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• Noul sistem de sala
rizare și majorarea sa
lariilor PUTERNIC STI
MULENT PENTRU PER
FECȚIONAREA MUNCII 
IN DOMENIUL OCROTI
RII SĂNĂTĂȚII • CER
CETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
ÎN LUPTA PENTRU REVI- 
TALIZAREA SOLURILOR 

SĂRĂCITE

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ,

GENERAL JEAN BEDEL BOKASSA
Incepînd de sîmbătă, este 

oaspete al României președin
tele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel 
Bokassa. La invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele tînărului stat african e- 
fectuează o vizită oficială de 
șase zile (11—16 iulie) în țara 
noastră. Această vizită ilus
trează încă o dată politica ac
tivă a țării noastre de stator
nicire și dezvoltare a unor re
lații de colaborare cu toate ță
rile lumii, indiferent dc regi
mul lor social, de prietenie și 
cooperare cu tinerele state in
dependente ; ea evidențiază 
dorința celor două țări de a se 
cunoaște mai bine, de a stabi
li contacte la cel mai înalt ni
vel, vizînd lărgirea cooperă
rii constructive în domeniile 
economic, politic, cultural, a- 
ducînd, totodată, o contribu
ție importantă la cauza păcii 
și înțelegerii internaționale.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul internațional „Bucu- 
rești-Otopeni". încadrate de 
drapelele de stat ale celor 
două țări, pe frontispiciul 
pavilionului oficial se aflau 
portretele președintelui Repu
blicii Africa Centrală, general 
Jean Bedel Bokassa, și pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun venit Excelen
ței Sale, președintele Repu
blicii Africa Centrală, gene
ralul Jean Bedel Bokassa !“, 
„Trăiască prietenia dintre po
poarele Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa 
Centrală !“.

în întîmpinarea înaltului 
oaspete au venit președin
tele Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, președinte
le Consiliului de Miniștri, 
Manea Mănescu, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, primarul ge
neral al Capitalei, Iosif Banc, 
Mihai Marinescu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Pe aeroport se aflau, de a- 
semenea, membri ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, oameni de știință, artă 
și cultură, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau de față ambasadorul 
Republicii Africa Centrală în 
Republica Socialistă România, 
Alberto Sato, alți șefi de mi
siuni diplomatice și membrii 

Ambasadei Republicii Africa 
Centrală.

La ora 12,30, avionul pre
zidențial, escortat de la intra
rea în spațiul aerian al țării 
noastre de avioane cu reacție 
ale forțelor armate române, 
aterizează pe modernul aero
port Otopeni.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Jean Bedel Bokassa 
este salutat de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de 
stat își string mîinile cu cor
dialitate.

Președintele Consiliului de 
Stat al României prezintă 
înaltului oaspete oficialitățile 
române venite în întîmpinare.

La rîndul său, președintele 
Bokassa prezintă șefului sta
tului român pe Ange Patasse, 
ministru de stat însărcinat cu 
dezvoltarea, Nestor Kombot- 
Naguemon, ministrul aface
rilor externe, Henri-Paul Bo- 
undio, ministru, delegat la 
președinția Republicii, însăr
cinat cu secretariatul guver
nului, Bernard-Christian A- 
yandho, ministrul indus
triei, minelor și geologiei, 
Jean-Marie Wallot, minis
trul comerțului, Marie-Josephe 
Franck, ministrul cu proble
mele sociale, Nicolas Awoya- 
mo, secretar general adjunct 
în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și pe celelalte persoane 
oficiale care-1 însoțesc în vi
zita în țara noastră.

în timp ce se trag 21 de 
salve de artilerie, fanfara 
militară aliniată pe aeroport 
intonează imnurile de stat ale 
celor două țări.

Cei doi președinți salută 
drapelul de stat al României 
și trec în revistă garda de 
onoare. Oprindu-se în fața 
militarilor forțelor noastre 
armate, președintele Bokassa 
li se adresează „Bună ziua, 
ostași".

Generalului Jean Bedel Bo- 
kassa îi sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București și per
soanele oficiale române veni
te pe aeroport.

Cei doi șefi de stat primesc 
defilarea gărzii de onoare, cu 
care se încheie ceremonia so
sirii președintelui Bokassa la 
București.

Bucureștenii aflați pe aero
port fac oaspeților o caldă 
primire. Un grup de tinere, 
îmbrăcate în costume. națio
nale românești, oferă celor 
doi președinți buchete de 
flori.

(Continuare în pag. a V-a)

La sosire pe aeroportul international „București — Otopeni"

Vizită protocolară
Sîmbătă la ora 15,00, președintele 

Republicii Africa Centrală, genera
lul Jean Bedel Bokassa, a făcut o 
vizită protocolară președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat o- 
norul la sosirea înaltului oaspete la 
Palatul Consiliului de Stat.

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Bujor Almășan, minis
trul industriei miniere și geolo
giei.

Oaspetele a fost însoțit de Ange 

Patasse, ministrul de stat însărci
nat cu dezvoltarea, Nestor Kom- 
bot-Naguemon, ministrul afaceri
lor externe, Henri-Paul Boundio, 
ministru, delegat la președinția Re
publicii, însărcinat cu secretariatul 
guvernului, și Alberto Sato, am
basadorul Republicii Africa Cen
trală în Republica Socialistă Ro
mânia.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-un climat de cordialitate.

După întrevedere, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a înmînat președintelui 
Republicii Africa Centrală, Jean 
Bedel Bokassa, ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", 
clasa I.

(Continuare în pag. a V-a)

MINIERA 
A TĂRII

In munții Căliman-au început 
lucrările pentru deschiderea 
unui nou centru minier, prin 
realizarea căruia se va asigura 
punerea în valoare a unei 
însemnate bogății a țării: mi
nereul sulfuros. Studiul tehnico- 
economic elaborat prevede, pen
tru prima etapă, extragerea a 
200 000 tone minereu sulfuros pe 
an, iar în perspectivă se vizea
ză o producție anuală de circa 
un milion de tone. Cum s-a a- 
juns la această „premieră" de 
mare anvergură, care conferă 
sectorului de extracție a sulfului 
un loc de frunte în ansamblul 
industriei noastre miniere ? Să 
ascultăm explicațiile geologului 
Emil Butnaru, unul din neobo- 
siții căutători ai „comorilor" mi
niere din țară:

— Materialele de arhivă fur
nizează dovezi din care rezultă 
că primele încercări de eviden
țiere a sulfului din Căliman au 
fost efectuate în 1953, cînd s-au 
identificat numai niște oxizi dâ 
fier. Au urmat apoi ani de cău
tări asidue și abia în 1961, două 
foreze, instalate la o altitudine 
de peste 2 000 metri, au adus la 
suprafață primele probe de sulf, 
de la o adincime de 110 metri. 
Fiind în posesia acestor dovezi 
palpabile asupra existenței mi
nereului, am trecut la executa
rea primelor lucrări de explo
rare, pe bază de proiect. In a- 
cest scop, statul nostru a alocat 
fonduri importante. Eforturile 
nu au fost zadarnice. In prezent, 
rezervele geologice, complet ex
plorate, au fost predate Combi
natului minier Suceava, pentru 
organizarea construirii capacită
ților- și punerea lor în produc
ție.

Am vizitat noua zonă minieră 
de la Căliman și am văzut cum 
morfologia acestor munți a ri
dicat în fața geologilor, proiec- 
tanților și minerilor multe ne
cunoscute privind metodele de 
explorare și prelucrare a mine
reului. Conform studiilor elabo
rate de Institutul de proiectări 
miniere București, a rezultat că 
punerea în valoare a acestor 
zăcăminte se va putea face eco
nomic prin organizarea exploa
tării „la zi“ a rezervelor. Așa
dar, in perimetrul munților Că
liman, excavatoare și buldozere 
de mare capacitate și zeci de 
basculante, mînuite de oameni 
pricepuți, deschid drumul pen
tru lucrările de decopertare a 
secțiunii mineralizate, predată de 
geologi spre exploatare și, ast
fel, în mod treptat, o nouă zonă 
minieră intră în circuitul eco
nomic al țării.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

GRIUL
în cel mai scurt timp 
din cîmp în magazii!

RAID-ANCHETĂ In județele TELEORMAN, IALOMIȚA Șl CONSTANTA
De citeva zile, o căldură toridă s-a 

abătut peste partea de sud a țării. In 
Bărăgan, Dobrogea și Oltenia grinele 
s-au copt pe mari suprafețe. Pentru 
a se evita pierderile de boabe prin 
scuturare este necesar ca toate mij
loacele mecanizate, toate forțele din 
agricultură să fie mobilizate la sece
riș.

Din zori și pînă seara la recoltat 
și eliberarea terenului, iar noaptea la 
arat in vederea insimințării culturi
lor duble — a devenit o lozincă pen
tru lucrătorii din întreprinderile a- 
grlcole de stat și întreprinderile de 
mecanizare a agriculturii, pentru 
membrii cooperativelor agricole.

In tarlaua cooperativei agricole 
„Partizanul roșu" din Zimnicea lu
crează nouă combine. După calcule 
preliminare, recolta e apreciată la 
2 450 kg la ha. Cu ce se va realiza 
peste plan în celelalte tarlale, pro
ducția medie pe întreaga suprafață de 
580 ha, va fi de 2 800 kg la hectar. 
După plecarea combinelor, la 2—3 zile 
cel mult, se ară și se seamănă culturi 
duble. Pînă la acea oră, de pe 40 hec
tare era transportată pleava și înce
puse balotarea paielor, urmînd ca, 
după căderea serii, să se pornească la 
arat. „Arăm, ne spune inginera Agri- 
pina Bădescu și, după o zi de odihnă 
pentru pămînt, semănăm porumb. 
Vrem ca pînă la 15 iulie să însămîn- 
țăm cele 400 ha pe care ni le-am 
planificat pentru culturi duble".

La cooperativele agricole din Zim
nicea, la cele din Cervenia și Bujoru, 
la Buzescu, Suhaia și Seaca, la Slobo

încheierea 
lucrărilor sesiunii 

Marii Adunări
Naționale

Sîmbătă dimineața au continuat, 
în ședință plenară, lucrările Marii 
Adunări Naționale.

în sală se aflau deputății Marii 
Adunări Naționale, precum și nu
meroși invitați — conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, activiști de partid și de 
stat, personalități ale vieții științi
fice și culturale, ziariști.

Erau prezenți, de asemenea, 
printre invitați șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în România, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

La intrarea în sală, conducătorii 
partidului și statului sînt întîm- 
pinați cu vii și îndelungi aplauze, 
în loja din dreapta incintei iau 
loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, Hie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Lconte Răutu. Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu.

în loja din stînga iau loc mem
brii Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței sînt deschise 
de președintele Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, pre
zintă expunerea la proiectele de 
legi pentru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale. Rapor
tul Comisiei juridice la aceste pro
iecte de legi a fost prezentat de 
deputatul Nicolae Guină, secreta
rul Comisiei juridice.

Supuse votului secret cu buleti
ne, decretele cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat de la 
ultima sesiune a Marii Adunări 
Naționale au fost aprobate de de- 
putați.

Deputatul Augustin Alexa, procu
rorul general al Republicii Socia
liste România, a prezentat apoi 
expunerea la Raportul despre ac
tivitatea desfășurată de organele 
Procuraturii în anul 1969.

La ultimul punct de pe’ ordinea 
de zi, deputatul Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 

zia Mîndra și Plopii Slăvitești, oame
nii și combinele dau mai departe ocol 
lanurilor și cu fiecare rotire cercul se 
stringe ; sub povara de aur, camioa
nele și remorcile se tîrăsc cu greu 
prin miriștea afinată, spre hambarele 
cooperativelor și bazfele de recepție.

Aceeași activitate și în I.A.S. Por
nim împreună cu inginer Grigore Tă- 
chescu, directorul întreprinderii, și 
Moise Teodorescu, economistul-șef, 
peste cîmp, printre lucerne și porum- 
buri, spre ferma Palermo a I.A.S. Vi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe președinte,
Vă exprim sincer dumneavoastră și, în persoana dumneavoastră, 

Consiliului de Stat și poporului Republicii Socialiste România, profunda 
recunoștință pentru călduroasele felicitări și urările cordiale transmise 
cu ocazia zilei mele de naștere.

Permiteți-mi să vă urez dumneavoastră și poporului frate român 
noi și mari succese în munca de înflorire pe mai departe a țării dum
neavoastră socialiste, în lupta pentru întărirea păcii și prieteniei între 
popoare.

a prezentat expunerea la Darea de 
seamă asupra activității Tribuna
lului Suprem în anul 1969.

Raportul Comisiei juridice la ul
timele două puncte de pe ordinea 
de zi a fost prezentat de deputatul 
Traian Ionașcu, președintele Co
misiei.

La discuția generală asupra ra
poartelor celor două organe cen
trale de stat au luat cuvîntul 
deputății Emil Bobu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, Ioan De
meter, prorector al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, și Anton 
Breitenhofer, redactor-șef al zia
rului „Neuer Weg“.

După încheierea discuției, depu
tății au adoptat în unanimitate ur
mătoarea hotărîre pentru apro
barea activității Procuraturii și a 
Tribunalului Suprem :

Marea Adunare Națională, dezbă- 
tînd Raportul procurorului general 
și Darea de seamă a Tribunalului 
Suprem cu privire la activitatea 
desfășurată în anul 1969 hotă
răște:

1. Se aprobă Raportul procuroru
lui general și Darea de seamă a 
Tribunalului Suprem privind acti
vitatea desfășurată de către orga
nele procuraturii și instanțele ju
decătorești în anul 1969, precum 
și măsurile propuse în vederea îm
bunătățirii continue a muncii de 
înfăptuire a justiției.

Procurorului general și președin
telui Tribunalului Suprem le revi
ne îndatorirea ca, împreună cu 
ministrul justiției să asigure, po
trivit competenței lor, înfăptuirea 
tuturor măsurilor necesare pentru 
aplicarea corectă și unitară a legii 
în toate domeniile de activitate, 
pentru promovarea principiilor de 
justiție și echitate socială, educa
rea cetățenilor în spiritul respectă
rii legilor și al întăririi ordinii de 
drept socialiste.

La amiază, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plenare, lu
crările celei de-a patra sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor sesiunii a fost rostit de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

tănești. „La fiecare din cele 200 ha 
cu orz vom depăși producția planifi
cată cu 400 kg, iar la grîu, de pe 
510 ha, deși ne-a atins piatra binișor, 
vom scoate, cu siguranță, cel puțin 
200 kg peste planul de 2 650 kg la ha" 
— spune ing. Mihai Buzatu, șftful fer-

Alexandru BRAD 
Florea CEAUSESCU 
Radu APOSTOL

(Continuare în pag. a V-a)

J. SAMBU
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

»
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FAPTUL
NOUL SISTEM DE SALARIZARE SI MAJORAREA SALARIILOR

DIVERS
Căsătorie 
ciudată

într-una din zilele trecute, 
cetățeanca Elena Vasilescu din 
Capitală (str. Brezoiartu 6) s-a 
prezentat la oficiul stării civile 
pentru a se căsători. Aici a 
aflat că... era căsătorită ! Du
pă cum rezulta din actul de 
naștere aflat în arhivele _stării 
civile, „soțul" ei 
beta Folea. Evident, 
șeală. Așa 
dovedească 
ria Elisabetei Folea cu Ion Ni- , 
colescu fusese greșit operată pe 
actul de naștere al Elenei Va
silescu. Fapt este că, pentru re
pararea erorii, candidata la că
sătorie a trebuit să se adreseze 
justiției. „Nașul" neobișnuitei 
căsătorii nu este altul decît ofi
ciul de resort din cadrul Consi
liului popular al municipiului 
București. Consemnăm acest a- 
mânunt în speranța că va fi util 
celor ce urmează să ne demon
streze acum că orice naș își are... 
nașul !

era... Elisa- 
o gre- 

cum avea s-o 
ancheta, căsăto-

Iresponsa 
bilitate

Am semnalat nu o dată în
semnătatea verificării stării teh
nice a autovehiculelor înainte tie 
plecarea lor în cursă. O obligație 
elementară, prin prisma căreia 
orice abatere devine un act de 
iresponsabilitate. Și totuși, de 
cite ori nu este ea ignorată ? 
Intr-una din zilele trecute, in 
satul Căscioarele, comuna Grea
ca (Ilfov), a avut loc un grav 
accident de circulație. Autoca
mionul 21-IF-1171, proprietatea 
I.T.A. Oltenița, transporta un 
grup de 25 de muncitori. De
odată, cele două roți din spate 
ale autocamionului au ieșit și 
mașina s-a răsturnat. Bilanțul: 
11 persoane au fost grav rănite, 
iar alte 5 persoane s-au ales cu 
leziuni mai ușoare. Accidentul •
— după cum a stabilit ancheta 
efectuată de organele de miliție
— s-a datorat faptului că filetele 
axei planetare se roseseră și axa 
ieșise din locașul ei. Situația 
putea fi lesne observată (și evi
tată) dacă mașina ar fi fost con
trolată cu atenție la plecarea in 
cursă. Motiv pentru care — spe
răm — cei vinovați de această 
crasă neglijență vor fi sancțio
nați așa cum se cuvine. Pentru 
că oricine, înainte de a porni la 
drum, trebuie să știe cel puțin 
pe ce... roți merge 1

Moda si...
9

gestiunea
în magazinele O.C.L. textile- 

incălțăminte Ploiești se poartă 
numai jumătăți de halate. Avem 
o dovadă incontestabilă. Acum 
cîteva luni, Viorica Păcurariu, 
din Ploiești, B-dul Republicii 
130, cu ani mulți în urmă casie
ră la această unitate, s-a pome
nit acasă cu o imputație de 53,50 
lei, care reprezenta contravaloa
rea unei... jumătăți de halat ! în 
mod firesc, a cerut explicații : 
după ce modă se poartă un ase
menea veșmînt și pe ce bază e 
imputat în contul său, deoarece 
în actele de transfer scrie negru 
pe alb că nu are absolut nici 
o datorie către O.C.L. ? Răspun
sul celor de la O.C.L. nu s-a lă
sat prea mult așteptat. Vioricăi 
Păcurariu i s-a mai imputat o 
jumătate de halat ! Ca să fie în 
ton cu... moda ! De unde se 
vede că gestiunea lor e tot atît 
de... capricioasă ca și ea.

celei

Uzină 
electrică 
pentru...

De cîtva timp, lucrătorii
mai moderne unități de frizerie 
de pe strada principală a ora
șului Tg. Jiu fac exerciții inten
se pentru a se acomoda cu tun
soarea la... luminare I Distrac
ție ? Ei (și mai ales clienții) zic 
că nu. Și se pare că au drep
tate. Patru seri pe săptămină, 
acest sector al orașului rămine 
fără curent electric circa o ju
mătate de oră. Nu știm dacă 
pină acum au făcut sau nu pro
grese vizibile in mînuirea foar
fecilor pe semiîntuneric. De a- 
ceea, le-am sugera o idee ceva 
mai simplă : să aducă o uzină 
electrică pentru frizerie l

Piulița
Către sfîrșitul anului trecut șl, 

mai apoi, la începutul acestui 
an, mai mulți cetățeni din Titu 
(Dîmbovița) au sesizat că Sma- 
randa S. Marin, cantaragiu la 
depozitul de lemne nr. 32 din lo
calitate, obișnuiește să cam um
ble cu ocaua mică. S-au făcut 

nu s-a adeverit 
trecute, 1 s-a 
nou control.

cercetări, dar... 
nimic. Zilele 
efectuat un __
De data aceasta, tocmai pe cînd 
cîntărea lemnele unui cumpără
tor. Avea pe cîntar o „nevino
vată" piuliță de 180 gr., care, de 
partea cealaltă, trăgea 180 kg ! 
După 10 operațiuni de cîntărire 
cu această piuliță — cantaragiul 
se alegea deci cu aproape două 
tone de lemne și cărbuni. Drept 
pentru care procuratura locală 
Titu a dispus trimiterea sa în 
judecată conform procedurii de 
urgență. Cazul lui va fi cîntărit 
acum de instanța de judecată.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Puternic stimulent 
pentru perfecționarea 
muncii in domeniul
ocrotirii sănătății

Apreciindu-se importanța pe care o 
are activitatea de ocrotire a sănătății 
în ansamblul dezvoltării țării noas
tre și rolul mobilizator pe care îl are 
cointeresarea materială în creșterea 
continuă a randamentului muncii per
sonalului medico-sanitar, Plenara 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român din 5—6 octombrie 
1967 și Directivele Comitetului Cen
tral cu privire la îmbunătățirea asis
tenței medicale a populației din țara 
noastră au stabilit principiile gene
rale privind noul sistem de salarizare 
pentru personalul medico-sanitar.

Cu prilejul Zilei sănătății, la solem
nitatea decernării ordinului Meritul 
Sanitar unor lucrători din domeniul 
ocrotirii sănătății, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu spunea : „Partidul și sta
tul nostru, acordind toată atenția îm
bunătățirii asistenței sanitare a oa
menilor muncii, se îngrijesc totodată 
de îmbunătățirea nivelului de viață 
al celor ce muncesc in acest sector, 
de asigurarea unor condiții de mun
că corespunzătoare. In acest sens se 
cuvine relevate măsurile luate, nu de 
mult, pentru mărirea salariilor corpu
lui sanitar — procentul de majorare 
in acest sector fiind superior mediei 
sporului de salarii pe tară".

In unitățile sanitare, experimenta
rea noului sistem de salarizare apli
cat la 1 ianuarie 1970 interesează di
rect un număr de peste 200 000 sa- 
lariați care vor realiza în anul 1970, 
prin majorarea salariilor, un venit 
suplimentar anual de 560 milioane lei. 
Noul sistem de salarizare în unitățile 
sanitare adaptează la specificul aces
tora principiile sistemului de sala
rizare aprobate prin H.C.M. 914/1968, 
și anume, salarizarea pe clase, acor
darea de gradații, spor de vechime, 
indemnizații pentru funcțiile de con
ducere etc. Pe lîngă posibilitatea ce 
s-a creat de a se corela salariile per
sonalului sanitar cu nivelul salariilor 
unor funcții comparabile din alte ra
muri ale economiei, s-a stabilit și o 
diferențiere mai marcată în favoarea 
personalului ce lucrează în locuri de 
muncă mai grele și specialități care 
prezintă dificultăți de recrutare și de 
asigurare a stabilității cadrelor. în 
același timp, condiționarea nivelelor 
de salarizare pe de o parte de cali
tatea pregătirii profesionale, iar pe 
de alta prin promovarea de la un 
nivel la altul, prin gradații ce se 
acordă la perioade de timp variabile, 
în raport cu rezultatele obținute în 
muncă, constituie un puternic stimu
lent în ridicarea continuă a nivelului 
profesional și se învederează ca fac
tor hotărîtor în îmbunătățirea asis
tenței medicale, in apărarea și pro
movarea stării de sănătate a popu
lației.

Spre deosebire de vechiul sistem 
de salarizare, în care creșterea sala
riului tarifar se asigura prin îndepli
nirea vechimii necesare grupei supe
rioare, aplicarea sistemului de sala
rizare pe clase și gradații permite in 
viitor creșterea treptată a salariului 
de încadrare, în funcție de realizarea 
sarcinilor, de aptitudinile personale, 
de experiența și gradul de responsa
bilitate în muncă. Deschiderea largă 
între nivelul de bază al salariului și 
nivelul maxim pe care îl poate realiza 
fiecare categorie profesională asigură 
salariaților o perspectivă stimulatoa
re, în vederea perfecționării continue 
a pregătirii profesionale, condiție vi
tală pentru îndeplinirea sarcinilor de 
serviciu. Astfel, dacă medicul tînăr 
absolvent ar realiza, în mediul ur
ban, 1280 lei pe lună, în primul 
an de activitate și respectiv 1810 
lei în cel de-al treilea an, el 
poate ajunge ca medic primar de spe
cialitate la un nivel de 3 400 lei, sumă 
la care se adaugă sporul corespunză
tor de vechime, iar pentru cei din 
mediul rural și anumite specialități 
diferența de 1—2 clase.

Spre deosebire de trecut, cînd în 
unitățile specializate și în unitățile

dr. Mihai ALDEA
adjunct al ministrului sănătății

farmaceutice, funcțiile de medic pri
mar și, respectiv, farmacist principal 
se acordau pe bază de concurs condi
ționat de existența postului normat 
și vacant în unitatea respectivă, ceea 
ce întreținea o permanentă fluctuație 
a cadrelor, în viitor, medicii specia
liști și farmaciștii vor putea obține 
gradul de medic primar, respectiv de 
farmacist principal, prin examen, 
fără schimbarea locului de muncă. 
Pentru chimiști, biologi, fizicieni, psi
hologi și celelalte cadre cu pregătire 
superioară din unitățile sanitare s-a 
introdus sistemul general de promo
vare din economia națională, pe baza 
studiilor de specialitate și a stagiu
lui, fără a mai fi condiționat de alte 
concursuri sau examene.

Așa cum am menționat, avînd în 
vedere faptul că în anumite speciali
tăți și locuri de muncă, condițiile în 
care își desfășoară activitatea perso
nalul medico-sanitar sînt deosebite, și 
salarizarea acestora este diferențiată. 
Astfel, pentru personalul medical din 
rețeaua de igienă și sănătate publi
că, personalul medico-sanitar supe
rior din mediul rural și unele 
localități urbane mici se acor
dă o diferență la nivelul de sa
lariu de 1—2 clase. Pentru per
sonalul mediu și auxiliar din circum
scripțiile sanitare, din unitățile cu 
paturi care lucrează în ture sau pen
tru specialitățile de obstetrică-gine- 
cologie și pediatrie se acordă 1—3 
clase în plus față de nivelul normal 
de salarizare.

Pentru o valorificare cît mai bună 
a muncii cadrelor de specialitate, 
pentru activitatea de conducere (spi
tale, policlinici, farmacii, secții spi
tale, laboratoare etc.) s-au prevăzut 
indemnizații de conducere, substan
țial îmbunătățite și diferențiate în 
raport cu importanța și gradul uni
tății, responsabilitatea conducerii etc.; 
se dă posibilitate cadrelor respective 
să desfășoare concomitent și o acti
vitate medicală, în specialitatea de 
bază, conform normelor de încadrare 
a unității.

Ca și în alte domenii de activitate, 
și în munca medicală stabilitatea ca
drelor pe locul de muncă, realizarea 
unor legături durabile cu populația, 
cunoașterea particularităților sanitare 
ale zonei și a morbidității populației 
sînt factori de bază în obținerea unor 
rezultate superioare în muncă. De 
aceea, noua pîrghie pe care o oferă 
sporul de vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate va contribui cu sigu
ranță la o mai bună stabilizare a ca
drelor și prin aceasta la rezultate mai 
bune în viitor.

Cointeresarea salariaților în rezul
tate superioare în muncă, promovarea 
unor activități de apărare a stării de 
sănătate a populației, utilizarea cît 
mai rațională a fondurilor și bazei 
materiale vor fi stimulate în sectorul 
sanitar și prin sistemul gratificațiilor 
anuale ce se vor acorda în limite de 
1—3 salarii dintr-un fond ce repre
zintă l,5°/o din totalul fondului de 
salarii pe ramură. în același timp, 
dintr-un fond special de 650 000 lei, 
pentru activități deosebite, se vor 
putea acorda premii fixe de 500, 1 250 
și 2 500 lei, în tot cursul anului.

în afara normelor de salarizare ge
nerale pe economie, în sectorul sani
tar se mențin reglementările existen
te privind retribuirea unor activități 
prestate în afara obligațiilor de servi
ciu de la funcția de bază, cum sînt 
gărzile de noapte, suplinirile, sporul 
pentru condiții deosebite de mun
că etc.

Introducerea în salariul tarifar a

unor retribuții legate de anumite con
diții de muncă, de răspunderea dife
rențiată sau de realizări deosebite 
face ca ponderea acestuia să crească, 
constituind astfel un stimulent per
manent pentru îndeplinirea corectă și 
în termen a sarcinilor de serviciu. Se 
asigură prin aceasta o mai mare sta
bilitate a veniturilor salariaților, cer
titudinea acestora asupra nivelului 
veniturilor în condițiile îndeplinirii 
corecte a sarcinilor de serviciu, ceea 
ce va reprezenta cu siguranță o pre
misă favorabilă pentru stimularea 
lucrătorilor sanitari spre perfecțio
narea continuă a activității.

Noul sistem de salarizare a fost in
trodus în sectorul sanitar după apli
carea măsurilor privind normarea 
personalului din unitățile sanitare. 
Pentru ca salarizarea să reflecte cu 
adevărat aportul fiecăruia la efortul 
colectiv, va trebui să continuăm, la 
nivelul fiecărei unități, la fiecare loc 
de muncă, preocuparea pentru per
fecționarea formelor tehnico-organi- 
zatorice, pentru utilizarea cît mai co
respunzătoare a cadrelor de care dis
punem. în același timp în noul sistem 
de salarizare capătă o deosebită im
portanță concepția legăturii mai strîn- 
se a salariului tarifar de îndeplinirea 
corectă — cantitativă și calitativă — a 
sarcinilor de serviciu. Pentru neîn- 
deplinirea acestor sarcini se preve
de posibilitatea diminuării salariului 
tarifar pe termene mai scurte sau mai 
lungi.

Majorarea salariilor și experimen
tarea generalizată a noului sistem de 
salarizare, alături de stimulentele 
morale larg ilustrate cu ocazia Zilei 
Sănătății reprezintă pentru sectorul 
sanitar concretizarea politicii parti
dului și statului nostru pentru crearea 
condițiilor necesare de ridicare a 
bunăstării materiale și spirituale a 
tuturor oamenilor muncii, pentru asi
gurarea repartiției bunurilor produse 
de societate în spiritul dreptății și 
echității sociale.

Măsurile luate în ultima vreme pe 
linia specializării unor unități produc
tive, în cadrul centralelor, grupurilor 
industriale și combinatelor, au contri
buit la intensificarea și perfecționa
rea cooperării în cadrul construcții
lor de mașinii O atare tendință pozi
tivă se manifestă pregnant și in uni
tățile acestei ramuri din județul Bra
șov.

Este cunoscută, în acest sens, am
ploarea luată de producția uzinei de 
tractoare brașovene. între anii 1963— 
1970 s-au asimilat în această între
prindere de 10 ori mai multe tipuri 
și variante de tractoare decit in in
tervalul cuprins între 19464—1963. Rea
lizarea unui număr sporit de tipuri 
și variante de tractoare, în pa
ralel cu creșterea 
și modernizarea 
producției, a fost 
posibilă printr-o 
cooperare largă cu 
mai bine de 40 
de fabrici și uzi
ne. Practica ulti
milor ani a ară
tat că, o dată cu 
accentuarea pro
cesului de profi
lare Și specializa
re, în relațiile de 
cooperare s-au
conturat două
tendințe : pe de o 
parte, unitățile 
specializate în fa
bricarea unor 
produse, cu o 
tehnologie comu
nă, (cum este ca
zul Uzinei de me
canică fină din Si
naia, Fabricii de 
radiatoare și ca
bluri din Brașov 
în ale căror pla
nuri de producție, 
piesele și suban- 
samblele destina
te uzinei de trac
toare au o ponde
re mare) — sînt 
interesate să desfășoare o colaborare 
susținută cu uzina brașoveană și iși 
realizează exemplar sarcinile ce le re
vin în acest domeniu ; pe de altă par
te, în întreprinderile care au un profil 
de producție diferit și în planurile 
cărora ponderea pieselor și suban- 
samblelor destinate fabricației trac
toarelor este mică, problema coo
perării cu uzina din Brașov este 
privită printr-o cu totul altă pris
mă, sarcinile de cooperare fiind 
lăsate pe ultimul plan.

— A mai apărut și un alt Inconve
nient, legat de poziția refractară a u- 
nor colaboratori în fața cerințelor de a 
moderniza permanent produsele, ne 
spunea ing. Tudor Micu, adjunct al 
serviciului pregătirea fabricației din 
cadrul uzinei de tractoare. Cînd află că 
intenționăm să modernizăm un pro
dus sau altul, directorul de la F.A.T. 
Codlea dă imediat replica : „Mai în
cetați o dată cu modificările aces- 
tea“. ne îndeamnă el pe un ton de re
proș.

Uzina de tractoare întîmpină greu
tăți și din partea altor întreprinderi. 
Conducerea Uzinei mecanice din 
Plopeni nu este, „în principiu", 
împotriva modernizării produse
lor, dar acest lucru... să-l facă 
uzina coordonatoare. De la un 
timp, o poziție similară manifestă 
și conducerea Uzinei mecanice 
din Buzău. Inițial, tovarășii de aici

au dat de înțeles că acceptă coopera
rea cu uzina de tractoare, dar de cînd 
uzinei i s-a stabilit un alt profil de 
producție, conducerea ei nu mai do
vedește același interes față de această 
colaborare.

Persistența unor asemenea neajun
suri, implicațiile generate de ele au 
determinat conducerea uzinei de trac
toare să caute soluții, să depisteze 
noi căi, menite să asigure, in cele 
mai bune condiții, realizarea fermă 
a pieselor și subansamblelor din co
laborare. Strădaniile și eforturile de
puse au dat roade ; uzina brașovea
nă a găsit înțelegere și solicitudine 
la unități de mărime și importanță 
mai redusă, ferm hotărîte să-și asi
gure comenzi pentru producția lor.

0 inițiativă meritorie la uzina „Tractorul" din Brasov

Extinderea 
cooperării 
cu micile 

întreprinderi
— Adresîndu-ne unor asemenea 

întreprinderi, la care altădată nici nu 
gindeam, ne spunea ing. Vasile Se- 
chel, directorul general al uzinei de 
tractoare, acestea și-au manifestat, 
din capul locului, dorința de a coope
ra cu noi. Imediat au fost eviden
țiate reale avantaje pentru ambele 
părți. în cazul nostru, avantajul prin
cipal constă în faptul că am identi
ficat în aceste întreprinderi niște 
parteneri de cooperare serioși, care 
dovedesc multă bunăvoință și recep
tivitate față de cererile uzinei, in 
special în privința însușirii unor re
pere mai complexe sau moderniză
rii altora, deși sub aspectul dotării 
tehnice nu se pot compara cu marile 
unități. Pentru aceste întreprinderi, 
avantajul constă în aceea că își pot 
acoperi capacitățile de producție cu 
comenzi ferme de serie, își pot dez
volta aceste capacități, pot asigura 
folosirea din plin a forței de muncă.

De pildă, colaborarea cu I.I.L. 
Sf. Gheorghe, unitate care execută 
aripile din față și alte repere din tablă 
indoită pentru toate tipurile de trac
toare, decurge în mod ireproșabil. 
Aceleași cuvinte de laudă au tova
rășii din conducerea uzinei brașovene 
și la adresa întreprinderii „Poliprod" 
din Tg. Secuiesc, care realizează su
portul distribuitorului și alte repere 
din tablă. Aici, cooperarea s-a extins 
și la execuția de S.D.V.-uri ; dispu-

nînd de forță de muncă de înaltă 
calificare, această unitate s-a anga
jat să execute S.D.V.-uri de o anu
mită complexitate, în special pentru 
dotarea service-urilor, uzina de trac
toare puțind, in felul acesta, să se 
ocupe numai de S.D.V.-uri de mare 
complexitate întreprinderea „Poli
prod" a hotărît, recent, să realizeze 
un reper pe care cei de la F.A.T. 
Codlea l-au refuzat — și anume, pre- 
filtrul destinat echipării tractoarelor 
exportate în țările cu clima uscată. 
Unitatea „Bihoreancă" din Oradea 
este un alt partener de nădejde 
al uzinei de tractoare. Date fiind 
promptitudinea și conștiinciozita
tea cu care se achită de obligațiile 
asumate, de curînd uzina din Brașov 

i-a încredințat 
realizarea a noi 
produse, printre 
care dispozitivele 
de tracțiune pen
tru tractoarele da * 
40 C.P. La rîndul 
lor, I.I.L. Brașov, 
cooperativa meș
teșugărească „Au- 
tomecanica" Bu
curești cooperează 
judicios cu uzina 
„Tractorul". în 
toate aceste uni
tăți se constată o 
înaltă răspunde
re față de înde
plinirea cuvintu- 
lui dat, respecta
rea angajamente
lor asumate, o 
deplină receptivi
tate Ia modifi
cările cerute de 
uzina coordona
toare, la pro
punerile acesteia.

Cum este privi
tă problema coo
perării în viitor 
de către conduce

rea uzinei de tractoare 7 Ne-o spune 
însuși directorul general al ei, ing. 
Vasile Sechel.

— Este o problemă căreia îl a- 
cordăm o maximă atenție. în viito
rul cincinal, vom asimila încă 8 ti
puri de tractoare, intr-o multitudine 
de variante, ceea ce presupune creș
terea considerabilă a numărului de 
piese și subansamble. Uzina noas
tră nu va putea să le realizeze în 
întregime. De aceea, analizînd aceas
tă scurtă, dar fructuoasă experiență 
de colaborare cu întreprinderile mici, 
vom face totul pentru lărgirea aces
tui gen de cooperare industrială.

Piesele de serie mică și accesoriile 
vor fi livrate deci de unitățile mici, 
în planul cărora acestea vor avea o 
pondere hotărîtoare. Aceste unități ar 
putea deveni cu timpul'secții sau ate
liere ale uzinei brașovene și ea va 
continua să le dezvolte, să le doteze 
tehnic, să le' acorde asistență tehnică. 

Inițiativa conducerii uzinei de trac
toare merită întreaga atenție. Expe
riența acumulată trebuie dezvoltată 
și sprijinită de organele de resort și 
dacă se dovedește fructuoasă merită 
să fie generalizată, în folosul coope
rării interuzinale, realizării exempla
re a sarcinilor ce-i revin Industriei 
constructoare de mașini.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

Mangalia — Nord Foto : M. Andreescu

CUREAUA
BUCLUCAȘĂ

în această campanie de recoltare, 
pe cimpiile țării lucrează și noul 
tip de combină autopropulsată C-12 - ...
zineie 
pitală. 
dublă 
C-3 și 
ioase, . 
soarelui. Avîșid dispozitivul de tă
iere cu o lățime de 4,2 m, așezat 
în fața șasiului, nu mai este nevoie 
să se deschidă căi de acces în lan. 
De asemenea, este dotată cu un 
buncher de mare capacitate și un 

elevator pentru descărcarea automată 
a boabelor. Aceste caracteristici o 
recomandă ca o mașină de mare 
randament, menită să contribuie la 
scurtarea perioadei de recoltare și 
diminuarea pierderilor.

încă în cursul acestui an, uzinele 
„Semănătoarea" vor livra agricul
turii circa 1 200 asemenea combine. 
Dintre acestea, 550 se află de pe 
acum pe ogoare. Lucrează, dar nu 
toate. Unele din ele au fost trase 
la marginea lanurilor. Nu-i vorba 
de vreo defecțiune tehnică. Din 
contră, din punct de vedere tehnic 
combina e bine realizată. Buturuga 
mică care a oprit acest... car mare 
este o curea, o curea trapezoidală 
de transmisie. Iată ce am aflat la 
Combinatul de cauciuc Jilava din 
Capitală, care livrează aceste cu
rele. Asimilarea fabricării „curelei 
variatoare" de viteză a început în 
ianuarie 1970 și a durat aproxi
mativ 3 luni. în această perioadă 
au fost încercate 3 variante. Ultima

combină
„Gloria", produsă de 

„Semănătoarea" din 
Ea are o productivitate 

față de combinele tractate 
C-l și recoltează cereale pă- 
porumb boabe și floarea-

u-
Ca-

din aceste variante a corespuns, 1 
curelele rezistînd — la bancul de l 
probă — în medie, 400—500 ore de i 
funcționare. Pe ogoare, la recoltat. < 
ele nu rezistă atît, rupindu-se după ( 
50—60 ore de funcționare. în aceste ( 
condiții, neexistînd curele de rezer
vă, multe combine au stat și stau ne
folosite. Inginerul-șef pentru arti- 1 
cole tehnice al combinatului, tov. 1 
Petre Georgescu, apreciază că cel i 
puțin în actuala campanie combi- i 
natul nu are posibilitatea să aducă | 
îmbunătățiri de ordin calitativ aces- , 
tor tipuri. în schimb vor fi produse , 
cantități mai mari, care să satis- ( 
facă orice comandă, fie și peste 
plan. Tot în acest scop, combinatul 1 
a redus cu 30—40 la sută comanda 1 
pentru uzinele „Semănătoarea", .1 
acordînd prioritate I.A.S. și I.M.A.. i 
care acum se aprovizionează direct i 
de la combinat. Inginerul șef speră , 
ca în 6—7 zile să satisfacă integral . 
solicitările pentru unitățile Minis
terului Agriculturii și Silviculturii. ‘ 
Este de neînțeles de ce conducerea ( 
combinatului manifestă o oarecare . 
reținere tocmai față de ceea ce ' 
este esențial : îmbunătățirea cali
tății. Oare este atît de greu să se ’ 
întreprindă din mers, într-un timp < 
cît mai scurt, măsuri care cel puțin < 
să amelioreze caracteristicile caii- * 
tative ale curelelor trapezoidale < 
fabricate ? Nu credem că sînt difi- . 
cultăți atît de mari, care să amine : 
soluționarea acestei probleme toc- ’ 
mai pină la 
agricolă 1

viitoarea campanie

Florian ANIȚEI

...Stația autobuzului ce 
face legătura între Garoafa 
(județui Galați) și Focșani. 
Autobuzul se vede venind. 
Mai iute ca el oprește auto
turismul particular 1-VN- 
953. Posesorul turismului a- 
dresează invitația „Haideți 
sus, dă ce să vă chinuiți în 
autobuz. Am și muzică !“. 
Cîțiva pasageri urcă și... ga
ta ciubucul! întîmplarea re
latată, autentică, face parte 
din șirul de fapte înregis
trate cu ocazia unei anchete 
întreprinse în mai multe ju
dețe din țară și în Capitală, 
cu sprijinul inspectoratelor 
locale ale miliției și cele de 
control auto. Redăm în con
tinuare alte însemnări din 
carnetul de reporter.

Gara de Nord din Capi
tală. La intrarea pe peron, 
cu o politețe desăvîrșită, ni 
se recomandă un șofer de... 
încredere : M. Dumitraș 
(2-B-2157). La Aeroport — 
alți „eroi"...

Constanța. în trei zile au 
fost depistați 14 „specia
liști" in transporturi ilicite. 
Cei mai reprezentativi sînt 
cei cu tradiții mai serioase 
în „branșă" : V. Diaconu 
(l-CT-3622). Gr. Erwig (1- 
CT-1794), Amet Vasei (1- 
CT-2491), Gh. Apalaghici 
(l-CT-2555) și I. Vînătoru 
(l-CT-1846).

Iași. Ne sînt prezentați 
„așii" : V. Panțiru, Șt. 
Bugeanu, C. Ciobanu și I. 
Ichim, toți din comuna Cos- 
tuleni. Acești adevărați an
treprenori și-au angajat, 
pur și simplu, șoferi, orga- 
nizînd un mic trust particu
lar de transporturi. Pe tra
seul Costuleni — Comarna— 
Iași costul unei curse este 
de 130 lei. Patru-cinci curse 
pe zi le aduc un ciștig net 
de cîteva sute de lei. iar a- 
nual — venituri de zeci de 
mii de lei. Au mai fost de
pistați, cu aceeași ocazie, 
printre alții : V. Covaschi 
din Cîmnulung-Moldnvenesc 
(l-SV-618) ; F. Cotra din 
Burzuc, județul Bihor (1- 
BH-1975) ; P. Juncher din 
Arad (l-AR-1978) ; N. Gre- 
cu. „angajatul" lui I. Mo- 
tordea (l-MH-665). din Tur- 
nu-Severm • G. Dîrdîiac 
(2-B-8822) și M. Mihalache 
(l-B-7359) ambii din Bucu
rești.

Nume și numere diferi
te ; totuși îi leagă o trăsă

tură comună — toți sînt oa
meni cu lipsuri la... simțul 
cinstei, care și-au transfor
mat mașina personală în
tr-un mijloc de obținere a 
unor venituri ilicite. Din 
motive de economie de spa
țiu, nu mai adăugăm aici 
lista șoferilor de pe mași
nile intreprinderilor și in
stituțiilor. care fac curse pe 
spezele statului cu scopul 
de a-și rotunji cîștigurile pe 
seama pasagerilor clandes
tini.

Care sînt cauzele acestui 
fenomen — în afară, desi
gur. de goana după cîștig a

care circulă mijloacele de 
transport în comun pe o 
serie de trasee lasă mult 
loc pentru mai bine — iar 
pină atunci... teren de ac
țiune pseudo-taximetriști- 
lor.

Care este situația în In
teriorul orașelor ? Ne-am 
ales ca teren de investiga
re Capitala, a cărei situa
ție este reprezentativă sub 
toate aspectele. Realitatea 
este că astăzi numărul 
taximetrelor Capitalei este 
sensibil mai mic față de 
anii cînd populația Bucu- 
reștiului era aproape la ju-

licitat aceasta, se impunea 
un studiu amănunțit din 
care să reiasă eficiența u- 
nei atari dotări suplimen
tare. Or, specialiștii din 
subordinea C.S.E.A.L. nu 
au făcut așa ceva. întru- 
cit pentru următorii ani se 
prevede intrarea în produc
ția de serie mare a noului 
autoturism românesc „Da- 
cia-1 300", ce poate fi folosit 
cu bune rezultate și in ca
drul „Getax", problema 
dotării va fi mult mai ușor 
de rezolvat".

Un alt element de

PSEUDO - TAXIMETRIȘTI
...LA DRUMUL MARE

celor In cauză ? Pe prim 
plan stau, după părerea 
noastră, carențele siste
mului de organizare a 
transportului rutier de 
persoane, atît în localități 
cit și in afara acestora. 
Numărul curselor de auto
buze este, pe unele rute, 
insuficient. Orarul lor nu 
este întotdeauna, cel mai 
potrivit. Confortul pe care 
îl oferă o asemenea cursă 
este adeseori departe de 
pretențiile elementare ale 
cetățeanului.

Din aceste motive, even
tualul călător, rămas in 
stație pentru că nu a mai 
putut să se urce in auto
buz datorită înghesuielii, 
sau neavînd la ora potri
vită cursă de autobuz, este 
nevoit — prin forța lucru
rilor — să apeleze la ser
viciile „ocazionalilor". De
sigur, nu se poate pretinde 
să Se fixeze orare astfel ca 
la fiecare minut să circule 
cîte o mașină. Dar modul 
extrem de neregulat, în 
voia incertitudinilor, în

mătatea celei de azi. Moti
vele — oricît ar părea de 
straniu — nu țin de alți fac
tori decît, in special, de 
modul cu totul aproximativ, 
„după ochi", în care se fac 
solicitările pentru sporirea 
parcului „Getax" (deși, sub 
raportul eficienței econo
mice, turismele-taximetre 
aduc, numai prin beneficii, 
un venit de cîteva ori mai 
mare decît dacă ar fi vîn- 
dute). Iar cererile formu
late în acest mod, fără nici 
o analiză științifică, sint 
in continuare amputate la 
C.S.E.A.L.

Discutind aspectele de 
mai sus cu directorul ad
junct Petre Cristescu din 
Departamentul aprovizio
nării tehnico-materiale din 
C.S.P., acesta ne-a decla
rat • „Pină în prezent, a- 
provizionarea cu mașini 
„Getax" s-a făcut fără a 
exista din partea C.S.E.A.L. 
o cerere riguros fundamen
tată. Dacă ar fi fost ne
voie de un număr sporit 
de taximetre și s-ar fi so-

care depinde tmbunătățirea 
■ transportului în interiorul 
orașelor îl constituie ta
riful. în prezent, in loc 
să constituie un instrument 
activ, de atragere a pu
blicului, prin care să se 
determine o utilizare su
perioară a parcului exis
tent și, deci, o sporire a 
încasărilor, și pe aceas
tă cale, însăși dezvolta
rea parcului — tariful 
a devenit o adevărată 
frînă. în Capitală, taxime- 
trele sînt solicitate doar cu 
20—25 la sută din capacita
te, iar restul timpului stau 
sau circulă in gol. A- 
cest lucru încarcă și prețul 
de cost, iar încasările nu 
sint pe măsura posibilități
lor. Se impune, prin prisma 
unor atari considerente, o 
corectare a tarifului, corec
tare astfel făcută incit să a- 
sigure creșterea pe mai de
parte a nivelului încasărilor 
și a beneficiilor.

Specialiștii cu care am 
stat de vorbă au subliniat

□ □ □ B O
și ei oportunitatea ope
rării unor corecții în ta
xare, cu scopul atragerii 
mai multor clienți și, în fi
nal, al creșterii gradului de 
eficiență a transportului 
„Getax". în afară de fap
tul că include un beneficiu 
foarte ridicat (aproape o 
treime din tarif) și prețul 
de cost este exagerat de 
mare, în comparație cu toa
te celelalte mijloace de 
transport.

Cum gradul de utilizare 
este condiționat în princi
pal de tarif, rezultă clar 
că singura modalitate de 
a spori atît rentabilitatea 
cît și coeficientul de utili
zare a parcului „Getax" 
este îmbunătățirea siste
mului de taxare.

înainte de a încheia a- 
cest capitol, ținem să re
petăm un lucru, de la care 
considerăm că ar trebui să 
se pornească în analiza 
sectorului „Getax" : din 
punct de vedere economic, 
transportul cu taximetre 
este cel mai rentabil, o ma
șină afectată parcului „Ge
tax" aduce un venit net de 
aproape 7 ori mai mare de
cît in cazul vînzării sale. 
Se impune așadar ca acest 
sector să nu ducă lipsa 
autoturismelor.

Dar pe lîngă creșterea 
parcului de taximetre, pe 
lingă corecțiile care i-ar 
putea aduce tarifului, pe 
lîngă îmbunătățirile siste
mului de organizare a tran
sportului rutier între loca
lități, pentru combaterea 
transportului clandestin de 
călători se Impun și o se
rie de reglementări legisla
tive adecvate. Amenzile ac
tuale sînt insignifiante, 
neputînd constitui o „pro
blemă" pentru cei în culpă 
— care și le „recuperea
ză" cu prisosință, in cite- 
va ore. Cit privește între
prinderile și instituțiile, ele 
ar trebui să vegheze cu 
mult mai multă intensitate 
și rigurozitate asupra par
cului propriu, pentru a nu 
da posibilitate șoferilor lor 
să-l folosească în scopuri 
ilicite.

Mihai IONESCU
Robert DIMBOVICEANU
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LUCRĂRILE SESIUNH MĂRII ADUNĂRI NAȚIONALE

Expunerea la proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere de lege 

emise de Consiliul de Stat de la ultima 
sesiune a Marii Adunări Naționale 

prezentată de deputatul Constantin Stătescu, 

secretarul Consiliului de Stat
După încheierea sesiunii a III-a a 

actualei legislaturi a Marii Adunări 
Naționale, Consiliul de Stat a emis 
un număr de 32 decrete cuprinzind 
norme cu putere de lege, pe care, 
din împuternicirea Consiliului de Stat, 
vi le prezint, pentru a fi adoptate 
ca legi, în conformitate cu articolul 
64 din Constituție.

Cele mai multe dintre aceste de
crete dau expresie preocupării Con
siliului de Stat de a continua acțiu
nea începută încă înainte de sesiu
nea anterioară a Marii Adunări Na
ționale și care a primit aprobarea 
acelei sesiuni, privind traspunerea 
în viață a directivelor Congresului 
al X-lea al Partidului referitoare la 
perfecționarea aparatului de stat.

Din categoria amintită fac parte 
decretele pentru organizarea și func
ționarea Ministerului Industriei Mi
niere și Geologiei, a Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleară, a Co
mitetului pentru Prețuri, a _ Di
recției Centrale de Statistică, a 
Băncii Naționale a Republicii So
cialiste România, a Băncii Agricole, 
a Băncii de Investiții. în aceeași 
categorie se înscriu modificările aduse 
unor dispoziții din decretele privitoa
re la organizarea și funcționarea 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ministerului Afacerilor Externe, Mi
nisterului Finanțelor, Ministerului 
Construcțiilor Industriale, Ministeru
lui Transporturilor, Ministerului Să
nătății, Direcției Generale a Rezer
velor de Stat. Notariatului de Stat, 
precum și din legea pentru organiza
rea judecătorească.

în scopul ridicării pe o treaptă su
perioară a cercetării științifice, pen
tru legarea acesteia, în mai mare 
măsură, de realitățile economice «și 
sociale din țara noastră, au fost a- 
doptate decretul privind înființarea 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice și decretul cu privire la orga
nizarea și funcționarea Academiei de 
Științe Agricole și Silvice.

în sfîrșit, prin cîtevă dintre de
cretele prezentate au fost date re
glementări noi unor domenii variate 
ale vieții sociale, după cum vom a- 
răta in continuare.

Necesitățile legate de dezvoltarea 
continuă, multilaterală, a vieții noas
tre social-eoonomice, de asigurarea 
unei repartizări judicioase, pe întreg 
cuprinsul țării, a cadrelor cu studii 
superioare, au stat la baza Decretu
lui nr. 158/1970 cu privire la reparti
zarea în producție a absolvenților 
instituțiilor de învățămînt superior 
de la învățămîntul de zi. Decretul re
glementează, pe baza unor criterii 
unitare, modul de organizare a ac
țiunii de repartizare și de efectuare 
a stagiului în producție, drepturile și 
obligațiile organizațiilor socialiste la 
care sint repartizați absolvenții, pre
cum și ale acestora, începînd cu 
promoția anului universitar 1969/ 
1970, asigurind astfel Îmbinarea ce
rințelor generale ale societății cu in
teresele personale ale absolvenților, 
în alegerea locurilor de muncă.

întărirea spiritului de răspundere 
al angajaților de toate categoriile și 
sporirea exigenței față de Încheierea 
și executarea contractelor economi
ce au determinat adoptarea Decre
tului nr. 148/1970 pentru modifica
rea articolelor 68 și 68' din Codul 
Muncii, referitoare la răspunderea 
materială a angajaților, precum și a 
Decretului nr. 142/1970, privind stabi
lirea cuantumului amenzii contra
venționale în cazul încălcării disci
plinei contractuale.

Urmărind o mai bună corelare a 
termenelor de plată și a majorărilor 
legale ce se aplică in materie fiscală, 
cit și stimularea extinderii muncii la 
domiciliu, prin stabilirea unui re
gim mai favorabil de impunere, De
cretul nr. 27/1970 a modificat unele 
prevederi legale referitoare la im
pozite și taxe, precum și la primele 
de asigurare.

Prin Decretul nr. 156/1970 s-a dat 
o nouă reglementare regimului pri
vind eliberarea pașapoartelor și a- 
cordarea vizelor române, iar prin 
Decretul nr. 25/1970. referitor la mo
dificarea Decretului nr. 210/1960 pri
vind regimul mijloacelor de plată 
străine — metalelor prețioase și pie
trelor prețioase, s-a dat în compe
tența Consiliului de Miniștri _ deter
minarea categoriilor de dobînditori 
de valută exceptați de la obligația de 
predare sau cedare a acesteia, pre
cum și condițiile în care au dreptul 
să utilizeze, în țară și în străinătate, 
valuta rămasă la dispoziția lor.

Prin Decretul nr. 871/1969 s-a acor
dat unor pensionari, invalizi și ac
cidentați de război dreptul de a be
neficia, pe lingă pensia IOVR, și de 
orice altă pensie cuvenită pentru 
munca depusă după invaliditate, pre
cum și de gratuitatea medicamente
lor și materialelor sanitare, în caz 
de tratament ambulatoriu.

Pentru a veni in sprijinul activi
tății educative desfășurate de orga
nizațiile de tineret, prin Decretele 
nr. 127 și 149/1970 au fost stabilite 
condițiile în care organizațiile socia
liste pot transmite în folosință Orga
nizației Pionierilor și Uniunii Tine
retului Comunist unele bunuri mobi
le și imobile proprietate de stat, ne
cesare desfășurării activităților cul
turale, sportive, .turistice și de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei.

Adoptarea Decretului nr. 153/1970 
pentru stabilirea și sancționarea u- 
nor contravenții privind regulile de 
conviețuire socială, liniștea și ordi
nea publică se înscrie pe linia lichi
dării, cu fermitate, a oricăror mani
festări antisociale, contrare normelor 
de bună cuviință și incompatibile cu 
ținuta morală a omului societății so
cialiste ; prin acest decret se asigu

ră o sancționare promptă tuturor 
acelora care manifestă mentalități 
înapoiate și dăunătoare, tendințe de 
parazitism, refuză să se încadreze in
tr-o muncă utilă, tulbură ordinea și 
liniștea publică, încâlcind astfel cele 
mai elementare reguli de conviețuire 
socială.

în domeniul dreptului penal, men
ționăm Decretul nr. 154/1970 prin 
care au fost aduse precizări unor dis
poziții din Codul penal și Codul de 
procedură penală și Decretul nr. 
24/1970 privitor Ia posibilitatea eli
berării pe cauțiune și executarea pe
depsei închisorii prin obligare la pla
ta unei amenzi, pentru unele categorii 
de infractori.

Intensificarea traficului rutier în 
țara noastră a necesitat revederea și 
îmbunătățirea reglementărilor exis
tente cu privire la circulația pe dru
murile publice, îmbunătățire care a 
fost realizată prin Decretul nr. 
128/1970.

în vederea aducerii la îndeplinire a 
directivelor de partid cu privire la 
ajutorarea grabnică a populației si
nistrate din cauza recentelor inunda
ții și alunecări de terenuri, prin De
cretul nr. 287/1970 s-au stabilit mă
suri de sprijinire a cetățenilor din lo
calitățile calamitate, corespunzătoare

RAPORTUL COMISIEI JURIDICE 
prezentat de deputatul 

Nicolae Guină
Comisia Juridică a Marii Adunări 

Naționale, reunită în ședințe de lucru 
în zilele de 7 mai, 25 iunie și 8 
iulie 1970, a examinat și discutat 
proiectele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege emise 
de Consiliul de Stat, care sint supuse 
spre dezbatere și adoptare Marii 
Adunări Naționale.

Comisia juridică a constatat că re
glementările cuprinse în decretele 
cu putere de lege a căror aprobare 
se propune prin aceste proiecte de 
legi, privitoare la diferite domenii ale 
construcției economice, social-cultu- 
rale și de stat, au fost examinate, 
sub formă de proiecte de decrete, de

Expunerea la raportul despre activitatea 
desfășurată de organele Procuraturii 

în anul 1969 
prezentată de tovarășul Augustin Alexa, 

procurorul general al Republicii Socialiste România
în aducerea la îndeplinire- a înda

toririlor constituționale ce-mi revin 
ca organ ales de Marea Adunare Na
țională, vă rog să-mi permiteți a vă 
face o prezentare a raportului cu 
privire la activitatea Procuraturii în 
anul 1969, raport care a fost pus la 
dispoziția fiecărui tovarăș deputat.

Organele Procuraturii — desfășu- 
rîndu-și activitatea în condițiile apli
cării unor măsuri cu caracter legisla
tiv de o deosebită importanță, luate 
în ultimii ani — s-au străduit să în
deplinească sarcinile trasate prin do
cumentele de partid și de stat, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale 
oamenilor muncii, a tuturor legilor 
statului, a ordinii de drept socialis
te din țara noastră împotriva celor 
care atentează la interesele poporu
lui, la cauza socialismului.

In acest cadru, organele Procuratu
rii au militat neabătut pentru tradu
cerea în fapt a politicii partidului de 
promovare a spiritului de dreptate și 
echitate socială, de respectare strictă 
a legii de către toate organele statu
lui și de către toți cetățenii, condiție 
esențială a realizării unui climat pri
elnic pentru desfășurarea muncii paș
nice și creatoare a întregului popor.

în ceea ce privește starea legalită
ții, comparativ cu perioadele prece
dente. raportul evidențiază că acțiu
nea de frînare și lichidare a încălcă
rilor de lege se manifestă tot mai 
activ, ca un proces specific actualei 
etape de dezvoltare a societății noas
tre socialiste ; respectarea legilor de 
către toate organele și organizațiile 
de stat sau obștești, de către toți ce
tățenii. devine pe zi ce trece o reali
tate tot mai evidentă.

Reflectînd rezultatele pozitive obți
nute in activitatea de întărire a lega
lității, statistica judiciară arată o scă
dere a numărului celor condamnați 
definitiv, în anul 1969, eu 36 la sută 
față de media ultimilor trei ani.

Deși frecvența manifestărilor anti
sociale a scăzut simțitor. numărul 
infracțiunilor care se săvirșesc, pre- 

necesităților legate de adoptarea, cu 
maximă urgență, a unor reglementări 
legale menite să ușureze acțiunea de 
refacere a gospodăriilor distruse sau 
grav avariate ale cetățenilor. în acest 
scop, s-a prevăzut posibilitatea de 
atribuire, în proprietatea sau folosin
ța veșnică a cetățenilor de către co
mitetele executive ale consiliilor 
populare sau cooperativele agricole 
de producție, a terenurilor necesare 
refacerii gospodăriilor personale și 
au fost stabilite unele măsuri pentru 
folosirea judicioasă a terenurilor pro
prietate de stat, situate în perimetru] 
construibil al municipiilor sau orașe
lor și în ve trele de sat.

Decretele pe care le-am menționat 
în cuprinsul expunerii au fost exami
nate și avizate favorabil. în stadiul 
de proiect, de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, ale că
ror observații au fost avute în vede
re la adoptarea acestor decrete de 
către Consiliul de Stat.

Tinînd seama de prevederile con
stituționale, potrivit cărora normele 
cu putere de lege emise de Consiliul 
de Stat între sesiunile Marii Adunări 
Naționale se suptin acesteia, la prima 
sa sesiune, vă rugăm a hotărî adopta
rea ca legi a tuturor proiectelor ce 
v-au fost prezentate.

către comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, potrivit compe
tenței lor și au fost găsite corespun
zătoare, observațiile acestora fiind 
luate în considerare de Consiliul de 
Stat la emiterea decretelor.

De asemenea, comisiile au exami
nat și proiectele de legi pentru apro
barea acestor decrete și avînd in ve
dere rezultatele aplicațiunii lor, au 
avizat favorabil, în unanimitate, asu
pra proiectelor de legi pentru aproba
rea decretelor cu putere de lege.

în consecință, comisiile permanente 
propun Marii Adunări Naționale 
adoptarea acestor proiecte de legi.

cum și al altor fapte de încălcare a 
legii, este încă destul de însemnat.

Raportul înfățișează și concluziile 
cu privire la cauzele și împrejurări
le mai importante care favorizează 
săvîrșirea infracțiunilor, subliniind 
printre acestea nivelul scăzut al con
științei celor care săvirșesc infrac
țiuni, superficialitatea ori lipsa de 
corectitudine a unor angajați, defici
ențe în evidența, circulația și păstra
rea bunurilor, neorganizarea cores
punzătoare a controlului gestionar, 
a pazei. Analiza contribuției Procu
raturii la întărirea continuă a legali
tății învederează că lucrătorii din 
Procuratură, în strînsă colaborare cu 
organele securității, miliției și cu in
stanțele judecătorești, au acționat cu 
simț de răspundere în efectuarea ori 
supravegherea urmăririi penale, în 
participarea la ședințele de judecată 
și în exercitarea căilor de atac, ve
ghind ca cei vinovați, dar numai a- 
ceștia, să fie trași la răspundere pe
nală și sancționați cu toată severita
tea, în raport cu gradul de pericol 
social al faptelor săvîrșite.

Totodată, au fost extinse și inten
sificate mijloacele de prevenire a 
săvirșirii infracțiunilor, punîndu-se 
un accent deosebit pe mijloacele de 
influențare obștească, pe rolul opi
niei publice în combaterea și lichida
rea cauzelor și condițiilor care gene
rează sau înlesnesc asemenea mani
festări antisociale.

S-a acordat, de asemenea, o im
portanță deosebită asigurării respec
tării legii în procesele civile, în ac
tivitatea organelor din administrație 
și economice, precum și în alte do
menii ale vieții sociale, iar sesizările, 
cererile și reclamațiile oamenilor 
muncii au fost examinate și rezolva
te cu o atenție sporită, luîndu-se mă
suri de restabilire a respectului legii.

în raport am evidențiat, totodată,
principalele deficiențe din activita
tea organelor Procuraturii. îndeo
sebi lipsa de fermitate manifes
tată în unele cazuri de pro
curori, în ce privește trimiterea in

Expunerea la darea de se?
asupra activității Tribunaluli» 

în anul 1969
prezentată de tovarășul Emilian Nucescu, 

președintele Tribunalului Suprem
Prezentarea dării de seamă asupra 

activității Tribunalului Suprem în 
fața Marii Adunări Naționale consti
tuie un eveniment de o importanță 
deosebită pentru continua perfecțio
nare a activității de înfăptuire a jus
tiției în țara noastră.

Deoarece în darea de seamă — în- 
mînată tuturor deputaților — a fost 
înfățișată mai pe larg activitatea des
fășurată de instanța supremă și cele
lalte instanțe judecătorești, vă rog 
să-mi îngăduiți ca, în cuvîntul meu, 
să relev în fața dv. numai unele din 
aspectele esențiale ce se degajă din 
analiza acestei activități.

Membrii Tribunalului Suprem au 
fost în permanență preocupați să 
contribuie cu eficiență sporită la a- 
părarea și întărirea legalității și or
dinii de drept socialiste. Exercitîn- 
du-și atribuțiile sale de control ge
neral asupra activității tuturor in
stanțelor judecătorești, Tribunalul 
Suprem a constatat că activitatea de 
judecată a acestora a marcat o îm- 
bunătățire față de anii precedenți, 
judecătorii manifestînd mai multă 
grijă și simț de răspundere pentru a- 
plicarea corectă și unitară a legii, 
pentru apărarea valorilor sociale, 
restabilirea drepturilor încălcate ale 
persoanelor și realizarea cit mal de
plină a rolului educativ-preventiv al 
justiției. împotriva celor care și-au 
permis să sustragă ori să prejudicie
ze în orice mod proprietatea obșteas
că, precum și a acelora ce au atentat 
la viața, libertatea, demnitatea sau 
avutul cetățenilor, s-a acționat cu 
fermitate și promptitudine, aplicîn- 
du-li-se sancțiunile corespunzătoare 
prevăzute de lege, în raport cu gra
vitatea faptelor săvîrșite și gradul 
de pericol social ce îl prezentau in
fractorii.

Din constatările făcute de Tribu
nalul Suprem, cu ocazia judecării 
proceselor, au rezultat însă și unele 
deficiențe în activitatea de judecată 
a instanțelor, constînd în greșita sta
bilire a situației de fapt din proces, 
ta urmare a neadministrării tuturor 
probelor necesare sau neverificării 
apărărilor invocate de părți, precum 
și în greșita aplicare a legii sau a 
unor pedepse nejust proporționaliza- 
te. S-a observat totodată la unii ju
decători o tendință de slăbire a fer
mității în sancționarea unor infrac
țiuni grave, prin acordarea uneori 
cu ușurință a circumstanțelor ate
nuante sau a suspendării executării 
pedepselor.

Pentru remedierea lipsurilor con
statate, Tribunalul Suprem a trebuit 
să desființeze hotărîrile penale și ci
vile greșite, dînd indicații instanțe- 

judecată ori luarea măsurii arestării 
preventive atunci cînd aceasta se im
punea și erau îndeplinite condițiile 
prevăzute de lege, precum și neli- 
chi darea tuturor cazurilor de tra
gere nejustificată la răspundere pe
nală a unor cetățeni. Asemenea lip
suri, deși față de perioadele prece
dente nu reprezintă decît cazuri izo
late, sînt totuși inadmisibile.

Sîntem hotărîți să acționăm în mod 
neabătut pentru lichidarea tuturor 
lipsurilor relevate, astfel încît orga
nele Procuraturii, prin întreaga lor 
activitate, să contribuie la aplicarea 
justă și unitară a legii, la înlătura
rea abuzurilor și arbitrariului, a ori
cărui subiectivism, apărînd deopotri
vă atît interesele generale, cît și 
drepturile și libertățile cetățenilor.

Pentru aplicarea și respectarea 
neabătută a legilor statului, în munca 
de viitor vom ține seama de conclu
ziile desprinse la Consfătuirea ca
drelor de bază din securitate, mili
ție, procuratură și justiție, cu care 
prilej tovarășul Nicolae Ceaușescu— 
făcînd o analiză obiectivă, realistă 
a fenomenului infracțional — a dat 
îndrumări prețioase pentru activita
tea de prevenire și combatere a tu
turor cazurilor de încălcare a legii.

Consider că examinarea de către 
Marea Adunare Națională a activi
tății Procuraturii va contribui la per
fecționarea acestei importante insti
tuții a statului nostru socialist, la 
îndeplinirea rolului organelor Pro
curaturii în realizarea sarcinilor ca
re le revin din documentele Congre
sului al X-Iea al partidului.

Asigur că lucrătorii din Procura
tura Republicii Socialiste România— 
conștienți de răspunderea lor față de 
clasa muncitoare, față de întregul 
nostru popor — vor lupta neobosit, 
cu toate forțele, pentru traducerea 
în viață a politicii partidului, de în
tărire continuă a legalității socia
liste, pentru ca întreaga activitate 
socială și de stat să fie întemeiată 
pe respectul legii. 

lor în vederea unei corecte aplicări a 
legii, cu asigurarea respectării ga
ranțiilor procesuale și a drepturilor 
legitime ale tuturor părților din pro
ces. Această preocupare se situează 
pe linia trasată prin documentele de 
partid privind necesitatea înlăturării 
cu hotărîre a oricăror manifestări de 
subiectivism, de încălcare a legalită
ții, care în trecut au dus la unele a- 
buzuri și represiuni nedrepte.

în afara soluțiilor sale de speță, 
Tribunalul Suprem a adus o contri
buție însemnată la justa orientare a 
instanțelor și asigurarea aplicării u- 
nitare a legii prin decizii de îndru
mare, avînd o valoare de principiu 
în rezolvarea unor probleme de drept 
controversate.

Pentru a asigura practicii judiciare 
a Tribunalului Suprem întreaga e- 
ficacitate socială, au fost publicate 
culegeri de decizii, repertorii și alte 
lucrări de specialitate, care sînt de 
un real folos pentru toți juriștii.

în încheierea acestei succinte tre
ceri în revistă a rezultatelor obținute, 
putem afirma cu deplin temei că în 
anul 1969 activitatea Tribunalului 
Suprem și a celorlalte instanțe ju
decătorești s-a desfășurat la un 
nivel calitativ îmbunătățit față de 
trecut Totuși, această activitate 
poate și trebuie să fie ridicată 
pe o treaptă superioară, prin adap
tarea ei în mai mare măsură la ce
rințele actuale ale vieții sociale și 
intervenirea cu mai multă hotărîre 
în acele domenii în care s-au con
statat deficiențe.

Membrii Tribunalului Suprem tre
buie să se preocupe într-o măsură 
și mai mare de cunoașterea realită
ților și a împrejurărilor care stînje- 
nesc buna desfășurare a activității

RAPORTUL COMISIEI JURIDICE 
prezentat de deputatul 

Traian lonașcu
Comisia juridică, întrunită în șe

dințe de lucru in zilele de 26, 27, 29 
iunie și 8 iulie 1970, ascultind și luînd 
în discuție Raportul despre activi
tatea desfășurată de organele Procu
raturii in anul 1969 și Darea de sea
mă asupra activității Tribunalului 
Suprem pe anul 1969. a constatat ur
mătoarele :

în ce privește Raportul despre acti
vitatea Procuraturii, discuțiile din 
cadrul Comisiei juridice au subliniat 
că, in perioada analizată, organele 
Procuraturii și-au îndeplinit sarcinile 
ce le-au revenit. Analizînd modul în 
care au fost soluționate cauzele, Co
misia juridică și-a insușit constata
rea Raportului că a crescut spiritul 
de răspundere al lucrătorilor din u- 
nitățile Procuraturii pentru înfăp
tuirea cerințelor legalității socialiste.

Merită să fie relevată — pe lingă 
operațiunile obișnuite de urmărire 
penală, de supraveghere a cercetă
rilor făcute de către organele secu
rității și ale miliției — participarea 
procurorilor la ședințele de judecată 
ale instanțelor, exercitarea căilor de 
atac ordinare, precum și verificarea 
hotăririlor penale și civile, în vederea 
introducerii recursului extraordinar, 
care are drept țel restabilirea legali
tății.

Trebuie subliniată, de asemenea, 
activitatea desfășurată în domeniul 
asigurării respectării legalității de 
către organizațiile socialiste. în le
gătură cu aceasta, menționăm că, în 
anul 1969, Procuratura a primit peste 
10 000 de redamații și sesizări, luind 
sau indicînd măsuri corespunzătoare, 
pentru a intra în domeniul legal.

Ca lipsuri. în activitatea organelor 
de Procuratură, s-au reținut unele 
cazuri în care procurorii nu au ma
nifestat suficientă fermitate in ce 
privește trimiterea în judecată a tu
turor celor ce au săvîrșit infracțiuni, 
ori în ce privește luarea măsurii de 
arestare preventivă, cu toate că a- 
cestea se impuneau în raport cu dis
pozițiile legii și împrejurările de 
fapt ale cauzei. Pe de altă parte, nu 
au fost lichidate toate cazurile de 
tragere nejustilicatâ la răspundere 
penală a unor cetățeni, uneori luîn
du-se greșit și măsura arestării 
preventive. De asemenea, nu s-a asi
gurat întotdeauna operativitatea ne
cesară în soluționarea cauzelor de 
către organele de urmărire penală, 
ceea ce a diminuat efectul educativ- 
preventiv ai sancțiunilor aplicate. 
Au mai fost constatate și unele lip
suri în activitatea de participare a 
procurorilor la judecarea cauzelor, 
precum și în ce privește folosirea, în 
toate cazurile, a căilor de atac îm
potriva hotăririlor nelegale sau ne
temeinice ale instanțo,or judecăto
rești.

în ceea ce privește : 
bunalului Suprem, din 
se in Darea de seam, 
precierilor făcute de n 
— care, prin activita 
la locul lor de m'unc . prii' In’
nirile cu alegătorii <
țiile electorale in car au fo itM*.
sint in măsură să ci ' activ iii-
tea Tribunalului Su; rrr. a
lalte instanțe judec.
sia juridică a ajun.' a conclus te K
atit adoptarea unor g.‘?n întări r

instanțelor ierarhie inferioare, prin 
întărirea legăturii cu acestea, prin 
studierea temeinică a practicii lor 
judicare și prin emiterea unor, deci
zii de îndrumare în acele domenii în 
care s-au constatat lipsuri. Prin în
treaga lor activitate judiciară, ei 
trebuie să contribuie hotărîtor la apli
carea neabătută a legilor statului so
cialist, în apărarea intereselor gene
rale și ale celor personale.

O îmbunătățire substanțială a ac
tivității tuturor instanțelor nu se 
poate însă realiza fără ridicarea la 
un nivel și mai înalt a conștiinței 
judecătorului. Așa cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului nostru, 
„Concepția după care judecătorul 
răspunde în fața conștiinței sale tre
buie completată cu aceea că el tre
buie să aibă o înaltă conștiință socia
listă, comunistă, că răspunde în fața 
poporului de felul cum își îndeplineș
te îndatoririle". în acest scop este 
necesar ca judecătorii să-și perfec
ționeze continuu pregătirea politico- 
ideologică, cunoștințele juridice și de 
cultură generală.

în numele tuturor membrilor Tri
bunalului Suprem, vă rog să-mi per
miteți să vă asigur că și în activi
tatea de viitor ne vom consacra în
treaga pricepere și putere de muncă 
pentru a ne îndeplini în mod exem
plar mandatul încredințat de Ma
rea Adunare Națională, astfel ca, 
prin hotărîrile ce le vom pronunța, 
să sporească sentimentul de încre
dere al cetățenilor în forța vie a le
gii, să capete noi valențe contribu
ția organelor judecătorești la opera 
de edificare a socialismului în țara 
noastră.

care au dus la perfecționarea sis' 
mului nostru legislativ, cît și utili
zarea justă a formelor de exercitare 
a controlului general de către Tri
bunalul Suprem, au determinat ridi
carea nivelului activității de jude
cată.

Astfel, în vederea îmbunătățirii 
activității judecătorești în țara noas
tră, Tribunalul Suprem a urmărit să 
asigure, potrivit indicațiilor date de 
conducerea de partid și de stat, o 
mai temeinică cunoaștere a fenome
nului judiciar, a stării infracționale 
și a aspectelor multiple economice 
și sociale ale proceselor civile. în 
special elaborarea unor decizii de în
drumare, bazate pe analiza legilor și 
pe cunoașterea justă a realităților so
ciale ale etapei actuale de dezvoltare 
a societății noastre, a constituit un 
sprijin, care era necesar pentru 
practica judiciară.

De asemenea, vizitele de lucru ale 
membrilor Tribunalului Suprem la 
tribunalele județene, participarea lor 
la ședințele de analiză, organizate cu 
acest prilej, și consfătuirile cu pre
ședinții unor tribunale județene au 
constituit o cale de cunoaștere a unor 
deficiențe in muncă și de remediere 
a acestora.

Comisia juridică apreciază că rea
lizările obținute în anul care a trecut, 
atît în activitatea Procuraturii, cît și 
în activitatea de înfăptuire a justiției, 
se datorează. îndeosebi, îndeplinirii, 
cu exigență sporită, a indicațiilor 
conducerii de partid șl de stat, per
fecționării legislației, măsurii de a se 
proceda la alegerea tuturor judecăto
rilor și a procurorilor șefi de județe, 
precum și preocupării de ridicare a 
nivelului profesional și politico-ideo
logic al lucrătorilor din Procuratură și 
justiție.

Comisia juridică propune Marii 
Adunări Naționale să aprobe activi
tatea Procuraturii și a Tribunalului 
Suprem pe anul 1969, cu recomanda
rea de a se da curs cît mai grabnic 
măsurilor arătate în Raportul și Da
rea de seamă prezentate.

în vederea îmbunătățirii activității 
Procuraturii și a activității instanțe
lor judecătorești, este necesar să se 
realizeze într-un spirit de înaltă exi
gență sarcinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, pentru 
popularizarea, în rîndul maselor largi, 
a dispozițiilor legale ce reglementea
ză relațiile noi, socialiste, și pentru 
ridicarea la un nivel tot mai înalt a 
conștiinței judecătorilor și procu
rorilor.

Este necesar să se desfășoare o 
luptă continuă împotriva infracționa- 
lității ; să se manifeste o grijă per- 
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Analiza ce se face în Sesiunea 
Marii Adunări Naționale a activității 
Procuraturii Generale și a Tribuna
lului Suprem, a subliniat deputatul 
Emil Bobu reflectă expresia drep
tului constituțional de control al 
Marii Adunări Naționale, sub condu
cerea căreia își desfășoară activitatea 
oate organele de stat, inclusiv instan- 

judecătorești și organele de 
••tură.
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Consider că esu
meiată aprecierea
portul procurorului genei v.
rea de seamă a Tribunalului 
din care rezultă că starea legai, 
s-a îmbunătățit în țara noastră, g 
la an la an, ca urmare firească a 
conținutului și esenței orînduiril 
noastre socialiste, a rolului conducă
tor al Partidului Comunist Român 
in întreaga activitate economică și 
socială a țării, a ridicării permanente 
a conștiinței socialiste a maselor.

Apreciind analiza temeinică pe care 
o face raportul procurorului general 
cu privire la cauzele care generează 
încălcări de lege, informez că și în 
județul Suceava ele sînt aceleași, re- 
marcîndu-se îndeosebi acțiunile în
dreptate împotriva patrimoniului fo
restier. Unele infracțiuni împotriva 
avutului obștesc se datoresc înca
drării sau menținerii în posturi de 
gestiune a unor elemente necores
punzătoare, acordării cu ușurință a 
perisabilităților, recepționării defec
tuoase a mărfurilor în comerțul de 
stat și cooperatist, neasigurării evi
denței și pazei bunurilor obștești, 
precum și atitudinii de nepăsare pe 
care o manifestă unii conducători de
unități față de apărar ••’’tutui
obștesc.
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ganem v. enii 
în actuala etapa de

societății noastre, cînd 
nomice, politice, cultur 
tot mai complexe, a ar 
loan Demeter,cre 
față de întărirea ordini 
sub toate aspectele, în fc 
de activitate. Inspirate 
cerințe, organele puteri 
frunte cu Marea Adun: 
au desfășurat, în per 
scurtă a actualei legisla 
tate de reglementare d< 
gată, intensă și multilr 
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Aș dori să-mi exprii 
activitatea Tribunalului 
Procuraturii, cît și cea 
judiciare și a organeloi 
este pozitivă, evidenții 
a exigenței și a simțult 
dere.

Merită să fie releva 
acordată activității pre 
tive, urmărindu-se în i 
rent o lărgire continuă 
aplicare a legilor din f 
gere. Această latură a 
ganelor justiției și Proci 
puternic stimulată de 
statul nostru care, după 
au în preocuparea lor 
ridicarea neîncetată 
juridice socialiste a cet 
carea acestora în spiriti 
legilor, al normelor d 
socială, crearea unei oi 
împotriva tuturor celor 
legea.

înregistrăm cu satisfa 
terea responsabilității i 
decătorilor și procurorii— ... ivSpec- 
tarea riguroasă a legilor, intensa ac
țiune de popularizare a legilor desfă
șurată de judecători și procurori în 
diferitele organizații socialiste.

Deși, ca urmare a măsurilor luate 
de conducerea de partid și de stat, 
organele de justiție și Procuratură 
și-au îmbunătățit activitatea, elimi- 
nînd abuzurile, arbitrariul și subiec
tivismul din practica judiciară, totuși, 
așa cum se desprinde din materia
lele prezentate, au mai existat cazuri 
de trimiteri nejustificate în judecată 
și de condamnare a unor persoane 

e. Aceste carențe care maî 
n activitatea judiciară se da- 
iperticialității in muncă a 
năr din ce în ce mai mic de 
i și judecători, care nu depun 
;ă stăruință pentru a elucida 
sub aspectele lor multiple, 

a afla adevărul, pentru a 
la o convingere intimă asu- 

stenței vinovăției.

luare în pag. a IV-a)
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încheierea lucrărilor sesiunii

Marii Adunări Naționale
(Urmare din pag. a III-a)

în cuvintul său deputatul

Breitenhofcra arătat că aprecia
ză ca deosebit de utilă prezentarea în 
Marele Sfat al țării a raportului 
Procurorului General și a dării de 
seamă de către Tribunalul Suprem, 
care ne oferă posibilitatea să cunoaș
tem principalele aspecte ale activită
ții de infăptuire a legalității socialiste, 
și, totodată, activitatea celor două or
gane.

Imensa majoritate a cetățenilor țării 
respectă legalitatea socialistă, contri
buind activ la asigurarea respectării 
legilor țării. Acest lucru este caracte
ristic statului socialist, în care po
porul deține puterea, unde oamenii 
muncii, sub conducerea partidului, ob
țin mereu succese noi în construcția 
multilaterală a societății socialiste.

Mai există totuși și o altă catego
rie de oameni, acei care se găsesc în 
contradicție flagrantă cu hărnicia, 
dorința de ordine și legalitate a ma
jorității covîrșitoare a poporului : ele
mente declasate, înapoiate, cu mani
festări de parazitism social, care a- 
duc prejudicii morale și materiale so
cietății noastre socialiste, unităților în 
care acestea lucrează.

în societatea socialistă, unde toți 
cetățenii au aceleași drepturi și în
datoriri, fenomenul social negativ a- 
mintit trebuie combătut, limitat și 
chiar desființat. Chiar și acei cetățeni 
care au încălcat legile țării sau nor
mele de conviețuire socială trebuie 
supuși unul proces de reeducare, re
cuperați și redați societății ca oameni 
însănătoșiți din punct de vedere mo
ral. Iată marea răspundere care re
vine fiecărei organizații sociale, fie
cărui organ judecătoresc sau al 
Procuraturii.

Raportul procurorului general și da
rea de seamă a Tribunalului Suprem 
evidențiază necesitatea sporirii, ridi
cării la un nivel superior a muncii 
preventive, desfășurate pe plan so- 
cial-educativ.

„Este necesar, a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să acordăm o 
mai mare atenție măsurilor preven
tive. Principalul este de a împiedica 
să se comită abateri, să se încalce le
gea. Organele de stat să considere că 
au acționat bine numai atunci cînd au 
reușit să prevină infracțiunile și ma
nifestările antisociale".

Organele Procuraturii, alături de 
toți ceilalți factori care au desfășurat 
activități de propagandă juridică și-au 
sporit an de an preocuparea pentru in
tensificarea muncii de prevenire a 
infracțiunilor și de popularizare a le
gilor, ceea ce a contribuit la reduce
rea numărului de infracțiuni și al 
altor fapte antisociale.

Pentru activitatea de viitor, consi
derări binevenită preocuparea, des- 
pfifeji din raportul procurorului ge
neral, de a ridica la un nivel supe
rior munca preventivă, cu precizarea 
că, după părerea noastră, această 
sarcină nu trebuie privită ca o activi
tate pur obștească, desfășurată de 
procurori ca membri ai Asociației Ju
riștilor, așa cum de regulă s-a proce
dat pînă acum. Munca preventiv-edu- 
cativă trebuie concepută, în același 
timp, ca una din principalele atribu
ții ce revin Procuraturii ca organ de 
stat, ea urmînd să îmbrace forme cît 
mai variate, să capete caracterul unei 
acțiuni sociale complexe, să contri
buie la crearea unei astfel de opinii 
nublioe, care să facă imposibilă comi- 
trea de infracțiuni.

lichidarea infracționismului nu de- 
pine numai de activitatea organelor 
justtiel și ale Procuraturii, ci sarcini 
similize revin și organizațiilor de 
masă: de sindicat, U.T.C., femei etc., 
mijloacelor de influențare a opiniei 
publiie (radio, televiziune, presă).

Esfe o datorie de onoare a fiecărui 
activist, deputat și cetățean să con- 
tribije la popularizarea sistematică a 
legjbr țării. în ceea ce mă privește, 
v<i face totul ca să îndeplinesc cu 
ciiște această îndatorire patriotică.

Cuvintul de închidere 
a sesiunii rostit 

de tovarășul 
Ștefan Voitec

Stimate tovarășe și
stimați tovarăși deputați,
încheiem lucrările sesiunii a patra 

a celei de-a șasea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale, sesiune laborioa
să care s-a desfășurat timp de peste 
trei luni, atît în ședințe plenare cît 
și in cadrul comisiilor permanente. 
Bilanțul ei reflectă o nouă și substan
țială contribuție la extinderea conti
nuă a activității forului suprem al 
țării, la înfăptuirea consecventă a po
liticii partidului și statului nostru, a 
&rogramului de înflorire a patriei ela- 

orat de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român.

într-un spirit de înaltă responsabi
litate au fost examinate și dezbătute 
numeroase proiecte de legi. Au fost 
adoptate documente de mare însem
nătate, menite să contribuie la trans
punerea în viață a măsurilor com
plexe de perfecționare multilaterală 
a activității economice și sociale.

în cadrul amplei dezbateri publice 
a proiectelor de legi, în întreprinderi, 
în organizații economice, în unități 
agricole, de stat și cooperatiste, în 
instituții — grăitoare manifestare a 
democratismului orînduirii noastre 
socialiste — masele largi cetățenești 
și-au exprimat deplina adeziune față 
de reglementările propuse, apreciin- 
du-le ca instrumente necesare și e- 
ficace pentru consacrarea trainică a 
principiilor socialismului în toate do
meniile vieții economice și sociale. 
Interesul viu manifestat cu acest pri
lej de milioanele de muncitori, ță
rani cooperatori și intelectuali și-a 
găsit expresie, între altele, în nume
roasele propuneri și sugestii făcute în 
cursul dezbaterilor publice. Acestora 
li s-au alăturat propunerile și amen
damentele formulate de deputați, de 
care s-a ținut seama la redactarea 
finală a proiectelor de legi.

Potrivit normelor constituționale, 
actuala sesiune a examinat și adoptat 
legile pentru aprobarea decretelor e- 
mise de Consiliul de Stat, între se
siunile Marii Adunări Naționale, 
consfințind astfel reglementări de o 
deosebită însemnătate economică, so
cială, politică și etică, a căror vali
ditate și eficiență au fost confirmate 
în procesul aplicării lor în practică.

Comisiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale au desfășurat în 
cursul actualei sesiuni o rodnică și 
bogată activitate, la lucrările lor par- 
ticipînd activ un mare număr de de
putați. Ele au examinat proiectele de 
legi supuse dezbaterilor, au ascultat 
din însărcinarea Consiliului de Stat 
rapoarte și informări ale miniștrilor 
și conducătorilor de instituții centra
le, au analizat modul în care orga
nele de stat înfăptuiesc politica parti
dului și guvernului și asigură aplica
rea legii.

In exercitarea atribuțiilor sale de 
control, Marea Adunare Națională a 
dezbătut și aprobat Raportul Procu
raturii și Darea de seamă a Tribuna
lului Suprem privind activitatea des
fășurată in anul 1969 și măsurile pen
tru aplicarea consecventă și unitară 
a legii în toate domeniile de activi
tate, promovarea principiilor de jus
tiție și echitate socială, educarea ce

tățenilor în spiritul respectării legi
lor și al întăririi ordinii de drept so
cialiste.

Un moment cu totul deosebit în 
lucrările actualei sesiuni l-a consti
tuit punctul înscris pe ordinea de zi 
a ședinței noastre de ieri, referitor la 
calamitățile naturale din primăvara 
acestui an și măsurile pentru înlătu
rarea efectelor lor. In cursul dezbate
rilor, care s-au încheiat prin adopta
rea hotărîrii de aprobare a activită
ții depuse de guvern în această peri
oadă de grele încercări și a măsuri
lor preconizate pentru viitor, s-a dat 
o înaltă apreciere abnegației, spiri
tului de sacrificiu și eroismului în
tregului nostru popor în lupta împo
triva stihiilor naturii, pentru reface
rea imenselor valori materiale distru
se. Biroul Marii Adunări Naționale 
ține să accentueze asupra datoriei de 
mare răspundere ce ne revine nouă, 
tuturora, ca deputați, de a contribui, 
prin toate forțele noastre, la mobiliza
rea maselor largi de cetățeni în ac
țiunea vastă pentru înfăptuirea hotă- 
rîrilor recentei plenare a Comitetului 
Central al partidului, a măsurilor sub
liniate în fața plenarei de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind lichida
rea deplină, încă în cursul acestui an, 
a urmărilor calamităților naturale, 
realizarea integrală a planului de 
stat, asigurarea unei baze puternice 
pentru viitorul cincinal.

Dezbaterea informării cu privire 
la activitatea internațională a Re
publicii Socialiste România în anul 
1969 a prilejuit o nouă și impresio
nantă aprobare a politicii externe 
înfăptuite de partidul și guvernul 
nostru, politică susținută cu toată 
puterea de întregul popor. Marea 
Adunare Națională a reafirmat hotă- 
rirea statului nostru socialist de a 
acționa cu fermitate și în viitor pen
tru promovarea politicii externe în
dreptate spre dezvoltarea prieteniei 
și cooperării cu toate țările socialiste, 
a colaborării cu celelalte state, fără 
deosebire de orânduire socială, a soli
darității active cu popoarele care 
luptă pentru libertate națională și 
progres social, pentru destindere, 
securitate și pace în Europa și în 
întreaga lume.

Tovarășe și tovarăși,
Lucrările sesiunii actuale reflectă, 

cu putere, voința de neclintit a na
țiunii noastre socialiste de a-și pune 
toate forțele in slujba înfăptuirii 
obiectivelor înscrise în programul 
stabilit de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român.

Reîntorși la locurile noastre de 
muncă, în mijlocul alegătorilor, care 
ne-au investit cu încrederea lor, ne 
revine îndatorirea de a le înfățișa 
importantele legi și hotărîri adopta
te în această sesiune, de a acționa 
neobosit, împreună cu masele de ce
tățeni, pentru traducerea lor în 
viață.

Biroul Marii Adunări Naționale vă 
urează, stimate tovarășe și stimați 
tovarăși deputați, spor la muncă și 
noi succese în activitatea dumnea
voastră.

Declar închise lucrările sesiunii.

teatre
• Teatrul de Operetă (la Teatrul 
de vară „23 August) : Suzana 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (bd. Schitu Măgureanu 1) : 
Transplantarea Inimii necunoscute 
— 20.

? Teatrul Mic (str. C. Miile 16) : 
rețul — 20 ; (la Teatrul de vară

„N. Bălcescu) : Primarul lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara**  (la gră
dina „9 Mai“) : Sus, pe acoperiș... 
în sac — 20.

• Sunetul muzicii (pe ecran pa
noramic, în culori, ambele serii) : 
SALA PALATULUI (seria de bi
lete 3438) — 19.
• Această femeie : PATRIA — 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 
21, GRADINA DOINA — 20,30.
• Departe în Apus : REPUBLICA
— 10 ; 12,30 ; 16 ; 18,30, 21.
• Argoman superdiabolicul : LU
CEAFĂRUL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 10,30 ; 
12,30; 14,30; 16,45; 19; 21,15, la gră
dină — 20,30.
• Familia T6t : CAPITOL — 9,15 ;
11.30.
• Armando ; Calul alb : CAPITOL
— 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21
• Omul care nu poate fi acuzat: 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Castelul condamnaților : LUMI
NA — 9,30—15,30 în continuare ; 
18 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 
18.
• Dreptul de a te naște : GLO
RIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, TOMIS — 8,30; 11; 13,30; 16;
18.30, la grădină — 20,30, MODERN
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• Străinii : FAVORIT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• Freddy și cintecul preriei : 
VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Vrăjitorul s DOINA — 11,30 ;
13,45.
• Astă seară mă distrez : DOINA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9—12.

& Africa, note de drum ; Așa ara-
Varșovia ; între atlas și oaze ; 

Comorile sudului Indian : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare. 
• Salariul groazei : FEROVIAR —
8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30,
EXCELSIOR — 9 ; 12 ; 45 ; 18 ; 21, 
ARENELE ROMANE — 20,45,
GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
GRIVIȚA — 10,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19, la grădină — 20,30, FLAMURA 
— 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• La CINEMATECA : Aventurile 
lui Till Buchoglindă (9 ; 11 ; 13), 
Articolul 420 (15,30), Diavolul în 
corp (18,30), Program de filme de 
animație premiate la Festivalul 
Mamaia ’70 (20,30).

f» Așteaptă pînă se întunecă î 
NFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 

— 15,15 ; 17,45 ; 20, GRADINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
• Orașul visurilor : COSMOS —
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Jurnalul unei cameriste : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Vinătorul de căprioare : DACIA 
— 8,45—20,30 în continuare.
• Marile vacanțe : BUCEGI — 10 ;
16 ; 18,15 ; la grădină — 20,30, FLO- 
REASCA — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Femeia îndărătnică : UNIREA 
— 15,30 ; 18, la grădină — 20,30.
• Dansînd Sirtaki : LIRA — 15,30, 
la grădină — 20,30, GRADINA MO
ȘILOR — 20,30.
• Un cuib de nobili : LIRA — 18.
• Stăpîn pe situație : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20.
• Răzbunătorul : FERENTARI —
15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA — 10 ; 
16 ; 18 ; 20.
• Bănuiala : COTROCENI — 15.30; 
17,45 ; 20, POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Jocul dublu în serviciul secret: 
VITAN — 15,30 ; 18, la grădină
20,30, PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
• Subiect pentru o schiță : VII
TORUL — 16 ; 18 ; 20.
• Afurisitul de bunic : MIORIȚA 
— 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
• 24 — 25 nu se înapoiază : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18.
• Misteriosul X din cosmos : 
ARTA — 16 ; 18,30, la grădină —
20,30. VOLGA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin J 
FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Acțiunea „Vulturul** : CRlN- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 

• Teatrul „Țăndărică1* * (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-PIum — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță la... 
Tănase — 19,30 ; (la Patinoarul 
artificial „23 August**)  : Așa a fost 
la Mexico — 20.

cinema

In lupta pentru re vitalizarea
SOLURILOR SĂRĂCITE

Recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din 8—9 iulie ca și lucrările 
sesiunii Marii Adunări Naționale, 
analizînd situația creată și pagubele 
provocate de inundații au dezbătut 
pe larg măsurile pentru înlăturarea 
efectelor calamităților naturale din 
primăvara anului 1970. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea sa 
la plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a sub
liniat încă o dată faptul că ..nămîn- 
tul reprezintă principalul mijloc de 
producție în agricultură, că indife
rent de proprietate el este un bun 
al întregii națiuni și că deci întrea
ga națiune este interesată în buna 
folosire si lucrare a lui. în crește
rea fertilității și potențialului său 
productiv".

în acest sens se desprind o serie 
de sarcini importante pentru spe
cialiștii din acest domeniu.

Am avut prilejul să cercetez îm
preună cu alți oameni de știință și 
specialiști o bună parte din regiuni
le calamitate. Am participat la șe
dința de lucru a specialiștilor de la 
direcția agricolă iudeteană Satu-Ma- 
re, în care s-au definitivat planul de 
măsuri pentru reînsămînțarea tere
nurilor pe care culturile au fost 
compromise de inundații, planurile 
de refacere a șeptelului, de recon
struire a adăposturilor pentru ani
male, de recoltare a furajelor etc. 
Am vizitat stațiuni experimentale, 
cooperative agricole de producție și 
întreprinderi agricole de stat. Am 
lucrat cu colectivul de elaborare a 
planului privind lucrările de îm
bunătățiri funciare ce trebuie 
efectuate în bazinul Someșului, 
pentru prevenirea în viitor a for
mării viiturilor și pentru apărarea 
localităților și a terenurilor agri
cole, luind ca bază situația creată 
de inundațiile din acest an.

Am lost impresionat de spiritul 
de răspundere și seriozitatea cu 
care au înțeles specialiștii și mun
citorii din organizațiile județene, 
din întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție să răspundă chemării parti
dului de a recupera cît mai mult 
din pierderile suferite. Este de sub
liniat și promptitudinea cu care 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii a sprijinit unitățile din zona 
calamitată cu îngrășăminte, trac
toare, mașini de semănat etc.

Agricultura noastră a înregis
trat în acest an pagube impor
tante nu numai pe terenurile inun
date, ci și pe intinse suprafețe nea
tinse de revărsarea apelor. In cîm- 
pia joasă din partea de vest a țării, 
de la Satu Mare și pînă în județul 
Timiș, există 330 000 ha soluri de 
luncă, peste 100 000 ha sărături, 

Casa de cultură a sindicatelor din Galați. Membrii cineclubului „Dunărea" 
în plină activitate Foto : S. Cristian

Acad. Gr. OBREJANU 
vicepreședinte al Academiei 
de științe agricole și silvice 

peste 150 000 ha cernoziomuri frea
tic umede, circa 180 000 ha cerno
ziomuri levigate freatic umede, 
260 000 ha lăcoviști și soluri humi- 
co-gleice și 95 000 ha soluri gleice. 
Sub toate aceste soluri, care însu
mează peste un milion de ha, apa 
freatică se află la o adîncime va
riind între 0,5—3 m. în anii ploioși, 
apa freatică se ridică la suprafață, 
acoperind importante întinderi de 
teren. De altfel, chiar acolo unde 
apa freatică nu ajunge la supra
față, dar se află la adîncime mai 
mică de 70—80 cm, însămînțarea 
culturilor de primăvară nu se poate 
face în epoca optimă. în acest an, 
de pildă, nu erau însămînțate, cu 
porumb și alte culturi, la începutul 
lunii iunie importante întinderi de 
pămînt. în alte locuri, cu terenuri 
mai ridicate, cu apa freatică la a- 
dîncime mai mare, insămînțările nu 
s-au putut face la timp din cauza 
ploilor dese, care n-au îngăduit ie
șirea la cîmp, solul fiind saturat 
cu apă.-

Pentru a putea ridica producția 
agricolă la nivelul corespunzător 
potențialului de fertilitate a soiu
lui, în cîmpia de vest a țării tre
buie efectuate mari lucrări de 
îndiguiri, desecări și drenaj. Stă- 
pînirea apelor^ curgătoare prin în
diguiri corespunzătoare, a apelor 
de scurgere și freatice prin dese
cări și drenaj, îmbinată cu aplica
rea unei agrotehnici corespunză
toare, va îngădui să obținem în 
această regiune producții ridicate 
și în anii ploioși.

în Țara Oașului, în partea de 
cîmpie a județului Satu Mare, in 
județele Maramureș și Bihor, cul
turile au avut de suferit pe mari 
suprafețe nu numai din cauza apelor 
freatice ridicate la suprafață, ci și 
datorită stagnărilor de apă, deter
minate de existența în profilul so
lului a unui orizont de acumulare 
a argilei, care nu îngăduie pătrun
derea apei provenite din ploi în 
straturi mai adinei. în urma preci
pitațiilor bogate, care în medie de
pășesc 700 mm, iar în unii ani 
ploioși ajung la 1 400 mm, aici s-au 
format soluri brune in diferite 
stadii de pcdzolire, podzoluri argi- 
loiluviale și podzoluri argiloilu- 
viale cu gleizare de suprafață. Pro
cesele intense de levigare și podzo- 
lire fac ca aceste soluri să fie să
race in substanțe nutritive, să aibă 
o. reacție acidă (valoarea pH cobo- 
rind sub 5), un grad de saturație 

!n baze sub 40 la sută, aluminiu 
mobil în cantități ce depășesc limi
tele de toleranță a plantelor, o 
cantitate de materie organică (hu- * 
mus) redusă și proprietăți fizice 
foarte proaste. Potențialul natural 
de fertilitate a acestor soluri este 
foarte scăzut. Fără îngrășăminte, 
fără aplicarea amendamentelor cal- 
caroase pentru neutralizarea aci
dității și anihilarea acțiunii toxice 
a aluminiului mobil, pe astfel de 
soluri nu se obțin mai mult de 
400—800 kg griu la hectar. Pe pa
jiștile naturale cresc plante care 
dau nutreț puțin și de calitate 
proastă.

Problema drenării teritoriilor eu 
astfel de soluri, în vederea elimi
nării excesului temporar de apă. 
se pune cu aceeași acuitate ca și la 
solurile freatic umede, avind în ve
dere că solurile podzolice sînt răs- 
pindite în zone cu mari cantități 
de precipitații. Acolo unde excesul 
de umiditate se manifestă numai 
primăvara, iar în lunile de vară 
și de toamnă se manifestă un de
ficit de apă, față de cerințele plan
telor, este util ca, prin lucrări de 
afinare adîncă a solului sau prin 
desfundare parțială pînă la 70 cm, 
să se înmagazineze plusul de apă 
în straturile mai adinei, ca rezervă 
pentru aprovizionarea plantelor în 
perioadele secetoase. Rezultatele 
obținute la Stațiunea experimen
tală Livada, prin desfundarea a o 
treime din suprafață, la 70 cm, 
demonstrează că producția a fost 
cu 1 300—1 500 kg/ha mai mare față 
de varianta arată la 20—22 cm, la 
același nivel de îngrășare și a- 
mendare.

Solurile podzolice și brune pofl- 
zolite reprezintă o sursă foarte im
portantă de sporire a producției 
medii pe țară la culturile agricole. 
Experiența Stațiunii Livada arată 
că, prin reglarea regimului apei din 
sol, aplicarea îngrășămintelor și 
amendamentelor în doze corespun
zătoare, se pot obține producții de 
peste 3 000 kg/ha la grîu, și pînă la 
5—6 000 kg/ha la porumb, similare 
deci cu cele de pe cernoziomuri. 
Fiind solurile cele mai sărace, ele 
au nevoie însă de îngrășăminte 
mai multe decit cernoziomurile și 
trebuie să procedăm în consecință, 
dacă vrem ca producția medie pe 
țară să facă un salt semnificativ. 
Avînd în vedere că ele reprezintă 
pe țară peste 1,5 milioane ha, față 
de producțiile de 800—1200 kg/ha 
ce se obțin acum, un spor de nu
mai 1000 kg/ha ar influența evi
dent balanța de cereale a țării.

Pornind de la citeva aspecte par
ticulare se pot trage unele concluzii 
în legătură cu situația generală 
creată.

Avind in vedere cerința majoră 
a economiei naționale de a se pre
veni calamități de proporțiile ce
lor din acest an, este necesară cer
cetarea multilaterală a cauzelor și 
efectelor inundațiilor din anul 1970. 
La aceste cercetări vor trebui an
grenați specialiști dip diverse dome
nii, meteorologie, hidrologie, geogra
fie. geologie, pedologie, silvicultură, 
hidraulică, îmbunătățiri funciare și 
gospodărirea apelor, agrotehnică 
etc., care să studieze în mod com
plex procesul de formare și fac
torii care condiționează propor
țiile viiturilor și, pe această bază, 
să stabilească o nouă concepție, noi 
principii și criterii de proiectare a 
lucrărilor și măsurilor ce trebuie 
întreprinse in zona de geneză a 
scurgerilor de apă, a lucrărilor de 
acumulare și de apărare a terenu
rilor și așezărilor omenești, prin În
diguiri, canalizări, lucrări hidroteh
nice in albii etc. Amploarea inun
dațiilor din acest an și distrugerile 
provocate pun în fața cercetătorilor 
și proiectanților, pe lîngă proble
ma studierii cu toată atenția a noii 
situații, necesitatea efectuării de 
lucrări suplimentare, față de cele 
prevăzute în program, precum și 
reconsiderarea tuturor documenta
țiilor tehnice întocmite pentru a se 
stabili noi parametri în funcție de 
noile condiții hidrologice corespun
zătoare viiturilor din acest an.
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Un interesant supliment 
al ziarului „Neuer Weg“

care 
oas- 
bo-

Ziarul „Neuer Weg“, 
cotidian de limba germa
nă ce apare la București, 
a publicat de curind un 
interesant supliment inti
tulat „Concediu în Româ
nia 1970“. Paginile adre
sate deopotrivă turiștilor 
străini aflați acum in țara 
noastră, cit și celor 
doresc să ne devină 
peți, prezintă paleta
gata a posibilităților ofe
rite de țara noastră pentru 
a vacanță plăcută, in con
diții de confort modern. 
Bunăoară, este amplu 
prezentată Mamaia — cea 
mai cunoscută stațiune 
de pe litoralul nostru — 
așa cum este ea văzută 
de numeroșii ei vizitatori 
de peste hotare, sint des
crise itinerarele unor 
excursii la mînăstirile din 
nordul Moldovei, precum 
și posibilitățile de trata
ment din diferite stațiuni 
balneo-climatice. Cititorii 
sînt informați despre nu
meroasele posibilități de 
divertisment care se află 
la dispoziția turiștilor in 
timpul unui seiur în Ro
mânia. Suplimentul consti
tuie o amabilă și convin
gătoare invitație la cel 
de-al V-lea Festival și 
Concurs Internațional 
„George Enescu", la Tir- 
gul internațional de la 
București, la sărbătoarea 
folclorică tradițională 
„Tirgul de fete de pe

muntele Găina" sau 
„Sărbătoarea Mării", 
ganizată timp de șapte 
zile la Constanța — prilej 
pentru a evoca prin pro
cesiuni alegorice istoria 
orașului din epoca romană 
și pînă in zilele noastre.

Suplimentul inserează 
și numeroase date practice

Za 
or-

privind serviciile care stau 
la dispoziția turiștilor pre
cum și relatări despre tra
seele automobilistice.

Intrucît oferă o nouă 
posibilitate de informare 
asupra posibilităților de a 
petrece un concediu plă
cut in România, este fi
resc ca cei ce se ocupă 
de difuzarea presei in țară 
și peste hotare să se în
grijească ca suplimentul 
ziarului „Neuer Weg“ să 
ajungă prompt la indemt- 
na publicului căruia i se 
adresează.

Sărmanul Cromwell

în numărul de dumi
nica trecută al ziarului 
„Sportul" citind în pa
gina I-a cursivul scris 
pe marginea meciului de 
box România — S.U.A., 
omul insuficient infor
mat în materie de isto
rie a putut afla, între al
tele, despre „drumul spre 
eșafod al neînțelesului 
Cromwell". O referință 
de cultură generală me
nită (cel puțin în intenție) 
să ridice ținuta sus-zisu- 
lui cursiv. Numai că „ne
înțelesul Cromwell" n-a 
parcurs nicidecum drumul 
spre eșafod, ci, după cum 
se știe, a murit in patul 
său, ca orice bun englez... 
(el l-a dat pe mina că
lăului pe regele Charles 
I, dar asta e altă poves
te). Apelînd la istoria... e- 
conomiei politice, ’ auto
rul cursivului compară

și boxerii
incinta patinoarului (unde 
s-a desfășurat meciul) cu 
„un uriaș falanster spor
tiv, umplut pînă la re
fuz". Și trebuie să re
cunoaștem că noțiunea 
„falanster sportiv" sună 
frumos chiar dacă este 
mai mult decît... bizară a- 
propierea unui patinoar 
de forma de organizare 
socială prefigurată de 
utopiști. La rîndui său, 
acest „falanster sportiv" 
capătă nuanțele unei... 
„picturi submarine", de 
parcă totul s-ar petrece 
„într-una din încăperile 
acvatice ale lui Jacques 
Cousteau" ! în cele 80 de 
rînduri ale sale, cursivul 
prilejuiește și alte nume
roase metafore, referințe, 
comparații (de la „roșul 
pompeian" al pelerinelor, 
pînă la „degetele lungi de 
nianist virtuoz" ale re-

flectoarelor care suge
rează și imaginea unor 
„hoți bătrîni" ce lunecă 
nedumeriți și străini (ce să 
mai vorbim de cît de ne
dumeriți și străini rămîn 
cititorii în fața acestei a- 
valanșe de „perle" de stil 
și cultură !) — de la zîm- 
betul chinuit al antreno
rului care-1 amintește pe 
cutare „cîntăreț belafon- 
tin“ (noroc că Belafonte 
nu a fost și el condus 
la eșafod !), pînă la res
pirația violentă, dure
roasă a tribunelor „acu- 
zind acea superbă încor
dare pe care nu ți-o dă 
decît așteptarea" etc., etc.) 
Este o involuntară auto- 
satirizare a dorinței de a 
epata, care trimite cu 
gindul la „Vocea patrio
tului naționale". Cursi
vul se intitulează — 
savuroasă coincidență ! — 
„Trompeți". (In același 
număr al ziarului am în- 
tîlnit și alte „licențe". 
De pildă, o explicație la 
un clișeu din pag. a IV-a

notează că regele Leo
pold al Belgiei îl felicită 
pe ciclistul Merckx, deși 
toată lumea știe că rege 
al Belgiei este Baudouin, 
Leopold fiind fostul rege, 
care a abdicat cu mulți ani 
în urmă în favoarea fiului 
său).

Nu am fi insistat asu
pra cursivului amintit 
dacă în „Sportul" n-ar fi, 
apărut tot mai evidentă o 
anume tendință spre o „li
teraturizare" ieftină, pre
cară. Desigur, ar merita 
susținut efortul redac
ției de a aduce în pa
ginile ziarului semnături 
prestigioase, de a publi
ca articole, note, repor
taje care depășesc stilul 
obișnuit al consemnări
lor sportive. Dar tocmai 
pentru că există o astfel 
de preocupare, redacția 
ar trebui să manifeste mai 
multă grijă și exigență fa
ță de calitatea textelor, să 
evite cu consecvență 
„spuma de vorbe", inad
vertențele, semidoctismul.

Deși a trecut o perioadă 
destul de îndelungată de 
timp de la primirea co
lecției, nu s-a găsit încă 
un spațiu pentru a-i pune 
în valoare lucrările care, 
fără îndoială, ar fi mult 
admirate. De ce Comite-

tul de cultură și artă al 
municipiului București, 
care trebuia să găsească 
spațiul de expunere ne
cesar, întîrzie atît de 
mult ?

Marina PREUTU

Cinematografie 
sau arhivistică?

0 colecție 
iși așteaptă

în volumul „Arta orien
tală în România" — vo
lum apărut în 1963, sub 
auspiciile Editurii Meridi
ane — erau reproduse un. 
mare număr de lucrări a- 
parținînd colecției picto
rului Hrandt Avachian și 
sorej sale Beatrice Ava
chian. Această colecție, o- 
rientată cu precădere asu-

valoroasă
expunerea

Un cititor din Piatra 
Neamț ne sesizează : „Pe 
ecranele cinematografelor 
din acest oraș rulează cu 
precădere filme vechi și 
foarte vechi — prezentate 
aici la cîteva luni sau 
chiar la un an și mai bine 
după premiera lor bucu- 
reșteană. în săptămîna
6—13 iulie au fost pro
gramate filmele „Via 
Mala", „Cei 1 000 de ochi 
ai doctorului Mabuse" și 
„Pentru țară și rege". U- 
neori, filmele sînt și mult 
mai vechi, și rpult mai 
nesemnificative. Faptul 
se înscrie ca un semn ne
gativ pe agenda vieții

culturale a acestui muni
cipiu, centru de județ și 
centru 
intern
Ne-am dori aici, la Piatra 
Neamț, pe lîngă o prezen
tare mult mai operativă a 
filmelor noi. o cinematecă, 
cicluri de filme din patri
moniul de aur al artei 
cinematografice. Aceasta 
nu înseamnă însă că Ofi
ciul de difuzare a filmelor 
din Iași să transforme ar
bitrar sălile cinematogra
felor orașului în improvi
zate „arhive—cinemateci". 
Nu ar fi posibilă mai 
multă promptitudine în di
fuzarea filmelor bune ?“

turistic de interes 
și internațional.

pra artei orientale și ex
trem orientale (evaluată 
la suma de 2,5 milioane) 
a fost oferită statului. Ea 
cuprinde vase din dinas
tia Ming. suluri de pictu
ră pe mătase, porțelanuri 
sau statuete japoneze de 
fildeș policrome, sculpturi 
indiene în piatră sau 
bronz, bijuterii orientale.

Nedorită discreție
Acțiunile întreprinse în 

ultima vreme pentru per
fecționarea activității edi
toriale se dovedesc de bun 
augur pentru dinamizarea, 
diversificarea și speciali
zarea producției de carte. 
Apariția unor noi colecții, 
ca și a altor formule de

prezentare a cărții, nu re
prezintă însă actul final al 
activității editoriale. De la 
ieșirea din tipografie pînă 
la intrarea în posesia citi
torului, cartea străbate un 
drum lung, intîmpină une
ori dificultăți neașteptate, 
care-i îngreunează difuza-

rea. în esență, toate aces- 
, tea țin de modul în care se 

înțelege să se desfășoare 
acțiunea de popularizare a 
cărților, prezentarea și im
punerea lor în conștiința 
cititorilor. Este suficient să 
arătăm — așa cum am pu
tut constata într-un sondaj 
întreprins recent în cîteva 
librării din Capitală — că 
unele colecții de curînd a- 
părute. cum ar fi „Biblio
teca pentru toți copiii", 
„Umor" sau „Mithos" ră
mîn încă pentru o mare 
parte a publicului, necu
noscute, datorită unui sis
tem ineficace de prezen
tare și popularizare. în
tr-un moment cînd trans
miterea noutăților se des
fășoară cu intensitate și o- 
perativitate în cele mai 
diverse domenii, apelîn- 
du-se la mijloace ingeni
oase pentru a atrage aten
ția celor interesați, cartea 
nu se bucură de populari
zarea meritată. însuși mo
dul în care sînt expuse a- 
deseori volumele în vitri
nele sau rafturile librării
lor nu captează atenția pu
blicului. Să fie de nereaJi- 
zat o propagandă diversă, 
viguroasă, inteligentă. în 
forme cît mai atractive, 
folosind toate posibilită
țile existente în edituri, 
librării, in paginile presei 
— ca anunțuri, succinte 
prezentări, afișe, standuri, 
vitrine, expoziții. întîlniri 
cu publicul etc, ? Desiaur, 
nu. Se cer doar mai mul
tă inventivitate, eforturi 
mai susținute, pentru a în
lesni rapid și eficient in
formarea cititorilor.

Emil VASILESCU

9,00 Deschiderea emisiunii. Vara 
copiilor. Transmisie în direct de 
la Ștrandul Tineretului. Sfaturi 
practice pentru excursioniști. Cupi 
de înot pentru copii. Culturism. 
„Noile aventuri ale lui Huckle
berry Finn4* — film serial pentru 
copii (II). 10,00 Viața satului. Lu
crările Plenarei C.C. al P.C.R. și 
ale M.A.N. Calendarul lucrărilor 
agricole. „Oamenii Bărăganului4* 
— reportaj. Poșta emisiunii. Cîn- 
tece și dansuri în interpretarea 
artiștilor amatori din județul Ia
lomița. 11,00 Căminul. 12,00 De 
strajă patriei. 12,30 Concert sim
fonic. Orchestra simfonică a Ra- 
dioteleviziunii, dirijată de Aaron 
Copland și Pierre Colombo, in
terpretează : „Pelleas și Melisan- 
de44 de Gabriel Faurâ ; „Salonul 
mexican44 de Aaron Copland ; 
„Ucenicul vrăjitor44 de Paul Du
kas. 13,15 Emisiune în limba ma
ghiară. 14,45 Televacanță. 15,50 
Microavanpremieră. 16,00 Dumini
că sportivă. Fotbal : Rapid—Dina
mo București. Transmisiune de la 
Stadionul Republicii. Caiac-canoe : 
Regata Snagov — aspecte de la 
cursele finale. 19,00 Campionatul 
mondial de motociclism viteză. 
19,30 Telejurnalul de seară.

PROGRAMUL I
20,00 „La horă-n sat44. „Cînd aud 

cucul cîntînd44. Emisiune de ver
suri și cîntece populare. Tele
obiectiv : „La ștrand44... 20,30 Film 
artistic : „Confidență unei perne4* 
cu Doris Day, Rock Hudson si 
Tony Kendall. 22,10 Timpul ora
șului. Reportaj •de Ștefan Iacob 
și Mihai Romașcu. 22,25 Imagini 
sonore, cu Mihaela Mihai și Sile 
Dinicu. 22,55 Telejurnalul de noap
te. 23,10 închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL II
20,00 Stagiune lirică TV. „Ora 

spaniolă* 4 de Maurice Ravel. 20,50 
Arte frumoase. In atelierele picto
rilor Dumitru Gheață Colibași și 
Schweitzer Cumpănă. 21,05 Ro- 
man-foileton : „Casa Budden- 
brook44. Reluarea episodului V. 
22,00 închiderea emisiunii pro
gramului II.

t V
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VIZITA PREȘEDINTELUI
REPUBLICII

AFRICA CENTRALĂ
(Urmare din pag. I)

Președintele Republicii Africa 
Centrală, Jean Bedel Bokassa, și 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, iau loc apoi 
într-o mașină deschisă escortată de 
motocioliști și se îndreaptă spre re
ședința rezervată oaspeților.

Mii de bucureșteni aclamă pe 
cei doi președinți. Se răspunde cu 
căldură salutului locuitorilor Capi
talei veniți în întîmpinarea înal
tului sol al Republicii Africa Cen
trală, țară față de care poporul 
român nutrește sentimente dfi sti
mă și simpatie și se bucură de suc
cesele obținute de ea pe calea dez
voltării, a consolidării independen
ței economice.

★
Trimișii speciali Agerpres, Gh. 

Preda și N. Vamvu, transmit: Pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel Bo
kassa, însoțit de Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și de suita oficială ce i-a fost 
atașată, a plecat sîmbătă după a- 
mif‘ză, cu un avion special, într-o 
călătorie pe litoral.

La aeroportul internațional „Ko- 
gălniceanu", marea și moderna 
poartă aeriană a României la Ma
rea Neagră, pavoazat sărbătorește, 
au venit în întîmpinarea oaspeți
lor Petre Ionescu, președintele 
Consiliului popular județean Con
stanța, și alte oficialități locale. 
Numeroși cetățeni ai Constanței 
au ținut să salute cordial pe oaspe
te încă de la aeroport, și apoi pe 
întreg traseul străbătut pînă la 
Mamaia de cortegiul oficial.

Marea și întinsa plajă a cunoscu
tei stațiuni balneo-climaterice 
Mamaia freamătă de lume. Aici se

Vizită protocolară
(Urmare din pag. I)

• Felîcitînd călduros pe președin
tele Republicii Africa Centrală cu 
ocazia conferirii înaltei distincții, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că aceasta constituie un 
simbol al prieteniei dintre cele 
două popoare, al viitoarei colabo
rări în toate domeniile de activi
tate.

Președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Bedel Bo
kassa. a înmînat apoi președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae

(Urmare din pag. I) 

află o parte din cei peste 64 000 de 
turiști care își petrec în prezent 
vacanța pe litoral. Avînd cunoștin
ță de scurta prezență în stațiune a 
președintelui Republicii Africa 
Centrală, turiștii aflați pe plajă îi 
ies în întîmpinare, fac semne prie
tenești.

Imaginea multicoloră a stațiunii 
se dezvăluie pînă departe de pe 
terasa hotelului „Riviera", cea mai 
înaltă construcție de la Mamaia, 
unde oaspetele este invitat de că
tre gazde. Aici, arhitectul-șef al 
Constanței oferă detalii asupra 
concepției care a stat la baza înăl
țării Mamaiei moderne, asupra 
perspectivelor de dezvoltare a a- 
cestui oraș, rațiunile economice și 
sociale pentru care statul nostru 
socialist face asemenea mari in
vestiții pe întreg litoralul mării. 
Președintele Bokassa își mărturi
sește admirația sa pentru această 
impresionantă realizare care este 
stațiunea Mamaia.

De la Mamaia, coloana de mașini 
intră în Constanța — oraș conec
tat cu toate valențele la fluxul 
prefacerilor socialiste ale Româ
niei, care păstrează cu grijă și 
dragoste vestigiile trecutului, ale 
unei strălucite civilizații. Mărturii 
de mare preț ale străvechii istorii 
a acestui oraș, Tomisul de altă
dată, edificiul roman cu mozaic și 
muzeul de arheologie, considerat pe 
drept cuvînt unul dintre cele mai 
reprezentative din Europa, sînt vi
zitate cu deosebit interes de preșe
dintele Bokassa.

Călătoria pe litoral a continuat 
apoi prin stațiunile Eforie Nord și 
Sud, pînă la Mangalia, unde se 
află reședința de o zi a oaspe
ților.

Ceaușescu, „Marea Cruce a Ordi
nului pentru Merit al Republicii 
Africa Centrală".

Felîcitînd, la rîndul său, pe pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României pentru înalta distincție 
conferită, președintele Jean Bedel 
Bokassa a arătat că schimbul aces
tor înalte decorații simbolizează 
prietenia sinceră și colaborarea 
dintre cele două țări.

După solemnitate, cei doi șefi de 
stat și oficialitățile prezente la ce
remonie s-au întreținut cordial.

(Agerpres)

GRÎUL
șești, Bărăganu, Lehliu și altele, unde 
s-au recoltat între 650—850 ha.

Asemenea rezultate au obținut și 
numeroas" cooperative agricole cum 
sînt cele din Smirna, Amara, Co- 
simbești, Mărculești, Căzănești și al
tele, care au terminat între primele 
recoltatul orzului, iar acum au în
ceput secerișul griului.

Merită subliniată preocuparea con
siliilor de conducere și a specialiș
tilor din cooperativele agricole pen
tru eliberarea cit mai urgentă a te
renului, fertilizarea și însămînțarea 
tuturor suprafețelor cu porumb pen
tru boabe, cu legume de toamnă, cu 
porumb pentru siloz sau masă verde.

Din situația întocmită de direcția 
agricolă județeană reiese că su
prafața însămînțată cu culturi du
ble depășește 3 000 de hectare. Cele 
mai mari suprafețe de culturi succe
sive au cooperativele agricole Ulmu, 
Valea Ciorii, „Aurora" — Amara, Că
zănești, Țăndărei, Gheorghe Lazăr, 
Progresul — Făcăeni ș.a. Cu toate că 
stadiul de coacere a culturilor este 
avansat, în unele întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agricole 
ritmul de lucru nu este corespunză
tor. Mijloacele tehnice de care dis
pune întreprinderea agricolă de stat 
Malu i-ar fi permis să recolteze zil
nic mai mult de 130 de hectare. Cu 
toate acestea, după 4 zile de lucru 
s-au realizat numai 70 hectare. In 
această unitate, deși recoltatul orzu
lui s-a încheiat, pînă în prezent au 
fost arate doar 150 de hectare și s-au 
însămânțat numai 20 hectare. La Cio
cănești, suprafața de grîu recoltată 
este de numai 40 hectare, iar cea în
sămînțată cu porumb de 150 hectare. 
Aci, deși există un număr apreciabil 
de tractoare care ar putea fi folosite 
la arat, acestea sînt întrebuințate la 
transporturi. Acestei întreprinderi i 
s-au asigurat autocamioanele necesa
re, dar consiliul de administrație nu 
le folosește. în Bărăgan grîul este 
copt. Pentru a se evita pierderile 
prin scuturare este necesar ca toate 
mijloacele de lucru să fie îndrepta
te spre lanuri.

Și în județul CONSTANȚA lanuri
le cu grîu s-au copt. „Fără nici o ex
cepție, în toate unitățile agricole se 
poate recolta din plin — ne-a preci
zat jng. Dan Șerbu, directorul direc
ției agricole județene. După calculele 
făcute, utilizînd cu maximum de ran
dament combinele existente, pot fi 
recoltate zilnic 7 900—8 000 ha cu grîu. 
Aceasta înseamnă ca, în condițiile u- 
nui timp favorabil, cel mai tîrziu la 
25 iulie, întreaga recoltă de pe cele 
85 700 ha cultivate cu cereale în co
operativele agricole, să ajungă în 
hambare".

Semnarea protocolului privind 
colaborarea economică și principalele 

posibilități de livrări reciproce de mărfuri 
pe perioada 1971-1975 intre România 

și Iugoslavia
în urma convorbirilor ce au avut 

loc. sîmbătă a fost semnat, la Bucu
rești, protocolul privind colaborarea 
economică și principalele posibilități 
de livrări reciproce de mărfuri pe 
perioada 1971—1975 între Republica 
Socialistă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia.

Protocolul prevede dezvoltarea co
laborării și cooperării economice în 
domenii variate, de interes reciproc, 
ca : energetic, metalurgic, construcții 
de mașini, industrie chimică, mate
riale de construcții și altele, precum 
și unele materii prime. Alte pre
vederi se referă la posibilitățile de 
lărgire a schimburilor de mărfuri ce 
urmează a fi definitivate cu ocazia 
încheierii noului acord comercial pe 
termen lung între cele două țări.

Protocolul a fost semnat din partea 
română de Maxim Berghianu, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, iar din partea iugoslavă de 
dr. Rikard Stajner, directorul gene
ral al Institutului Federal de Plani
ficare Economică al R.S.F. Iugoslavia.

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI AMBASA
DOR AL REPUBLICII FEDE

RALE NIGERIA
Sîmbătă seara a sosit în Capitală 

Soji Williams, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Federale Nigeria în Republica 
Socialistă România.

★
Ministrul învătămintului, Mircea 

Malița, a plecat sîmbătă seara în 
R. P. Bulgaria, unde va face o vizită 
la invitația ministrului învățămîntu- 
lui public, Stefan .Vasilev.

La plecare, ministrul învățămîntu- 
lui a fost condus de membri ai con
ducerii ministerului, precum și de 
reprezentanți ai Ambasadei R. P. Bul
garia la București.

ASTĂZI ÎNCEPE PE LITORAL

A șaseg ediție a Festivalului 
de folclor

începînd de duminică, stațiunile de 
pe litoral găzduiesc o importantă ma
nifestare artistică națională : A 6-a 
ediție a Festivalului de folclor. De
venită tradițională, această amplă 
manifestare, așteptată cu mult in
teres în fiecare vară pe litoralul 
Mării Negre, programează, între 12 
iulie și 28 august, 48 de spectacole la 
Mamaia, Eforie-Nord, Eforie-Sud, 
Techirghiol, Mangalia-Nord și Man- 
galia-Sud, susținute de ansambluri 
folclorice din 12 județe ale țării. Ast
fel, peste 800 de artiști amatori — 
cîntăreți și dansatori — din formații 
artistice aparținînd așezămintelor 
culturale și sindicatelor din județele 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Satu-Mare,

Care este situația pe teren ? Vineri 
la prînz, în toate unitățile agricole 
din județul Constanța s-a terminat 
secerișul orzului pe cele 10 600 hec
tare cîte au fost cultivate. S-a intrat 
cu toate forțele în lanurile de grîu. 
Ne oprim la Hîrșova. Pînă sîmbătă, 
la ora 10, ne informa Iordan Iscru, 
președintele cooperativei, grîul a fost 
secerat de pe cele 410 ha cultivate, 
în trei zile, cu forțele existente, în
treaga recoltă va fi strînsă. Combine
le lucrează aici 11—12 ore pe zi. 
Recolta este transportată operativ 
Ia baza de recepție, în magazii. Un 
scurt popas la Crișan. Aici, inginerul 
Ion Crețu a experimentat și aplicat 
o metodă originală de recoltare a 
cerealelor păioase. Combinele încep 
•lucrul din mijlocul solei, evitîndu-se 
astfel întoarcerile la colțurile solei. 
Metoda sporește randamentul com
binelor cu 40 la sută, iar pierderile 
de boabe se reduc foarte mult. în 
numai șase zile bune de hi; 
cru se va termina recoltatul griului 
de pe cele 820 hectare. Pină sîmbătă 
dimineața s-au recoltat 210 hectare. 
Imediat după seceriș, paiele sînt ba
lotate și transportate în depozitele de 
furaje, iar terenul este însămînțat cu 
culturi furajere. Au demarat bine în 
actuala campanie de recoltare și coo
perativele agricole de producție din 
Tichilești, Saraiu, Ciobanu și altele.

în unele cooperative agricole, deși 
lanurile de grîu s-au.,,copt și chiar 
există pericolul scuturării, recoltatul 
se amină de ia o zi la alta. Pină vi
neri dimineața, în cooperativele a- 
gricole N. Bălcescu, Cumpăna, Am- 
zacea se tot aștepta momentul intră
rii în lan, argumentîndu-se din birou 
că grîul e crud. Prezența unor spe
cialiști ai direcției agricole la fața lo
cului a demonstrat, dimpotrivă, că se 
poate recolta. într-o asemenea situa
ție se mai aflau, sîmbătă dimineața, 
cooperativele agricole din Viile Noi, 
Ion Corvin, Poarta Albă, Palazu Ma
re șl altele. Aceasta impune o inter
venție hotărîtă a direcției agricole 
județene. Orice reținere de a începe 
recoltatul acum nu este justificată, 
poate aduce mari pagube. Actul de
ciziei, se înțelege, impune o răspun
dere deosebită. Dar nimănui nu-i 
este permis să tragă, cum se spune, 
de timp, să evite răspunderea. In- 
tîrzierea recoltării griului are, cum 
e și firesc, repercusiuni asupra efec
tuării arăturilor și însămînțării cul
turilor duble, lucrări care în județul 
Constanța sînt mult rămase în urmă.

Este necesar ca în aceste zile să 
se treacă cu toate forțele la strînsul 
recoltei, pentru ca în cel mai scurt 
timp producția să ajungă din cîmp 
în magazii.

La semnare au asistat membri ai 
conducerii C.S.P., precum și Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București.

★
în cinstea oaspetelui iugoslav, pre

ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării a oferit un dejun în saloa
nele restaurantului „Athenee Palace".

Seara, dr. Rikard Stajner, directo
rul general al Institutului de Plani
ficare Economică al R.S.F. Iugosla
via, a părăsit Capitala, plecînd spre 
patrie.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră a 

directorului general al Institutului de 
Planificare Economică al R.S.F. Iu
goslavia, dr. Rikard Stajner, ambasa
dorul Iugoslaviei la București, Iso 
Njegovan, a oferit un cocteil.

Au participat Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Virgil Actarian, prim- 
vicepreședinte, funcționari superiori 
din C.S.P.

(Agerpres)

Sîmbătă seara a plecat la Praga 
delegația Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, condusă de Dumitru 
Moianu, secretar general, pentru a 
purta convorbiri și încheia Protoco
lul de colaborare dintre acest minister 
și Comitetul Federal pentru Agricul
tură și Alimentație al R.S. Cehoslo
vace.

★
Sîmbătă s-a înapoiat în țară dele

gația Ministerului Sănătății, condusă 
de dr. Alexandru Calomfirescu, ad
junct al ministrului sănătății, care a 
efectuat o vizită în Maroc, la invitația 
Ministerului Sănătății Publice din a- 
ceastă țară.

în timpul vizitei au fost discutate 
posibilitățile de colaborare în dome
niul sanitar între cele două țări.

(Agerpres)

Buzău, Caraș-Severin, Neamț, Har
ghita, Olt. Arad, Dîmbovița, Alba și 
Argeș vor reprezenta la această săr
bătoare a cîntecului, dansului și por
tului popular diferite zone etnogra
fice ale țării.

încheierea cursului 
de folclor si dansuri »

populare românești
La Baia Măre s-a încheiat cursul 

de folclor și dansuri populare româ
nești, organizat de Casa creației 
populare și Comitetul județean pen
tru cultură și artă Maramureș

Timp de 10 zile, folcloriștii fran
cezi conduși de Pierre Goron, consi
lier general in Ministerul Tineretu
lui și Sportului din Franța, consilier 
UNESCO în probleme de folclor 
și artă populară, au avut prilejul să 
studieze dansurile populare din zo
nele folclorice Oaș, Codru, Chioar, 
Lăpuș și Maramureș. Cu acest pri
lej, oaspeții au luat contact direct, sub 
multiple aspecte, cu creații populare 
din această parte a țării și cu reali
zatorii lor. Pe Valea Marei, ei au pu
tut admira frumusețea construcțiilor 
caselor și porților din lemn încrus
tate. în satul Șugătag au făcut cunoș
tință cu meșteri recunoscuți in arta 
cusutului cojoacelor. La Sighetul 
Marmației au vizitat Muzeul entogra- 
fic. în care sînt expuse cioplituri din 
lemn, măști populare, cojoace, co
voare. icoane pe sticlă și alte obiec
te de artă populară. Folcloriștii fran
cezi au participat, de asemenea, la o 
nuntă populară originală din Drago- 
mirești și au vizionat spectacolele 
folclorice la casele de cultură din 
Sighetul Marmației și Vișeul de Sus.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menținut 
călduroasă. în zona de munte și în 
Muntenia s-au produs frecvente des
cărcări electrice și izolat și averse, 
în rest, cerul a fost variabil, mai 
mult senin. Vuitul a suflat slab pină 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila intre 21 grade la To- 
plița și 33 grade la Viziru și Medgi. 
dia. La București : Vremea a fost 
călduroasă. Vintul a suflat în gene
ral slab. Temperatura maximă a 
atins 31 grade

Timpul probabil pentru zilele de 
13, 14 și 15 iulie. In țară : Vremea 
se menține călduroasă și in general 
frumoasă. Cerul va fi variabil, cu 
înseninări persistente noaptea și di
mineața. Averse izolate de ploaie se 
vor semnala in zona de munte și 
nord-vestui țării. Vînt potrivit. Mi
nimele vor fi cuprinse între 10—20 
grade, iar maximele între 23—33 
grade. La București : Vreme în ge
neral frumoasă la început, apoi de
vine ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil. Temperatura se menține ridi
cată.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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REGATA Divizia A la fotbal

SNAGOV
Ieri au început întrecerile regatei 

internaționale Snagov, competiție de 
caiac-canoe la care participă sportivi 
și sportive din 13 țări. Prima zi a 
concursului a prilejuit dispute spec
taculoase, în care reprezentanții țării 
noastre au terminat pe primul loc in 
5 din cele 8 finale.

O luptă strînsă s-a dat în proba de 
caiac 4 — 1 000 m, cîștigată de echi
pajul României (Vernescu—Sciotnic— 
Iacob—Roșea) în 3’07”, urmat de echi
pajele R. D. Germane — 3’07”8/10 și 
R. F. a Germaniei — 3’09”3/10. Iată 
cîștigătorii celorlalte probe ; caiac 2 
— 10 000 m : România (Coșniță—Si- 
miocenco) ; caiac 1 — 10 000 m :
Schneider (R. F. a Germaniei) ; canoe 
2 — 10 000 m : România (Maxim — 
Simionov) ; caiac 1 — 10 000 m : Ro
mânia (Butelchin) ; caiac 1 — 500 m 
bărbați : Neustadt (R. D. Germană) ; 
caiac 1 — 500 m feminin : Satzkorn 
(R. D. Germană) ; caiac 2 — 500 m 
bărbați : România (Vernescu — Sciot
nic).

Astăzi după-amiază au loc finalele 
celorlalte probe.

MONDIALELE
DE LUPTE LIBERE
® Vasile lorga a obținui 

două noi victorii

In cadrul campionatelor mondiale 
de lupte libere de la Edmondton (Ca
nada), sportivul român Vasile lorga 
(categ. 82 kg) a obținut două noi vic
torii prin tuș. în turul trei, lorga l-a 
învins pe Dave Aspen (Noua Zeelan- 
dă), iar în turul patru a cîștigat în 
fața campionului turc H. Soyer. în 
limitele aceleiași categorii, japonezul 
Sasaki a dispus la puncte de ameri
canul Fozzard, iar Sahmuradov 
(U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte pe 
Ivanov (Bulgaria).

La categoria 74 kg. Ludovic Ambruș 
a dispus la puncte de japonezul 
Yoshida, dar a pierdut la puncte me
ciul următor cu Danzandarian (R. P. 
Mongolă). Petre Coman (categ. 62 kg) 
a fost învins la puncte de americanul 
Mike Young.

Inaugurarea 
primului sat 

automobilistic 
de vacanță

Primul sat automobilistic de vacan
ță, din țara noastră,’organizat sub 
egida A.C.R., a fost inaugurat sîmbătă 
seara în Pădurea Snagov. Satul este 
dotat cu motel, căsuțe de turism, res
taurant, ștrand, terenuri de campare, 
de jocuri distractive, sport și parcare 
auto, cabinete de informații tehnice 
și turistice stație de testare tehnică 
și atelier mobil etc. Folosirea dotări
lor bazei este gratuită pentru mem
brii A.C.R.

Cumperi de la un ma
gazin încălțăminte. E as
pectuoasă, are fețele în
grijit croite și cusute, fie
care accesoriu sau amă
nunt e lucrat cu atenție, 
cu răspundere, cu stimă 
față de cel care urmează 
să o folosească. încălță
mintea cumpărată vine 
bine, e comodă, este ele
gantă.

Nu-i cunoaștem nomi
nal pe cei care au produs 
respectiva pereche de în
călțăminte ; cu atît mai 
greu ne-ar veni să-i pu
tem ști și pe cei de la care 
au învățat meserie mun
citorii care au fabricat a- 
cea încălțăminte. Totuși, 
tuturor acestor anonimi 
cu mîini de aur, cumpă
rătorul le spune în gînd 
un mulțumesc frumos.

Bineînțeles, exemple cu 
o bogată zestre de senti
mente asemănătoare s-ar 
mai găsi în orice alt do
meniu al creației de bu
nuri materiale, indiferent 
de dimensiunile, formele 
sau destinația unui o- 
biect util, plăcut și ne
cesar omului.

De fapt, firul observa
țiilor noastre pornește din 
atelierul de creație al fa
bricii „Clujeana". Aici, un 
mănunchi de oameni cu 
fantezie și o mereu îm
prospătată cultură despre 
armonie și culori, de di
mineața și pînă seara și 
uneori noaptea tîrziu, gîn- 
dește, imaginează, caută 
și încearcă noi și noi po
sibilități de a oferi cel mai 
plăcut pantof, pentru toa
te sexele și pentru toate 
vîrstele. Creatorii de mo
dele ai acestei unități — 
Vasile Spînu, Ludovic 
Hoffmann, Alexandru 
Szilagyi și alții — au pre
zentat numai pentru con
tractările din trimestrele 
doi și trei, anul acesta, a- 
proape 400 de modele. 
Cum era și normal, re
prezentanții comerțului au 
ales, aveau de unde, con- 
tractînd pentru produc
ție 120 din modelele pre
zentate.

Azi, meciul 
Rapid — Dinamo București

Astăzi se desfășoară meciurile eta
pei a 27-a a campionatului diviziei 
A la fotbal. Pe STADIONUL REPU
BLICII din Capitală, cu începere de 
la ORA 16.00. se va disputa întâlnirea 
dintre formațiile bucureștene Rapid 
și Dinamo.

în țară sînt programate următoa
rele partide : Steagul Roșu Brașov- 
A.S.A. Tg. Mureș : Jiul Petrosani- 
Farul Constanța ; Universitatea Cluj-

în cîteva rinduri
IN „SFERTURILE" DE FINALA 

ALE PROBEI DE SIMPLU MASCU
LIN DIN CADRUL TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL DE TENIS (TINE
RET) DE LA LOVERVAL (Belgia), 
jucătorul român Viorel Sotiriu l-a e- 
liminat cu 6—3, 4—6, 6—2 pe belgia
nul Marneffe. Cel de-al doilea repre
zentant al României la acest turneu, 
Dumitru Hărădău, l-a învins cu 6—4,
7—5 pe francezul Cassaing.

în proba de dublu bărbați, cuplul 
Sotiriu-Hărădău a dispus cu 6—0, 
5—7, 8—6 de perechea belgiană Scu- 
vie-Malevez.

ÎN MIJLOCUL UNUI INTERES 
DEOSEBIT, la Londra a început ÎN- 
TÎLNIREA ATLETICA DINTRE SE
LECȚIONATELE ANGLIEI ȘI R. D. 
GERMANE. După desfășurarea pro
belor din prima zi. la masculin, echi
pa R.D. Germane conduce cu 59—47. 
La feminin, scorul este favorabil cu 
39—27 puncte echipei oaspete.

Iată cîteva dintre cele mai bune re
zultate înregistrate : masculin : 400 m 
garduri ; Sherwood (Anglia) — 51” ; 
suliță : Stolle (R.D. Germană) — 83,46 
m; triplusalt : Drehmel (R.D. Germa
nă) — 16,63 m; 10 000 m: Eisenberg 
(R.D. Germană) — 28’27”; 110 m gar
duri : Hemery (Anglia) — 14”; greu
tate : Briesenick (R.D. Germană) — 
19,74 m; înălțime : Huettl (R.D. Ger
mană) — 2,10 m; 400 m : Mueller 
(R.D. Germană) — 47”3/10; feminin : 
lungime : Sherwood (Anglia) — 6,34 
m; disc : Hinzemann (R.D. Germană) 
— 61,26 m; 800 m : Wievk (R.D. Ger
mană) — 2’04”8/10; 400 m : Fischer 
(R.D. Germană) — 53”5/10.

FINALA PROBEI DE SIMPLU 
BĂRBAȚI din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Țării Ga
lilor se va disputa între cunoscuții 
jucători australieni John Newcomoe 
și Ken Rosewall, întilnire ce reedi
tează finala recentului turneu de Ia 
Wimbledon.

în semifinale, Newcombe a cîști
gat cu 6—3, 6—3 în fața iugoslavului 
Nicola Pilici, iar Rosewall l-a învins 
cu 6—0, 6—3 pe australianul Owen 
Davidson. în finala probei de simplu 
femei, tenismana australiană Evonne 
Goolagong a dispus cu 6—0, 8—6 de 
Patty Hogan (S.U.A.).

SPORTIVUL ENGLEZ DAVID 
BROOME a cîștigat campionatul 
mondial de călărie PENTRU OB
STACOLE, desfășurat î n localitatea 
La Baule. Broome a totalizat după 
parcurgerea a patru trasee (pe cai 
diferiți) 4 puncte penalizare, fiind 
urmat de italianul Graziano Manci- 
neili — 8 p.p., englezul Harwey 
Smith — 13 puncte și vest-germanul 
Alwin Schockmohle — 16 p.p.

ÎN RUNDA A DOUA A TURNEU
LUI INTERNATIONAL FEMININ 
DE ȘAH DE LA BUDAPESTA, Koz- 
lovskaia a cîștigat la Honfi, Libert 
la Jurczinska. iar Porubski a în- 
vins-o pe Elena Juncu. Elisabeta 
Polihroniade a întrerupt partida sa 
cu Sinka.

în clasament conduce Kozlovskaia 
(U.R.S.S.) cu 2 puncte 

Oricum, selecția aceasta 
a oferit creatorilor noștri 
o mare satisfacție, apre
ciază inginerul Zoltan 
Barta, directorul tehnic 
al Combinatului de pielă
rie și încălțăminte Cluj.

In ramura industrială 
din care face parte, „Clu
jeana" este, în prezent, în 
frunte ; are peste 6 700 
de salariați. în incinta 
unității se realizează tot 
ce are contingență cu 
procesele tehnologice des

necesare unele explicații 
și precizări. In trimestrul 
trecut, la „Clujeana" s-au 
încheiat lucrări de in
vestiții în valoare de 300 
milioane lei, sumă ce va 
fi recuperată în 3—4 ani.

Dar salturile din pri
mul semestru al anului 
curent, în sporirea pro
ducției, se datoresc într-o 
însemnată măsură și creș
terii — peste nivelul pre
văzut — a productivității 
muncii, indicator care în

Cartea de vizită 
a hărniciei 

și priceperii

fășurate în producția de 
încălțăminte, începînd de 
la piele, talpă, accesorii, 
într-un cuvînt un adevă
rat complex al industriei 
de încălțăminte pentru 
bărbați, femei și copii. 
Tradiția acestei producții 
numără cinci decenii în 
întreprindere, cu notarea 
obligatorie a unor date : 
între 1921—23 se fabricau 
anual circa 600 perechi, 
iar din trimestrul doi 1970 
se produc zilnic peste 
24 400 perechi, ceea ce 
încă în acest an va în
semna o producție în va
loare de peste 600 mili
oane lei, cifră integra
tă în producția combina
tului — în valoare de a- 
proape un miliard de lei.

Pentru a contura întru- 
cîtva mai exact dimen
siunile celei mai mari fa
brici de încălțăminte din 
țară, credem că mai sînt

prima parte a anului este 
cu circa 60 la sută mai 
mare față de aceeași pe
rioadă din 1967. Noile ca
pacități puse în funcțiune 
permit ca numai partea 
de producție revenită pen
tru export să fie în anul 
acesta mai mare decît în
treaga valoare a produc
ției fizice din anul 1967, 
creînd totodată largi posi
bilități de adaptare ope
rativă a diferitelor etape 
de fabricație, a comparti
mentelor de concepție și 
de producție la necesită
țile și cerințele modei.

Ni s-a precizat că nu
mai în luna iunie a.c. la 
această unitate s-au rea
lizat pentru export 166 de 
comenzi.

Dar Combinatul de pie
lărie și încălțăminte Cluj 
mai cuprinde încă patru 
unități, de asemenea cu

Dinamo Bacău ; Politehnica Iași-Crl- 
șul Oradea ; F.C. Argeș-Steaua Bucu
rești ; Petrolul Ploiești-Universitatea 
Craiova ; U.T. Arad-C.F.R. Cluj.

Stațiile noastre de radio vor trans
mite aspecte de la întîlnirile progra
mate la Iași, Ploiești, Arad și Pitești, k 
precum și rezultatele celorlalte întîl- 
niri. Transmisia se va face pe pro
gramul I, in jurul orei 17,40.

INTR-UN MECI DE BOX desfă
șurat la Lignano Sabbiadoro, cam
pionul mondial la cat. „semimijlocie" 
— clasa juniori, italianul Bruno Ar- 
cari, și-a păstrat titlul, obținînd vic
toria înainte de limită în fața șalan- 
gerului său oficial, francezul Rene 
Roque. în rundul 6, Roque, atacind 
cu capul înainte, i-a deschis arca
dele italianului. Arbitrul Martinelli 
l-a descalificat pe Roque.

I-a Montreal, campionul canadian, 
DONATO PADUANO (semimijlocie), 
învingătorul lui Marcel Cerdan jr., 
și-a înscris o nouă victorie în pal
mares. El a dispus la puncte, după 
10 reprize, de englezul Johnny 
Cooke.

LA BRATISLAVA se desfășoară 
în prezent „DINAMOVIADA" DE 
FOTBAL PENTRU ECHIPELE DE 
JUNIORI. Echipa Dinamo București 
a învins cu scorul de 1—0 (0—0) pe 
Amrogkan (R.P.D. Coreeană) și a 
terminat la egalitate (2—2) cu Gwar- 
dia-Varșovia. Alte rezultate : Ruda 
Hvezda Praga — Dozsa Budapesta 
1—1 ; Levski Sofia — Ruda Hvezda 
Praga 1—0 ; Dynamo Berlin — Lev
ski Sofia 2—0.

LA ȘTRANDUL TINERETULUI 
DIN CAPITALA A ÎNCEPUT IERI 
ÎNTÎLNIREA DE SĂRITURI IN 
APA ÎNTRE ECHIPELE SPANIEI 
ȘI ROMÂNIEI. în proba de trambu- 
bulină pe primul loc s-a clasat Ion 
Ganea, urmat de coechipierul său 
C. Nedelcu și concurentul spaniol 
J. Head. La platformă (feminin) pe 
primul loc s-a situat reprezentanta 
noastră Tatiana Dumitriu.

ÎN PISCINA DE LA SANTA 
CLARA (California) a început un 
mare concurs de natație la care, 
alături de cei mai buni înotători 
americani, participă și o serie de „ 
sportivi europeni.

Cea mai disputată probă din pri
ma zi de concurs a fost cea de 
400 m liber masculin, cîștigată de 
americanul John Kinsella cu 4’08’’l/10 
(cea mai bună performanță mondia
lă a anului). Pe locul secund s-a 
clasat Gunnar Larsson, cronomețrat 
în 4’08”5/10 (nou record al Suediei). 
Campionul vest-german Hans Fass- 
nacht a ocupat locul patru cu 
4T1”1/1O. în proba masculină de 
200 m spate, Mike Stamm (S.U.A.) 
a stabilit cea mai bună performanță 
mondială a anului, cu timpul de 
2’11”1/1O, iar compatrioata sa Debbie 
Meyer, campioană olimpică la Ciu
dad de Mexico, a terminat învingă
toare în proba de 400 m liber cu re
zultatul de 4’31”6/10.

Cu un rezultat excelent s-a în
cheiat și proba feminină de 200 m 
bras, în care sportiva americană 
Claudia Clevenger a fost cronome
trată în 2'44”2/10, fiind urmată de 
Kim Brecht (S.U.A.) — 2’46”9/10 și 
Uta Frommater (R. F. a Germaniei) 
2’47”4/10.

noscute în țară și în străi
nătate, pentru diversita
tea și calitatea produselor 
lor: fabrica de mănuși 
din Tg. Mureș, fabrica de 
încălțăminte „Ardeleana" 
din Alba Iulia, fabrica de 
încălțăminte (gen sport) 
de la Reghin și fabrica de 
blănuri și mănuși din 
Orăștie. Exprimată în 
circa 60 de sortimente de 
încălțăminte și alte zeci 
de Sortimente de mănuși, 
cu și fără căptușeală, cu 
felurite întrebuințări — 
de lux, de protecție în 
producție, de șofat, uz ge
neral și altele — aproape 
45 la sută din producția 
marfă realizată pe com
binat este solicitată la 
export, unde se bucură de 
apreciere în peste 20 de 
țări din Europa, America 
de Nord și Africa. în se
mestrul care a trecut, în 
ciuda greutăților provoca
te de calamitățile natura
le — în aprovizionarea 
ritmică a fabricilor cu 
materii prime și mate
riale și în desfășurarea 
normală a producției — 
unitățile combinatului au 
îndeplinit integral și chiar 
au depășit indicatorii din 
planul de stat, dînd peste 
prevederi produse în va
loare de 8 milioane lei. în 
raport cu aceeași perioa
dă din 1969, pe ansamblul 
combinatului s-au reali
zat cu 20 la sută mai mul
tă încălțăminte, cu 38 la 
sută mai multe mănuși 
de piele, iar productivita
tea muncii a înregistrat o 
creștere de 8 la sută.

Anii următorului cinci
nal vor consemna în fie
care din unitățile combi
natului noi dimensiuni ale 
producției. Dar, în primul 
rînd, pe trepte superioare 
se va afirma capacitatea 
de creație a colectivelor 
de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din această 
mare unitate a industriei 
ușoare. (Rep. publicitar).

Sever UTAN

mei. în tarlaua cu griu lucrează 
13 combine, grupate aici din dorința 
de a strînge mai grabnic recolta pen
tru a nu pierde nici un bob. In același 
scop, mecanicii fermei au montat la 
toate combinele, în spatele masei de 
tăiere, paravane din pinză de iută 
pentru ca spicele luate de rabatoare 
să nu fie aruncate în urmă. La fel, 
pe paleții rabatoarelor au fost prinse 
fișii de cauciuc pentru amortizarea 
loviturilor, evitindu-se astfel scutu
rarea sau ruperea spicelor. De efici
ența acestor două „minore" adăugiri, 
cit și a urmăririi continue a reglă
rii tobelor ne-a convins miriștea fără 
spice și boabe, rămasă curată în 
urma combinelor.

Pînă la sfîrșitul săptămînii. mecani
zatorii și cooperatorii din județul TE
LEORMAN, lucrătorii din întreprin
derile agricole adunaseră, cu grijă de 
bun gospodar, pîinea nouă de pe a- 
proape zece mii de hectare. S-a ter
minat și recoltarea orzului, ceea ce 
permite ca întregul potențial uman și 
mecanic să fie îndreptat spre lanurile 
de griu. Deși ultimele ploi, de o in
tensitate rar cunoscută în această par
te a țării, au avut influențe negative 
asupra efectuării lucrărilor de vară, 
totuși pînă la 11 iulie au fost execu
tate arături în miriști pe 4 568 hec
tare din care peste 2 000 au fost în- 
sămînțate cu porumb pentru boabe, 
iar 1 850 hectare cu legume.

Unitățile agricole din județul IA
LOMIȚA dețin cea mai mare parte 
din suprafața de teren a Bărăganului. 
Aici s-au cultivat, în acest an, a- 
proape 94 000 hectare cu griu și peste 
13 336 hectare cu orz. Pentru strîn- 
gerea la timp a recoltei, au fost luate 
din timp măsuri temeinice. Pînă la 
această dată s-a terminat strînsul or
zului, iar pe terenurile eliberate a 
început semănatul culturilor duble. 
Acum se lucrează intens la griu. 
După cum am fost informați la di
recția agricolă, pînă sîmbătă, 11 iu
lie, grîul a fost recoltat de pe 9 300 
hectare în întreprinderile agricole de 
stat și 17 500 hectare în cooperati
vele agricole. Procesul tehnologic 
stabilit de specialiști — recoltat, eli
berarea terenului de paie, arat și se
mănat — este respectat în cele mai 
multe unități agricole. La I.A.S. O- 
grada, de exemplu, s-au recoltat 
1 200 hectare de grîu, s-au arat peste 
600 și au fost însămînțate aproape 
500 ha. La Dragalina, pină ieri la 
prinz, se recoltaseră peste 900 hec
tare, s-au făcut arături pe 270 ha. iar 
130 ha au fost însămînțate. în rîndul 
unităților fruntașe se situează și în- 
trepnt-.dttlie agricole Ivănești, Andră-



viața internațională
„Un aport constructiv 

la discutarea 
problemelor securității 

europene"
- ASTFEL APRECIAZĂ GU
VERNUL SUEDEZ PROPUNE
REA ȚĂRILOR PARTICIPAN
TE LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA

STOCKHOLM 11 (Agerpres). — 
„Guvernul suedez consideră pro
punerea țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia cu privire la 
ținerea unei conferințe general- 
europene pentru problemele secu
rității ca un aport constructiv la 
dialogul care se desfășoară în pre
zent privitor la viitorul Europei", 
a declarat ministrul afacerilor ex
terne al Suediei, Torsten Nilsson. 
Ministrul suedez și-a exprimat, tot
odată, speranța în succesul con
vocării și ținerii conferinței gene- 
ral-europene.

GIULIO ANDREOTTI ÎNSĂRCINAT CU FORMAREA
NOULUI GUVERN IFAEIAN

ROMA 11 — Corespondentul Agerpres, N. Puicea, transmite : Pre
ședintele Republicii Italia, Giuseppe Saragat, a încredințat la 11 iulie 
mandatul de a forma noul cabinet lui Giulio Andreotti, președintele 
grupului parlamentar democrat-creștin din Camera deputaților.

Excluzîndu-se, pentru moment, e- 
ventualitatea constituirii unui guvern 
monocolor sau a unui așa-numit „gu
vern de salvare", care să pregăteas
că noi alegeri generale, nu se poa
te să nu se recunoască faptul că Giu
lio Andreotti moștenește o situație 
ce păstrează aproape în întregime a- 
celeași contradicții și divergențe de 
ordin politico-economic, care au pro
vocat demisia predecesorului său, 
Mariano Rumor.

Potrivit mandatului primit din par
tea președintelui republicii, Andreotti 
va încerca să stabilească dacă există 
condițiile necesare reconstituirii unui 
nou guvern cvadripartit — P.D.C., 
P.S.I., P.S.U. și P.R.I. Experiențele

trecute demonstrează că manevrele 
de culise ar putea face ca lucrurile 
să se împotmolească pe neașteptate 
în plasa neîncrederii și suspiciunilor, 
făcînd imposibilă ducerea la bun sfîr- 
șit a mandatului.

Giulio Andreotti a lăsat să se în
țeleagă că va avea nevoie de un 
timp îndelungat pentru a putea duce 
la bun sfîrșit misiunea ce i-a fost 
încredințată sau pentru a constata că 
ea a eșuat. El a precizat că înce- 
pînd de luni va avea primele con
tacte cu liderii partidului democrat- 
creștin, iar marți și cu liderii celor
lalte trei partide — P.S.I., P.S.U. și 
P.R.I.

Senatul american a votat
ANULAREA AȘA NUMITEI „REZOLUȚII TONKIN

NEW YORK

Lucrările Adunării 
Mondiale a Tineretului

INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

NEW YORK 11 — Corespondentul 
Agerpres, Constantin Alexandroaie, 
transmite : Primele ședințe plenare 
ale Adunării Mondiale a Tineretului, 
care își desfășoară lucrările la sediul 
O.N.U. din New York, au fost consa
crate problemelor procedurale. Nu
meroși vorbitori, între care șefii de
legațiilor tineretului din Danemarca, 
Mali, Sierra Leone, Anglia, U.R.S.S., 
Yemenul de Sud, reprezentanții U.I.S., 
F.M.T.D., au ținut să-și exprime ne
mulțumirea în legătură cu procedura 
de invitare a unor reprezentanți ai 
tineretului la această reuniune și au 
propus organizarea mai multor ședin
țe plenare pentru a se putea dezbate 
pe larg problemele arzătoare ale ti
nerei generații.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor, șeful delegației tineretului din 
România, Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., după ce a salutat 
inițiativa O.N.U. privind convocarea 
acestei adunări, a exprimat profundul 
regret pentru faptul că nu s-au asi
gurat condiții adecvate care să per
mită participarea tuturor organizații

lor și mișcărilor de tineret care duc 
o luptă activă împotriva reacțiunii și 
războiului, împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
pentru libertate, independență, pace 
și progres social. Absența acestor or
ganizații, a spus el, prejudiciază ca
racterul universal și reprezentativ al 
acestei adunări. Vorbitorul și-a ex
primat, totodată, speranța că, în ciu
da limitelor impuse participării la a- 
ceastă adunare, reuniunea mondială 
a tineretului va permite un dialog viu 
și constructiv asupra problemelor în
scrise pe ordinea de zi. Reprezentan
ții tineretului din România, a spus 
vorbitorul, sînt animați de dorința de 
a depune toate eforturile pentru ca 
acest forum să se înscrie ca o con
tribuție reală la afirmarea și respec
tarea principiilor fundamentale ale 
Națiunilor Unite, la creșterea rolului 
tineretului în viața politică și socială 
contemporană, la promovarea și rea
lizarea idealurilor de libertate, inde
pendență și democrație ale comuni
tății internaționale.

A 49-a aniversare a revoluției
populare din Mongolia

Festivitățile de la Ulan Bator
ULAN BATOR 11 (Agerpres). — 

La Ulan,Bator au avut loc sîmbătă 
parada militară și demonstrația oa
menilor muncii cu prilejul celei de-a 
49-a aniversări a revoluției populare 
din Mongolia. încă din primele ore 
ale dimineții, zeci de mii de locuitori 
s-au adunat în piața centrală a capi
talei.

în tribuna de lingă Mausoleul Iul 
Suhe-Bator și Cioibalsan au luat loc

J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. Mon
gole, alți conducători de partid și de 
stat mongoli.

După parada militară și demon
strația oamenilor muncii, a început 
sărbătoarea sportivă Nadom, care va 
dura două zile. Sărbătoarea a fost 
deschisă de J. Sambu, care a rostit 
o cuvîntare.

SECURITATEA 
POPOARELOR 
una din problemele 
cele mai importante 

ale omenirii
MESAJUL CONGRESULUI 
MONDIAL AL ORAȘELOR 

ÎNFRĂȚITE DE LA 
LENINGRAD

MOSCOVA 11 — Corespondentul A- 
gerpres, Laurențiu Duță, transmite : 
„Una din problemele cele mai impor
tante aflate în prezent in fața omeni
rii este cea a securității popoarelor", 
«e arată in mesajul adresat orașelor, 
guvernelor lumii, precum și organiza
țiilor internaționale de către partici- 
panții la cel de-al șaptelea congres 
mondial al orașelor înfrățite, care a 
avut loc la Leningrad.

„în prezent, se subliniază în mesaj, 
capătă o mare însemnătate crearea 
condițiilor de securitate și pentru dez
voltarea colaborării intre toate statele 
Europei". Se arată, de asemenea, că 
„unul din mijloacele cele mai impor
tante pentru obținerea păcii trainice 
in întreaga lume ii constituie înceta
rea cursei înarmărilor și dezarmarea".

Partlcipanții la congres au cerut gu
vernelor să-și intensifice eforturile 
pentru convocarea cît mai grabnică a 
conferinței general-europene consa
crate securității și colaborării dintre 
țările continentului. Ei au cerut, tot
odată, să se întreprindă toate măsu
rile posibile pentru încetarea imedia
tă a agresiunii din Indochina și pen
tru obținerea unei reglementări paș
nice In Orientul Apropiat, pentru a se 
oferi popoarelor posibilitatea de a-și 
rezolva singure problemele lor.

Reprezentanții orașelor din zeci de 
țări ale lumii, întruniți la congres, 
s-au pronunțat pentru întărirea soli
darității cu orașele care au avut de 
suferit de pe urma calamităților natu
rale.

Comunicările și intervențiile dele- 
gaților români la congres au fost pri
mite cu interes de participants

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Senatul S.U.A. a adoptat vineri, cu 
51 de voturi și 5 contra, o rezoluție 
prin care este anulat documentul 
cunoscut sub numele de „Rezoluția 
Tonkin", adoptată în 1964 și utilizată 
de guvernul Statelor Unite în încer
carea de a justifica escaladarea răz
boiului din Vietnam,

Pentru a doua oară în mai puțin 
de o lună, Senatul american anu
lează, prin hotărîri exprese, prevede
rile acestei rezoluții. După cum s-a 
mai anunțat, la 24 iunie a fost adop
tat, în cadrul dezbaterilor pe margi

nea rezoluției Cooper—Church pri
vind interzicerea angajării în viitor a 
trupelor americane în operații mili
tare în Cambodgia, un amendament 
de revocare a „Rezoluției Tonkin".

Rel'erindu-se la semnificația aces
tor acțiuni ale Senatului, William 
Fulbright, președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele externe, 
a declarat că ele constituie o reafir
mare a rolului acestui organism in 
domeniul politicii externe și a atitu
dinii sale față de războiul din Viet- 
nam.

OPINIA PUBLICĂ JAPONEZĂ RESPINGE
ALIANȚA MILITARĂ CU S.U.A.

NOI RĂPIRI ÎN
AMERICA LATINĂ

în urma recentei prelungiri de către guvernul nipon a. tratatu
lui de securitate japono-american, în întreaga Japonie s-au des
fășurat ample demonstrații împotriva alianței militare cu S.U.A. 
în aproape toate orașele și localitățile japoneze, sute de mii de 
oameni au ieșit pe străzi, manifestîndu-și dezaprobarea față de 
această măsură a guvernului. în fotografie : Un marș de protest 

desfășurat la Tokio

• POLIȚIA ARGENTINEAN A 
PE CALE SA ELUCIDEZE „CA
ZUL ARAMBURU" • DISPARI
ȚII IN SERIE ÎN COLUMBIA

In America Latină — transmite a- 
genția France Presse — răpirile con
tinuă să fie la ordinea zilei. Poliția 
argentineană consideră că se află pe 
urmele răpitorilor și fără îndoială a 
asasinilor fostului președinte al re
publicii, Aramburu. Informațiile de 
care dispune i-au fost furnizate de 
un student, Emilio Maza, arestat 
după ce a fost rănit cu prilejul ata
cului întreprins de un grup de mem
bri ai organizației peroniste „Mon- 
toneros" împotriva unei localități de 
lingă Cordoba. Potrivit informații
lor lui Maza, răpirea a fost pregă
tită in cele mai mici detalii și a fost 
executată de el și de un alt mem
bru al organizației amintite. Ei au 
reușit să-l ascundă pe general intr-o 
localitate din provincia Buenos Ai
res. Se relatează că poliția a con
fruntat pe soția lui Aramburu cu 
Maza, care a recunoscut in el pe unul 
din răpitori.

In Columbia, în ultimele zile au 
avut loc două răpiri. Joi seara a fost 
ridicat de la proprietatea sa din re
giunea Manizales fostul ministru de 
externe Londono Y Londono. Pen
tru găsirea lui autoritățile colum
biene au luat măsuri excepționale. 
Vineri, președintele Republicii, Carlos 
Lleras Restrepo a avut o intilnire 
specială cu comandanții armatei. In 
aceeași zi însă s-a anunțat că a avut 
loc o nouă răpire, victima fiind Aris- 
tobulo Gonzales, proprietar al unor 
întinse plantații de bumbac.

Spre un guvern de cenfru- 
stînga în Finlanda?

SE CONTUREAZĂ CONSTITUIREA UNEI ECHIPE MINISTERIALE 
SUB CONDUCEREA LUI AHTI KARJALAINEN

HELSINKI 11 (Agerpres). — Co
mitetul executiv al partidului de cen
tru din Finlanda a aprobat vineri, cu 
80 de voturi pentru și 40 contra, par
ticiparea la o coaliție guvernamentală 
de centru-stînga.

în acest fel, se creează posibilitatea 
depășirii crizei guvernamentale prin 
formarea unei echipe ministeriale, 
care să reunească sub președinția 
fostului ministru al afacerilor exter
ne, Ahti Karjalainen, reprezentanții 
a nu mai puțin de cinci partide poli
tice : social-democrat, popular, libe
ral, partidul popular suedez și parti
dul de centru.

Potrivit surselor oficiale, citate de 
agențiile de presă, repartizarea por
tofoliilor va putea fi anunțată la în
ceputul săptămînii viitoare.

După cum se știe, în cadrul alege
rilor legislative din martie a.c., nici 
un partid nu a reușit să întrunească 
majoritatea parlamentară.

Datorită acestui fapt, cît și diver
gențelor dintre partidele de coaliție, 
s-a recurs la formarea unui cabinet 
interimar de tehnicieni pentru a se 
ocupa de problemele curente ale țării 
pînă la stabilirea unei înțelegeri în
tre partidele politice, care să permită 
alcătuirea unui guvern permanent

Lucrările celei de-a 16-a 
consfătuiri a Comisiei 
comune chino-sovietice

PEKIN 11 (Agerpres). — în con
formitate cu înțelegerea prealabilă, în 
orașul Heiho din R. P. Chineză au 
început lucrările celei de-a 16-a con
sfătuiri a Comisiei comune chino-so- 
vietice pentru navigația pe fluviile 
de frontieră.

phenian Miting 
împotriva represiunilor 
din Coreea de sud

PHENIAN 11 (Agerpres). — La 
Phenian a avut loc un miting de pro
test împotriva condamnării la moarte 
de către autoritățile de la Seul a pa- 
trioților sud-coreeni Kim Kiu Nam 
și Pak Dai In, precum și a altor 
șapte patrioți la pedepse grele, sub 
acuzația de a fi luptat împotriva re
gimului lui Pak Cijan Hi. Luînd 
cuvîntul la miting, Pak Mun Kiu, 
vicepreședinte al Comitetului pentru 
unificarea pașnică a Coreei, a con
damnat samavolniciile comise de au
toritățile de la Seul și a subliniat 
jijștețea cauzei pentru care au militat 
cei supuși represiunilor.

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tze-dun 

și vicepreședintele Lin Biao au pri
mit delegațiile guvernamentale ale 
Tanzaniei, condusă de Amir Habib 
Jamal, ministrul finanțelor, și Zam- 
biei, condusă de O. H. K. Mudenda, 
ministrul dezvoltării și finanțelor. La 
convorbiri au participat Ciu En Lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și alte persoane oficiale.

Jânos Kâdâr, Pr’m-secretar 
ai C.C. al P.M.S.U., l-a primit la 11 
iulie pe William Kashtan, secretar 
general al P.C. din Canada, care face 
o scurtă vizită în R.P. Ungară. Cu a- 
cest prilej — relatează agenția 
M.T.I. — a avut loc o convorbire re
feritoare la relațiile dintre cele două 
partide, precum și la unele aspecte ale 
situației internaționale.

Convorbiri între repre
zentanți ai P.C. Italian și 
P.C. Portughez. Ug0 PecchioIi- 
membru al Direcțiunii Partidului Co

munist Italian, și Romano Ledda, 
membru al C.C. al P.C.I., au avut la 
Roma o convorbire cu Mario Santos 
și Pedro Soares, membri ai C.C. al 
Partidului Comunișt Portughez. în 
cursul întîlnirii. menționează ziarul 
„l’Unita", reprezentanții celor două 
partide au discutat probleme de in
teres comun și au făcut un schimb 
de informații referitor la situația din 
țările respective. Reprezentanții 
P.C.I. au exprimat din nou solidari
tatea deplină a Partidului Comunist 
Italian cu Partidul Comunist Portu
ghez și, prin el, cu toate forțele anti
fasciste din Portugalia.

Președintele Republicii 
Islanda, Kristbjoern Eldjarn, l-a 
însărcinat oficial pe ministrul justi
ției și industriei, Johann Hafstein, să 
exercite în mod provizoriu funcția 
de prim-ministru, ca urmare a dece
sului premierului islandez Bjarni Be- 
nediktsson. Hafstein este vicepreșe
dintele Partidului independenței (con. 
servator) care a fost condus de fos
tul prim-ministru.

Dificultăți în reorientarea 
„politicii la Est de Suez“

Așa cum au arătat dezba
terile din Camera Comu
nelor, politica „la Est de 
Suez" a fost readusă în ac
tualitate de Partidul con
servator britanic după pre
luarea frînelor puterii. Ve
chiul proiect laburist, care 
prevedea retragerea forțe
lor militare în etape, pînă 
la sfîrșitul anului 1971, a 
fost abandonat după recen
tele alegeri generale și în
locuit cu angajamentul de 
a se asigura prezența bri
tanică în această regiune a 
lumii. Noua perspectivă a 
produs satisfacție, deși ne
oficial exprimată, în acele 
cercuri de la Washington 
care au pledat ani de zile 
pentru o participare brita
nică permanentă și activă, 
cu atribuții complementare 
la strategia S.U.A. în regiu
nea de la Est de Suez.

Planul acestei participări 
se află încă în embrion și 
la Whitehall se evită deo
camdată orice precizare a 
detaliilor. Se cunoaște însă 
cadrul general al abordării 
diplomatice. S-a anunțat, 
astfel, că la sfîrșitul acestei 
luni lordul Carrington, noul 
ministru al apărării, ur
mează să facă un turneu în 
Extremul Orient pentru o 
primă rundă de consultări 
la Singapore, în Malaya, 
Australia și Noua Zeelandă. 
Scopul imediat este de a 
explora posibilitatea unei 
coaliții în cadrul căreia cele 
cinci țări să contribuie la

formarea unor forțe milita
re comune. Marea Britanie 
intenționează să participe 
cu un număr încă nedefinit 
de batalioane de infanterie, 
precum și cu forțe aeriene 
și navale, avînd ca bază ge
nerală Singapore și Malaya. 
Ideea alianței celor cinci a 
fost salutată de secretarul 
de stat, William Rogers, ca
re se află la Londra pentru 
a discuta cu premierul

bază strategică prețioasă 
pentru apărarea acestor in
terese. în fond, se reeditea
ză într-o altă formă acea 
anacronică politică ce păs
trează de 150 de ani forțele 
britanice ca un element 
perpetuu al peisajului sin- 
gaporez.

Același substrat al intere
selor economice și strategi
ce explică și atitudinea față 
de altă regiune „la Est de

CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA 
LIV IU RODESCU

Heath și cu ministrul de ex
terne britanic viitoarea ori
entare la Est de Suez. Ți- 
nînd seama de angajarea a- 
mericană în sud-estul A- 
siei, Statele Unite sînt 
bucuroase a găsi secundanți 
în această parte a lumii. La 
rîndul său, guvernul conser
vator consideră că o pre
zență militară nemijlocită 
ar constitui cel mai potri
vit mijloc de a apăra pozi
țiile capitalului britanic în 
regiune. După cum afirmă 
ziarul „FINANCIAL TI
MES", este vorba de „sta
bilitatea investițiilor noas
tre in acea parte a lumii". 
Apare astfel limpede că 
Singapore, care ar deveni 
placa turnantă a alianței 
celor cinci, ar constitui o

Suez" — și anume Golful 
Persic, unde se află unele 
din cele mai bogate resurse 
de petrol din lume. "Proce
sul retragerii garnizoanelor 
britanice — cu un efectiv 
de 7 000 de oameni — a în
ceput potrivit aranjamente
lor fostului guvern laburist. 
Noul guvern conservator a 
declarat că va iniția curînd 
consultări cu părțile intere
sate in zona golfului, pentru 
a reexamina problema tru
pelor. La Londra sînt sem
nalate anumite dificultăți 
ca urmare a modificărilor 
în poziția unora din cele 
nouă emirate cu care Marea 
Britanie are tratate, unele 
datind încă din 1820. Majo
ritatea, printre care Ku
weit, Bahrein, Qatar, Abu

Dhabi, exprimă îndoieli se
rioase în ce privește utili
tatea în viitor a prezenței 
britanice, iar pe de altă par
te. statele mari limitrofe — 
Iran, Irak și Arabia Saudită 
— s-au și pronunțat în fa
voarea unei evacuări defi
nitive a trupelor străine pî
nă Ia finele anului viitor.

Recent, premierul Iranu
lui, Amir Abbas Hoveida, a 
declarat că această prezen
ță constituie „o evocare a 
mult disprețuitului trecut 
colonial și ar putea aprinde 
tulburări de care ar benefi
cia numai cei ce se opun 
păcii, stabilității, progre
sului și cooperării priete
nești intre emiratele și sta
tele golfului". Observatorii 
politici sînt de părere că în 
aceste condiții chiar și un 
efectiv simbolic britanic ar 
fi suficient pentru a mări 
riscurile unei înrăutățiri a 
relațiilor dintre Marea Bri
tanie și unele țări din re
giune. Pentru a sonda tere
nul, ministrul de externe, 
sir Alec Douglas Home, a 
plecat vineri la Bruxelles, 
unde s-a întîlnit cu Șahin- 
șahul Iranului, aflat într-o 
vizită particulară. Partidul 
conservator este pus în si
tuația de a descoperi trep
tat că politica „la Est de 
Suez", așa cum fusese pre
conizată în campania elec
torală, întîlnește în practică 
piedici și dificultăți greu de 
ignorat

Pe teritoriul tinerei republici 
africane Botswana a fost desco
perit un zăcămint de diamante 
deosebit de bogat in deșertul 
Kalahari, la Orapa. Experții sînt 
de părere că zăcământul, care se 
întinde pe o suprafață de 1,8 
km p și al cărui strat de kim- 
burlită (pământ conținând dia
mante) depășește grosimea de 36 
metri, este cel mai mare din 
lume. Descoperirea acestei im
portante bogății este de natură 
să contribuie la independența e- 
conomică a fostului protectorat 
britanic, în primul rînd față de 
Africa de Sud. Guvernul din 
Gaborone (capitala țării) a re
nunțat în urma acestei desco
periri la un proiect care preve
dea importul de energie elec
trică din Africa de Sud și a 
hotărît să construiască în Bots
wana o centrală electrică pro
prie, curentul urmînd să fie fo
losit la întreprinderile de ex
ploatare a zăcămintelor diaman- 
tifere.

In Irlanda de Nord dom
nește o atmosferă încor
dată, în aȘteptarea manifestațiilor
ce vor fi organizate luni de populația 
protestantă pentru a comemora victo
ria protestanților asupra catolicilor 
nord-irlandezi din anul 1690. Peste 
7 000 de militari englezi se află în 
stare de alarmă numai în capitala a- 
cestei provincii britanice, Belfast. 
Alți 5 000 soldați britanici sînt dis
locați în orașul Londonderry și alte 
localități irlandeze. Potrivit autori
tăților, misiunea lor este de a împie
dica ciocniri intre populația protes
tantă și catolică.

Un decret prin care se 
instituie un „consiliu su
perior" al forteIor armate în locul
funcției de comandant suprem al ar
matei. a fost publicat de guvernul

bolivian. Din noul organism fac par
te comandanții armatei terestre, ma
rinei și forțelor aeriene. Hotărîrea 
guvernului intervine după demite
rea generalului Juan Josă Torres din 
funcția de comandant suprem al ar
matei și înlocuirea lui provizorie cu 
un triumvirat de generali.

întrevedere Nixon- 
U Thant. Președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a avut vineri ia Casa 
Albă o întrevedere cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Ronald Zie
gler, a declarat că în cadrul convor
birilor au fost abordate îndeosebi si
tuația din Orientul Apropiat și pro
bleme referitoare la activitatea O.N.U.

Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, care se 
află în Marea Britanie într-o vizi
tă oficială de două zile, a avut ieri 
primele întrevederi cu șeful diplo
mației britanice, Alec Douglas Home. 
A fost abordată evoluția situației din 
Asia de sud-est și din Orientul Apro
piat. O atenție deosebită a fost acor
dată relațiilor Est-Vest, în lumina 
recentului memorandum al țărilor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via privind convocarea unei confe
rințe general-europene asupra secu
rității.

Programul de măsuri 
pentru frînarea tendințelor 
actuale ale conjuncturii 
economice, prezentat de guver
nul cancelarului Brandt, a fost apro
bat sîmbătă, în a treia și ultima lec
tură de membrii Bundestagului vest- 
german, . convocați într-o sesiune 
specială din vacanța parlamentară de 
vară. După cum a precizat ministrul 
economiei, Karl Schiller, aceste mă
suri constau în suspendarea provizorie 
a înlesnirilor acordate în urma re
evaluării mărcii vest-germane și 
într-o înăsprire a legislației fiscale.

EPILOG 
LA „RĂZBOIUL 

CAFELEI"
După patru ani de dispute 

aprinse, Statele Unite și Brazi
lia au ajuns in sfârșit la un a- 
cord asupra cafelei solubile. A- 
sociația națională americană a 
cafelei (N.C.A.) a renunțat să 
mai ceară sporirea taxei de 13 
la sută impusă asupra importu
rilor de cafea solubilă brazi
liană pe piața nord-americană. 
Salutat cu satisfacție de partec 
sud-americană, sfîrșitul „răz
boiului cafelei solubile" a fost 
calificat de presa braziliană 
drept „o victorie a politicii de 
demnitate națională".

Conflictul datează din 1966, 
cînd pe piața nord-americană 
au pătruns primele transpor
turi de cafea solubilă brazilia
nă. Firmele autohtone au primit 
pe noul venit cu vădită osti
litate. Aducînd ca argument fap
tul că ele trebuie să fabrice ca
feaua solubilă din boabe im
portate, in timp ce Brazilia dis
pune de materie primă indigenă 
care-i revine mai ieftin, fir
mele nord-americane au învinuit 
pe noul venit de „concurență 
neloială" și au cerut guvernu
lui să ia măsuri. Ca urmare, a- 
supra importurilor de cafea so
lubilă braziliană s-a impus o 
taxă prohibitivă ce a ajuns pînă 
la 50 la sută. Aceasta înseamnă 
că, pentru a-și putea plasa acest 
produs, exportatorii brazilieni 
erau practic obligați să vîndă 
cafeaua solubilă la același preț 
cu cafeaua boabe crudă; or, 
pentru producerea unui kilogram 
de cafea solubilă sînt necesare 
3 kg de cafea crudă. Măsurile 
protecționiste nu erau menite 
atît să sprijine producția de ca
fea solubilă nord-americană, cit 
mai de grabă să frîneze dezvolta
rea unei industrii proprii în Bra
zilia, știut fiind că, pină în 1966, 
brazilienii exportau numai ‘ca
fea boabe, care era prelucrată 
în fabricile din S.U.A. și desfă
cută pe piață la un preț de mo
nopol stabilit de afaceriști lo
cali. Brazilia nu s-a lăsat însă 
descurajată în eforturile sale 
pentru crearea unei industrii 
proprii a cafelei solubile, nu a 
cedat presiunilor trusturilor 
străine, a continuat să produ
că și să desfacă pe piața nord- 
americană cafea solubilă, net 
superioară celei fabricate în 
S.U.A., preocupindu-se insă, 
în același timp, de găsirea de noi 
piețe, pentru a se elibera de 
dependența față de vecinul din 
nord.

Aceste eforturi au început să 
dea roade. Dacă în 1967, piața 
nord-americană absorbea 90 
la sută din cafeaua solubilă bra
ziliană, astăzi procentajul a scă
zut la 50 la sută, cealaltă ju
mătate din producție fiind des
făcută în 20 de țări diferite. Si
tuația a determinat autorități
le americane, supuse presiunii 
consumatorilor care nu acceptau 
cafeaua solubilă locală, de ca
litate inferioară, să accepte în 
cele din urmă reducerea taxei 
prohibitive la 13 la sută.

Succesul înregistrat înseamnă 
pentru Brazilia nu numai un 
simplu episod al luptei de 
concurență economică, ci dobin- 
dește și o însemnătate politică. 
El reprezintă un progres pe ca
lea încurajării industriei prelu
crătoare proprii și, implicit, un 
pas înainte in direcția emanci
pării economiei naționale din 
dependența monopolurilor străi
ne.

A. S.

Cunoscutul cîntăreț de 
operetă Luis Mariano se 
află de trei zile în comă la spitalul 
Salpetriere din Paris, ca urmare a li
nei comoții cerebrale.

„RA-2“ în dificultate

BRIDGETOWN 11 
(Agerpres). — Curenți 
de coastă puternici a- 
menință să amine so
sirea în portul Brid
getown din insulele 
Barbados a ambarca
țiunii de papirus con
struită și condusă de 
etnograful norvegian 
Thor Heyerdahl. Navi
gatorul Norman Baker 
a transmis de la bor
dul ambarcațiunii că 
o serie de curenți neo
bișnuit de puternici

împiedică echipajul să 
continue cursa spre 
Bridgetown, fapt care 
a determinat pe He
yerdahl să hotărască 
aminarea intrării în 
port. „Zeul Neptun nu 
ne lasă să înaintăm 
spre Sud", a transmis 
Baker.

In momentul cînd 
Baker a făcut această 
comunicare, ambarca
țiunea „Ra-2" se afla 
la 19 km est de Bar
bados. De cînd a pără

sit portul marocan 
Safi, la 1 mai, ea a 
străbătut 3 000 de mile 
(4 825 kilometri) prin 
Oceanul Atlantic.

Se relatează că gu
vernul insulelor Bar
bados a ordonat să se 
mențină o strânsă le
gătură radio cu echi
pajul „Ra-2“ pentru 
a-i furniza informații
le necesare ajungerii 
în siguranță la Brid
getown.
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