 
elocventă in acest sens o constituie și 
vizita întreprinsă in țara noastră — 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu — de președintele Repu
blicii Gaboneze. Albert Bernard 
Bongo, și doamna Josephine Bongo.

Prezenta solilor poporului gabonez 
pe pămintul României reprezintă, 
prin ea însăși, o confirmare a bune
lor relații statornicite intre țările 
noastre. Convorbirile la cel mal înalt 
nivel româno-gaboneze au răspuns 
dorinței reciproc împărtășite de a în
tări prietenia dintre cele două popoa
re, de a ridica pe o nouă treaptă co
laborarea pe multiple planuri. De o 
deosebită importanță este in acest 
sens Declarația solemnă comună, 
semnată de cei doi președinți, care 
definește cadrul de dezvoltare a re
lațiilor româno-gaboneze ; consemna
rea principiilor de vocație universală
— ale independenței și suveranității 
naționale, egalității depline în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne. dreptului suveran al fiecărui 
stat de a dispune de bogățiile sale 
naturale, dreptului inalienabil și obli
gației fiecărui stat de a participa la 
examinarea și rezolvarea probleme
lor internaționale de interes comun
— conferă acestui document, ca si 
celor similare semnate de țara noas
tră cu numeroase alte state ale lumii, 
o valoare remarcabilă nu numai pe 
plan bilateral, ci și pe ansamblul vie
ții internaționale.

Principiile și prevederile Decla
rației solemne comune și-au găsit 
nemijlocit concretizare chiar In 
timpul vizitei, prin semnarea unui 
mare număr de acorduri și înțele
geri. menite să contribuie Ia lărgirea 
și Intensificarea colaborării econo

mice. tehnico-științifice și culturale. 
Este o convingere reciproc împărtă
șită că posibilitățile mari pe care le 
oferă potențialul economic in plină 
dezvoltare al României, bogatele re
surse naturale de care dispune Ga- 
bonul. preocuparea ambelor țări de 
a accelera dezvoltarea lor econo
mică creează ample posibilități pen
tru adîncirea și diversificarea conlu
crării pe multiple planuri. în acest 
sens, tn cursul convorbirilor atenția 
a fost concentrată spre identificarea 
unor forme și modalități noi de coo

tic Gabonez — întărirea legăturilor 
de colaborare între partidele comu
niste și toate forțele democratice, 
progresiste fiind, așa cum se știe, o 
cerință deosebit de importantă a 
contemporaneității.

Schimbul de păreri asupra proble
melor actualității internaționale a 
scos în evidență aprecierile comune 
ale României și Gabonului privind 
mutațiile profunde ce se desfășoară 
In lume, mutații marcate de afirma
rea tot mai puternică a voinței po
poarelor de b dispune In mod liber

LA ÎNCHEIEREA PRIMULUI DIALOG 
LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO - GABONEZ

perare. Ca rezultat, au fost încheiate 
atit documente-cadru privind coope
rarea economică sau extinderea 
schimburilor comerciale, cit și în
țelegeri pentru continuarea consultă
rilor, in vederea depistării posibilită
ților de conlucrare in diferite do
menii.

Dind o înaltă apreciere rezultate
lor dialogului la nivel înalt româno- 
gabonez, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „Prin aceste documente se 
pun bazele unei largi colaborări eco
nomice, tehnico-științifice și culturale 
dintre România și Gabon. Iată mo
tivele pentru care «intern deosebit 
de mulțumiți de rezultatele vizitei și 
convorbirilor pe care le-am avut in 
aceste zile". La rindul său. președin
tele Albert Bernard Bongo declara : 
„Credem că acordurile pe care 
le-am încheiat. înțelegerile și proce- 
sele-verbale care au fost semnate de 
miniștrii noștri vor găsi din partea 
noastră o voință și mai hotărită de a 
merge înainte, astfel incit totul să se 
realizeze intr-un timp record".

O puternică înrîurire asupra întări
rii raporturilor de prietenie și co
laborare între popoarele și țările 
noastre va avea, fără îndoială, hotă- 
rirea adoptată in timpul vizitei de a 
dezvolta relațiile dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Democra

de propriile destine, de creșterea 
continuă a rolului și influenței forțe
lor democrației, progresului și păcii. 
Deosebit de semnificative in acest 
sens sint procesele revoluționare ce 
au loc pe continentul african — eve
nimentul isțoric al proclamării, chiar 
in aceste zile, a Mozambicului liber 
fiind o nouă și strălucită confirmare 
a caracterului ineluctabil ăl acestor 
procese. Urmărind cu caldă simpatie 
și solidaritate internationalists lupta 
statelor africane pentru dezvoltare 
independentă, România socialistă ac
ționează neabătut, așa cum este bine
cunoscut. tn direcția amplificării ra
porturilor cu aceste state. Vizitele 
succesive ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe pămintul Africii, ca și 
întilnirile și convorbirile cu un mare 
număr de șefi de state africane la 
București. între care se înscrie și 
actuala vizită a președintelui 
Gabonului, cu lideri ai mișcărilor de 
eliberare națională, declarațiile so
lemne și celelalte documente comune 
semnate au marcat țcontribuții de 
cea mai mare importanță la dezvol
tarea relațiilor reciproce d<? prietenie 
și colaborare și, totodată, la cauza 
Întăririi frontului larg al forțelor 
antiimperialiste.

în cursul convorbirilor de la Bucu
rești o atenție importantă a fost acor

dată problemei, de o actualitate atît 
de stringentă, a lichidării decalajelor 
dintre țările avansate industrial și 
statele in curs de dezvoltare. S-a evi
dențiat in acest cadru voința ambe
lor țări de a depune eforturi proprii 
maxime pentru accelerarea dezvol
tării și. in același timp, de a ac
ționa cu hotărire pentru instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
care să ducă la eliminarea relațiilor 
de inechitate între state, la instau
rarea unor raporturi noi, democra
tice, de cooperare reciproc avanta
joasă între toate statele lumii, rapor
turi care să favorizeze eforturile ță
rilor tn curs de dezvoltare. în același 
timp. România și Gabonul au adresat 
un apel tuturor statelor de a depune 
eforturi sporite In vederea lichidării 
focarelor de tensiune, pentru asigu
rarea unei securități trainice Și dez
voltarea procesului de destindere In 
lume.

înfăptuirea acestor deziderate ma
jore, și. in general, soluționarea ma
rilor probleme ale contemporaneității 
presupun participarea activă a tutu
ror- statelor. indiferent de mărime 
sau orinduire socială, de stadiul 
de dezvoltare tn care se află sau de 
apartenența la grupări sau alianțe 
militare — un rol deosebit avind de 
împlinit tn acest sens țările mici și 
mijlocii, țările în curs de dezvoltare 
și cele nealiniate, care nu numai că 
formează o majoritate preponderentă 
In lumea contemporană, dar sint 
direct afectate de persistența marilor 
probleme mondiale nesoluționate.

Prin rezultatele sale rodnice, vizita 
președintelui Republicii Gaboneze se 
înscrie, fără îndoială, ca un moment 
de cea mai mare importanță in cro
nica relațiilor româno-gaboneze. 
Opinia publică din țara noastră, pri
vind cu bucurie faptul că rîndurile 
partenerilor de colaborare priete
nească in numele progresului și 
prosperității s-au lărgit in urma 
vizitei, salută cu satisfacție rezulta
tele acesteia, pe care le apreciază ca 
o contribuție remarcabilă la cauza 
generală a conlucrării româno-afri- 
cane. a cooperării internaționale și 
întăririi păcii in lume.

P. STANCESCU

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — La 
26 iunie 1975 a avut loc la Buda
pesta cea de-a LXXII-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat reprezentanții 
permanent! ai țărilor In C.A.E.R. — 
vicepreședinți ai guvernelor țărilor 
membre ale C.A.E.R.

în conformitate cu convenția dintre 
C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I., la șe
dința Comitetului Executiv a parti
cipat reprezentantul permanent al 
R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R. — membru 
al Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I.

La lucrările Comitetului Executiv a
★

BUDAPESTA 27 (Agerpres). — în 
ziua de 26 iunie 1975 a avut loc, la 
Budapesta, eea de-a X-a ședință a 
Comitetului C.A.E.R. pentru colabo
rare in domeniul activității de pla
nificare.

La ședință, desfășurată intr-o at
mosferă prietenească, de lucru, au 
participat conducătorii organelor cen
trale de planificare din țările mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comitetul a adoptat — în domeniul 
său de activitate — măsuri pentru 
realizarea hotăririlor Sesiunii a

luat parte, de asemenea, secretarul 
consiliului.

Ședința Comitetului Executiv a fost 
pr.ezidată de G. Weiss, reprezentan
tul Republicii Democrate Germane, 
vicepreședinte ai Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., care a preluat func
ția de președinte al Comitetului Exe
cutiv.

Comitetul Executiv a adoptat mă
suri legate de organizarea lucrărilor 
privind înfăptuirea hotăririlor se
siunii Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, adoptate la cea de-a 
XXIX-a ședință, a aprobat darea de 
Seamă privind executarea bugetului 
secretariatului consiliului pe anul 
1974 și a adoptat, de asemenea, o 
hotărire privind extinderea colaboră
rii R.S.F.I. în cadrul C.A.E.R. asupra 
domeniului geologiei.

*
XXIX-a a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc și ședinței a 
LXXII-a a Comitetului Executiv 
C.A.E.R.

De asemenea, au fost examinata 
unele probleme referitoare la extin
derea colaborării in domeniile con
strucțiilor de mașini, industriei chi
mice și altele.

S-au finalizat lucrările privind 
cooperarea cu Republica Cuba refe
ritoare la crearea de noi capacități 
pentru producția de nichel și a fost 
pregătită convenția multilaterală in 
acest domeniu.

INDIA

Măsuri in vederea menținerii ordinii și legalității
DELHI 27 (Agerpres). - Decreta

rea stării de urgență nu a provocat 
nici un fel de perturbări tn capita
lă, unde serviciile publice, activita
tea întreprinderilor și instituțiilor se 
desfășoară normal — a declarat co
respondenților presei străine un pur
tător de cuvint al guvernului. El a 
tăcut cunoscut că, in scopul menți
nerii ordinii și legalității in toată 
țara, au fost arestate preventiv 676 
persoane.

Purtătorul de cuvint a declarat câ

partidele de dreapta au încercat «4 
organizeze o grevă politică in sta
tul Bihar, să incite populația la ac
țiuni împotriva guvernului, dar a- 
ceste tentative au eșuat

♦
Pe de altă parte. la Delhi 

anunțat că o serie de membri ai 
unei grupări opoziționiste din parti
dul Congresul Național Indian, da 
guvernâmint, au fost excluși din 
partid.

Declarația P. C. din India
Secretariatul Central al P.C. din 

India a dat publicității o declarație, 
arătind că răspunderea pentru si
tuația critică ce s-a creat revine 
partidelor reacționare și liderilor lor. 
care încearcă să provoace haos și a- 
narhie prin acte de violență și ac
țiuni provocatoare, inclusiv prin a- 
peluri la nesupunere față de dispo
zițiile guvernamentale.

Declarația subliniază că forțele pa
triotice și democratice din India nu 
pot rămine indiferente in fața încer
cărilor reacțiunii de a submina In
dependența, unitatea și instituțiile 
democratice ale țării și cheamă aces
te forțe să dejoace uneltirile forțelor 
reacționare.

• PETROLIER GI
GANT. Firma construc
toare de nave „Ishikawajima- 
Harima Heavy Industries Co.'
a predat la 26 iunie beneficia- 1 
rului, „Tokyo Tanker Co.“, ca 
mai mare tanc petrolier din lv'^ 
me. numit „Nissei Maru", aviz ' 
un deplasament de 484 337 to-> 
Dar, din cauza scăderii activi
tății de navlu in ultima vreme, 
petrolierul va trebui să rămină, 
încă o perioadă, ancorat in ape
le Golfului Kure. De altfel, in 
lume. în această situație se. 
află alte 428 de supertancuri 
petroliere. Petrolierul „Nissei 
Maru", avind o lungime de 
378,9 metri și o lățime de 62 
metri, poate transporta 3 654 000 
barili de petrol brut.

• LA TELEFON „ME
DICUL AUTOMAT". La 
Miami (S.U.A.) a fost înființat 
recent un serviciu telefonic care 
furnizează informații în legă
tură cu 300 de boli. Este sufi
cient a forma un număr-cod 
pentru ca solicitantul să pri
mească răspunsul dorit ; evi
dent, un răspuns înregistrat an
terior pe o bandă. Inițiatorii a- 
cestui sistem consideră că el ii 
va ajuta pe pacienți să se ori
enteze spre medicii din specia
litatea necesară sau să ia sin
guri prime măsuri de apărare a 
sănătății.

• UN NOU TIP DE 
HIRTIE SOLUBILĂ • f06t 
realizat la Institutul de cerce
tări în domeniul celulozei din 
Bratislava. Durata necesară di
zolvării hîrtiei în apă poate fi 
de la cîteva secunde pînă la 10 
minute, în funcție de proporția 
de celuloză. Hîrtia solubilă de 
acest tip. necesară in diverse 
cazuri, prezintă avantajul că 
pentru fabricarea ei nu solicită 
utilaje speciale.

• NICI ALASKA NU E 
FERITĂ DE POLUARE. 
Regiunile virgine ale Alaskăi 
încep să fie atinse de poluarea 
industrială — a arătat un pur
tător de cuvint al departamen
tului mediului înconjurător din 
acest stat. O scurgere subterană 
a conductei „Trans-Alaska" a 
dus la pierderea a 240 mii litri 
de păcură. Aceasta s-a răspîn- 
dit in rîurile din jurul lacului 
Galbraith, regiune locuită doar 
de urși.

• ULTIMA CURSĂ-’. 
LUI „MICHELANGELO" 
Ca urmare a fenomenelor de 
criză, scumpirii combustibilului, 
în ultimul timp un șir de mari 
pacheboturi de lux sint scoase 
din circulație. După marele 
transatlantic ..France", a ve
nit acum și rindul transat
lanticului italian „Michelan
gelo". După 10 ani de activitate, 
acesta a părăsit New York-ul, 
pentru ultima sa traversare pes
te ocean, avind la bord 1 300 de 
pasageri. Punctul final al desti
nației este portul italian Ge
nova, unde pachebotul urmează 
să fie pus in vinzare. Odată cu 
scoaterea din navigație a lui 
„Michelangelo", nu va mai ră
mine decit un singur vas de pa
sageri italian pentru curse trans
atlantice — ..Leonardo da Vinci".

• DE CE A CĂZUT 
„BOEING - 727" ? 
originea prăbușirii avionului 
„Boeing — 727“ produsă marți 
în apropierea aeroportului new- 
yorkez „Kennedy" au fost, po
trivit aprecierii unor experți, 
curenți de aer deosebit de puter
nici. 110 din cele 124 de persoane 
aflate la bordul aparatului și-au 
pierdut viața, celelalte 14 per
soane fiind grav râhite. Agen
țiile de presă menționează că, 
tn orele premergătoare acciden
tului, mai mulți piloți de linie 
atrăseseră atenția autorităților 
aeriene asupra condițiilor nefa
vorabile din zona aeroportului 
Kennedy. Astfel, cu numai 20 
de minute înainte, pilotul unui 
„DC-8" anunțase turnul de con
trol că, la aterizare, curenți de 
aer „deosebit de puternici și ca- 
pricioși" au fost pe punctul de 
a răsturna avionul. în minutele 
următoare, comandantul unui 
„Boeing 747 — Jumbo Jet“ a re
fuzat să aterizeze la New York, 
din cauza condițiilor atmosferi
ce foarte proaste, fiind dirijat 
spre un alt aeroport.
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