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ale Republicii Socialiste România

Structura, 
tehnicitatea și 
competitivitatea 
producției 
în industria
r

constructoare 
de mașini

Irig. Ion AVRAM
ministrul industriei construcțiilor de mașini

Tn primii patru ani ai actualului 
cincinal, volumul producției industriei 
construcțiilor de mașini a crescut în- 
tr-un ritm mediu anual de 16,1 la 
sută, ritm superior atît celui stabilit 
de Directivele Congresului al IX-lea 
al partidului, cit și celui prevăzut în 
țilanul cincinal, de 14,6 la sută. Se 
velimină că producția globală din a- 

«est an a ramurii va depăși de peste 
două ori pe cea realizată în 1965, pon
derea industriei constructoare de ma
șini în totalul producției industriale 
apropiindu-se de 25 la sută. Crește
rea a fost simțitor mai mare în anu
mite subramuri moderne ale con
strucției de mașini : electronica, elec
trotehnica, mecanica fină, optica, pro
ducția de mașini-unelte și de instala
ții complexe. A fost recuperată ast
fel o bună parte a rămînerilor în ur
mă subliniate de Congresul al IX-lea 
al partidului, și aceasta poate fi con
siderată realizarea esențială din ulti
mii patru ani a constructorilor de 
mașini.

Diversificarea producției s-a ma
nifestat, în perioada 1966—1969, prin 
asimilarea în fabricație a aproape 
3 000 tipodimensiuni de mașini, utila
je și instalații noi, situate la nivelul 
celor mai reușite produse similare e- 
xistente pe plan mondial. Preocupa
rea pentru creșterea productivită
ții muncii a făcut ca în actualul cin
cinal sporul de producție să se 
obțină în proporție de 74,8 la sută 
pe această bază. însemnate succe
se au fost înregistrate în perioa
da 1966—1969 și în privința reducerii 
nivelului cheltuielilor materiale. Se 
prelimină că în 1970, în condițiile ma
jorării salariilor constructorilor de 
mașini în medie cu 9,2 la Sută, chel
tuielile la 1 000 lei producție-marfă 
vor fi mai mici cu 12 la sută decît 
în 1965.

Am amintit toate acestea pentru a 
sublinia că in primii patru ani ai ac
tualului cincinal industria construc- 
toare de mașini s-a încadrat cu fer-

mitate pe linia orientărilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al partidului. 
Respectînd indicațiile conducerii su
perioare de partid, ale secretarului 
general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, constructorii de mașini 
au reușit să perfecționeze profilul ra
murii, să-i orienteze structura spre 
cea a industriilor similare din țări cu 
îndelungată tradiție, puternic indus
trializate.

O primă particularitate a evoluției 
viitoare a construcției de mașini este 
aceea că se va dezvolta — ca și pînă 
acum — în ritmuri superioare ritmu
lui mediu de creștere a industriei. 
Planul cincinal însușit de colegiul mi
nisterului prevede pentru uzinele 
constructoare de mașini un ritm me
diu anual de creștere a producției de 
15,9 la sută, față de 11,5—12 la sută 
cit prevăd Directivele Congresului al 
X-lea al partidului. în felul acesta, 
în perioada 1971—1975 producția In
dustriei construcțiilor de mașini se 
va dubla. înflorirea economiei depln- 
zînd tot mai mult de introducerea o- 
perativă și eficientă în producția de 
mașini a cuceririlor științei și tehni
cii contemporane, în următorul cinci
nal accentul principal punîndu-se pe 
îmbunătățirea structurii nomenclato
rului de produse al ramurii, pe dez
voltarea prioritară, în cadrul fiecărei 
subramuri, a domeniilor moderne cel 
mai strîns legate de progresul tehni- 
co-științific, pe asigurarea unei creș
teri continue a calității și competiti
vității tuturor produselor.

Această orientare, care vizează dez
voltarea armonioasă a economiei na
ționale țn ansamblul’ ei, are la bază 
criterii profund științifice. Cel mai 
important, care determină în princi- 

% pal dezvoltarea prioritară a unor sub
ramuri, este criteriul satisfacerii în 
ritm accelerat a necesităților de dota
re ale ramurilor de bază ale econo
miei : energetica, metalurgia, chimia.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE 

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
’ DE CĂTRE AMBASADORUL 
REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

La 15 iulie 1970, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Soji Wil
liams, care și-a prezentat scrisorile

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ, 
GENERAL JEAN BEDEL BOKASSA 
încheierea convorbirilor oficiale

în cursul după-amiezii de 
miecuri, la Palatul Consiliului de 
Stat s-au încheiat convorbirile ofi
ciale între președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Africa Cen
trală, generalul Jean Bedel Bo- 
kassa.

Au fost abordate în continuare 
probleme privind posibilitățile de 
extindere a colaborării și cooperă-

Dineu a onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Președintele Republicii Africa 
Centrală și președinte al guvernu
lui, generalul Jean Bedel Bokassa, 
a oferit, miercuri, în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un dineu oficial 
la Palatul Primăverii.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Janos Fazekas, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif Banc, vi
cepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale, ai Consiliului de Miniștri, 
membri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale.

Au participat Ange Patasse, Nes
tor Kombot-Naguemon, Henri- 
Paul Boundio, Bernard-Cristian 
Ayandho, Jean-Marie Wallot, 
Marie Josephe Franck — miniștri, 
și celelalte personalități care îl 
însoțesc pe președintele Republi
cii Africa Centrală.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. In timpul di
neului, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
președintele Republicii Africa 
Centrală, generalul Jean Bedel 

de acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Federale Nigeria în 
Republica Socialistă România. (Cu- 
vîntările rostite în pagina a V-a).

rii între România și Republica A- 
frica Centrală și s-a făcut un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale situației internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și cor
dialitate.

După convorbiri, cei doi șefi de 
stat au semnat Comunicatul comun 
româno-centrafrican, care consem
nează rezultatele pozitive ale con
vorbirilor.

Bokassa, și președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, au 
rosti-t toasturi. (Agerpres)

ÎN PAGINA A V-A
— Toastul președintelui 

Jean Bedel Bokassa
— Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

La Consiliul de Stat a avut loc, 
miercuri la amiază, solemnitatea 
conferirii unor titluri și ordine ale 
Republicii Socialiste România.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat

La solemnitate au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, pre
cum și Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Nicolae Agachi, ministrul indus
triei metalurgice, reprezentanți ai 
conducerii Ministerului învăță- 
mîntiilui.

A fost acordat ,,Ordinul Mun
cii", clasa I, Uzinei „Industria sîr- 
mei“ Cîmpia Turzii, în semn de 
apreciere deosebită a contribuției 
aduse la opera de construcție a so
cialismului în patria noastră și cu 
prilejul a 50 de ani de la înființare.

Pentru merite deosebite în în
treaga activitate desfășurată în 
anii construcției socialiste a țării 
și pentru contribuția personală a- 
dusă la dezvoltarea Uzinei „Indus
tria sîrmei" și la realizarea an de 
an a sarcinilor de plan, la diver
sificarea și îmbunătățirea calității 
produselor, Consiliul de Stat a 
conferit titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" și medalia de aur „Se
cera și ciocanul" tovarășului Ion 
M. Stanatiev, directorul Uzinei „In
dustria sîrmei" Cîmpia Turzii.

Pentru merite deosebite și con
tribuție personală în dezvoltarea 
producției de oțeluri speciale și • 
pregătirea cadrelor, precum și 
pentru activitatea politică și ob
ștească de mobilizare a colectivului 
la realizarea an de an a planului 
de producție, au fost conferite 
titlul de „Erou al Muncii So
cialiste" și medalia de aur „Se
cera și ciocanul" tovarășului Mi
hail C Blag, maistru principal la 
Uzina „Industria sîrmei".

Totodată, au fost acordate „Ordi
nul Muncii" clasa a Il-a tovarăși
lor Vasile A. Lupea, inginer-șef, și 
Traian Gh. Cristea, inginer, șef de 
secție, iar „Ordinul Muncii", clasa 
a IlI-a, și ordinul „Meritul științi
fic", clasa a IlI-a, unui număr de 
16 muncitori, maiștri, ingineri și 
tehnicieni ai uzinei.

De asemenea, un număr de 55 de 
salariați ai Uzinei „Industria sîr- 
mei" Cîmpia Turzii au fost dis
tinși cu „Steaua Republicii Socia
liste România", clasa a IV-a, 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia, clasa a V-a, și „Medalia Mun
cii".

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru îndelungată și rodnică ac
tivitate didactică și tehnico-știin- 
țifică, cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani, a fost conferit „Ordi
nul Muncii", clasa I, tovarășului 
Pavel I. Dorin, profesor Ia Institu
tul politehnic „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej" din București.

Din partea celor decorați a luat 
cuvîntul Eroul Muncii Socialiste 
Ion Stanatiev, directorul Uzinei 
„Industria sîrmei", care a spus, 
printre altele : în numele celor 
3 500 de comuniști ► care alcătuiesc 
organizația de partid, puternica 
forță a întregii noastre activități, 

în numele tuturor metalurgiștilor 
de la „Industria sîrmei" din Cîm
pia Turzii, mulțumim conducerii 
de partid și de stat pentru înalta 
cinste ce ni se aduce, pentru dis
tincțiile acordate.

Noi vedem în aceasta prețuirea 
muncii și a rezultatelor obținute, 
un cald îndemn pentru activitatea 
de viitor. Vă asigurăm că și pe mal 
departe colectivul nostru își va a- 
duce contribuția la întărirea pa
triei dragi, Republica Socialistă Ro
mânia, la creșterea bunăstării în
tregului nostru popor.

Rog să-mi permiteți ca, folosind 
acest prilej fericit, să vă mul
țumesc în mod deosebit dumnea
voastră, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru prețioasele in
dicații ’date cu ocazia vizitelor pe 
care le-ați făcut în ultimii ani la 
uzina noastră, care constituie pen
tru noi toți jaloane conducătoare 
în efortul pentru a obține perfor
manțe tehnico-economice tot mai 
ridicate.

A luat apoi cuvîntul prof. univ. 
Pavel Dorin, care a spus : Cu pro
fund respect mulțumesc pentru 
acordarea acestei înalte distincții, 
în ultimii ani, alături de alți spe
cialiști, am contribuit la realizarea 
tuturor obiectivelor hidroenergeti
ce — irigații, alimentări cu apă. 
în ce privește valorificarea ape
lor, din punct de vedere complex 
și integral, avem încă multe de 
făcut de acum înainte.

Mă angajez în fața dumneavoas
tră, pentru că sînt încă în pu
tere, să muncesc în așa fel încît 
să valorific cit mai bine experi
ența dobîndită în cei 50 de ani de 
activitate ca inginer hidrotehni- 
cian și cam tot atîți de profesor 
în învățămîntul tehnic superior, 
pentru a contribui la realizarea 
obiectivelor prevăzute.

Adresîndu-se celor decorați, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a spus :

Stimați tovarăși,
Doresc în primul rînd ca, în 

numele Comitetului Central al 
partidului, al Consiliului de Stat 
și al guvernului, să felicit în mod 
călduros întregul colectiv de mun
citori, tehnicieni și ingineri ai uzi
nei „Industria sîrmei" din Cîmpia 
Turzii cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la înființarea întreprin
derii și, mai cu seamă, pentru re
zultatele obținute în anii construc
ției .socialiste ; totodată, felicit co
lectivul pentru distincția acordată 
astăzi uzinei.

De asemenea, doresc să felicit pe 
cei doi Eroi ai Muncii Socialiste, 
pe ceilalți tovarăși din colectivul 
uzinei Cîmpia Turzii pentru deco
rațiile primite. Acordarea acestor 
distincții — atît uzinei, cît și unui 
mare număr de tovarăși din aceas
tă întreprindere, în frunte eu di
rectorul — constituie o apreciere a 
muncii rodnice depuse de întregul 
colectiv, a rezultatelor obținute 
pînă acum.

în ultimii ani uzina a cunoscut 
o dezvoltare puternică ; s-au făcut 
investiții mari, întreprinderea a 
fost înzestrată cu utilaje moderne. 
Dorim ca și în viitor rezultatele 
uzinei să fie la înălțimea eforturi
lor pe care guvernul și poporul 
nostru le-au făcut și Ie fac pentru 
dezvoltarea și modernizarea acestei 

importante unități Industriale a 
țării.

După cum știți, în cincinalul ur
mător, industria metalurgică are 
un program destul de marc. Noi 
dorim să realizăm o îmbunătățire 
calitativă a activității metalurgiei 
noastre, îndeosebi să realizăm în 
țară un sortiment mai larg de oțe
luri de înaltă calitate. In acest do
meniu și uzinei dumneavoastră îi 
revine un rol însemnat. Spe
răm că uzina va aduce în acest 
sens o contribuție mai mare decît 
pînă acum.

Doresc să urez întregului colec
tiv, tuturor tovarășilor de față, di
rectorului întreprinderii, noi suc
cese în înfăptuirea programului 
ce revine uzinei — atît în anul 
acesta, cît, mai cu seamă, în cin
cinalul următor — pentru realiza
rea tuturor indicatorilor calitativi 
și economici. Dorim ca uzina dum
neavoastră — pășind în a doua ju
mătate a veacului său de existen
ță, deci într-o perioadă de mal 
mare maturitate.— să obțină re
zultate mai bune decît pînă acum.

îmi exprim convingerea că dis
tincțiile acordate astăzi vor con
stitui un stimulent în plus pentru 
obținerea de noi succese în reali
zarea marilor sarcini care revin 
uzinei.

Vă doresc din toată inima reali
zări cît mai mari în activitatea 
dumneavoastră, a întregului colec
tiv. (Aplauze prelungite).

Doresc, de asemenea, să felicit 
pe tovarășul Dorin Pavel, profesor 
universitar, cu ocazia împlinirii a 
70 de ani și a acordării acestei 
înalte distincții a Republicii So
cialiste România. Aceasta consti
tuie o apreciere, o recunoaștere a 
activității depuse în domeniul hi
droenergetic, al învățămîntnluî 
tehnic ; ea va constitui, desigur, în 
același timp, imbold pentru o ac
tivitate susținută și în viitor.

In domeniul hidrotehnic avem 
încă multe de făcut. Programul 
adoptat de Comitetul Central în 
această privință este cunoscut. El 
oferă tuturor specialiștilor din a- 
cest sector un cîmp foarte larg de 
activitate. Acest program urmează 
să fie completat în cincinalul vii
tor cu lucrări noi a căror necesitate 
a apărut în urma analizei situației 
provocate de calamitățile naturale 
și pe care trebuie să le atacăm cu 
prioritate, cît și din hotărîrea de 
a pune un mai mare accent în ur
mătorii ani pe hidroenergie. Spe
cialiștii din domeniul hidrotehnic, 
care și-au dovedit șl pînă acum 
capacitatea și priceperea, vor putea 
să-și valorifice mai larg cunoștin
țele, să contribuie la utilizarea tu
turor resurselor de apă în folosul 
poporului, al ridicării nivelului de 
viață al celor ce muncesc.

Iată de ce tovarășul Dorin Pavel, 
care nu are decît motive de satis
facție pentru ceea ce a făcut, poate 
fi sigur că și în viitor cunoștințele 
sale vor putea fi bine valorificate.

Încă o dată vă felicit și vă do
resc tuturor mulți ani și multă 
sănătate ! (Aplauze îndelungate).

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

ceilalți conducători de partid și de 
stat s-au întreținut apoi, într-o at
mosferă caldă, tovărășească, cu cei 
distinși.

(Agerpres)
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Excelenței Sale
Domnului JOHANN HAFSTEIN '

Ministrul justiției și al industriei, 
Prim-ministru provizoriu al Republicii Islanda

REYKJAVIK
Vestea încetării din viață a dr. Bjami Benediktsson, primul ministru al 

Republicii Islanda, și a soției sale ne-a întristat profund.
Primiți, vă rog, Excelență, cu ocazia acestei grele pierderi, sincerele 

noastre condoleanțe.
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele 
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

— ...instanța, PENTRU 
ACESTE MOTIVE, IN NU
MELE LEGII, HOTĂRĂȘ
TE...

în atmosfera sobră a să
lii, glasul judecătorului 
pronunță sentința ; des
prinsă din litera legii, jus
tiția pătrunde în viață. Dar 
hotărîrea, soluția dată în 
speță este singurul produs 
al activității de judecată ? 
Procesul, această activitate 
delicată, adeseori anevoioa
să datorită hățișului de 
fapte din care trebuie ex
tras adevărul, își datoreș- 
te prestigiul de care se 
bucură exclusiv rolului pe 
care îl joacă în viața păr
ților în litigiu ?

„Prin activitatea de jude
cată — spune legea de or
ganizare judecătorească — 
instanțele judecătorești e- 
ducă pe cetățeni în spiritul 
devotamentului față de pa
trie, al respectării legilor 
și regulilor de conviețuire 
socială, al grijii deosebi
te pentru proprietatea so
cialistă, al atitudinii co
recte față de îndatoririle 
cetățenești".

Faptul că hotăfîrile pro
nunțate de instanțele noas
tre sînt juste, că ele întru
nesc atributele legalităii și 
temeiniciei ni-1 confirma 
viața : numărul din ce în 
ce mai redus de recursuri 
și recursuri extraordinare 
declarate de forurile com
petente. Dar o dată cu îm
părțirea dreptății, se face 
întotdeauna și educația ce

tățenească a celor care iau 
parte la proces ?

Un sondaj făcut cu con
cursul Ministerului de Jus
tiție la mai multe judecă
torii și tribunale din țară 
ne-a demonstrat că, în ma
joritatea cauzelor, instanțe

împotriva oricărei mani
festări antisociale.

Din nefericire însă, în u- 
nele cazuri — e drept, pu
ține la număr — rolul de 
„școală cetățenească" al ac
tului justițiar este înțeles 
uneori superficial, organele

„Solemnitatea 
actului justițiar
le noastre își fac cu o înaltă 
responsabilitate datoria, își 
îndeplinesc cu exigență a- 
tribuțiile cu care sînt în
vestite. Prin atmosfera cre
ată în sălile de ședințe, prin 
modul în care sînt cerce
tate, dezbătute și soluțio
nate, cauzele aduse în fața 
completului de judecată — 
indiferent de natura lor, ci
vilă sau penală — repre
zintă pentru judecători tot 
atîtea prilejuri de a reafir
ma principiile și normele 
noastre etice, de a se preo
cupa permanent pentru 
crearea unei opinii de masă

în cauză concentrîndu-se a- 
desea numai asupra laturii 
tehnico-juridice, interesîn- 
du-le cu precădere realiza
rea unei soluții juste, nu și 
a unui proces de un înalt 
nivel educativ.

Sîntem la judecătoria Si
biu. Intrăm, la întîmplare, 
într-una din sălile de ju
decată. E plină. Urmează 
un proces de divorț, o cauză 
importantă prin multiplele 
consecințe sociale pe care 
le poate avea soluția tribu
nalului. Conviețuirea soților 
mai este sau nu posibilă ? 
Dincolo de interesele lor se

află în joc soarta a nu mal 
puțin cinci copii.

Răsturnat în jilțul prezi
dențial, sprijinindu-și capul 
în mina dreaptă, tovarășul 
judecător Mircea Albu, pre
ședintele completului de 
judecată, ascultă zîmbind. 
Ascultă este un fel de a 
spune, deoarece, mai mult) 
de jumătate din timp, dis
cută cu cel de-al doilea 
membru al completului, to
varășa judecătoare Viorelia 
Matei, care, la rindul ei, 
privește undeva pe fereas
tră. Din cînd în cînd, între 
cei doi judecători se înfi
ripă un adevărat dialog. 
Intre timp, părțile au spus 
ce au avut de spus și în 
sală sînt chemați martorii. 
Din aceeași poziție, cu ace
lași zîmbe-t pe buze, pre
ședintele completului con
tinuă :

— Spuneți după mine : 
„Jur că voi spune adevărul 
(aici urmează o pauză în 
care președintele s-a aple
cat din nou către celălalt 
membru al completului de 
judecată să-i șoptească 
ceva) și nu voi ascunde ni
mic din ceea ce știu", con
tinuă domnia-sa. E, ce ai 
de spus ? I-ai cunoscut pe 
soți ?

Și prooesul își urmează 
cursul, în aceeași manieră. 
Vom sări — cum de altfel

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a IV-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI,
5 9 9

ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 

PE PREȘEDINTELE UNIUNII INTERPARLAMENTARE, 

ANDRE CHANDERNAGOR
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri la amiază, pe pre
ședintele Upiunii interparlamen
tare, Andre Chandernagor.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Mihai Levente, președintele Gru
pului român al Uniunii interparla-

★

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit, mier
curi dimineața, pe dl. Andre Chan
dernagor, președintele Uniunii inter
parlamentare, care, la invitația 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, face o vizită in țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat

mentare, și Ilie Rădulescu, secretar 
al grupului.

Cu acest prilej au fost abordate 
unele aspecte ale activității inter
parlamentare și contribuția Uniu
nii interparlamentare la promova
rea relațiilor de colaborare și coo
perare între state, la crearea unul 
climat de securitate și pace în Eu
ropa.

★

!ntr-o atmosferă cordială, au partici
pat Ion Mărgineanu, secretar al Ma
rii Adunări Naționale, și Mihai Le
vente.

în aceeași zi, președintele Marii 
Adunări Naționale a oferit un dejun 
în cinstea oaspetelui.

(AgerpreW
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CETĂȚENESC
— Aș dori să comand un model de 

pantofi...
— Imediat vă iau măsura ; însă vă 

previn — va trebui să așteptați vreo 
20 de zile.

— Nu s-ar putea totuși mai repede?
— Imposibil, sîntem foarte aglo

merați. Dar spuneți-mi numărul, 
poate am ceva gata făcut...

Acest crîmpei de dialog l-am înre
gistrat într-unul din centrele de co
mandă ale cooperativei meșteșugă
rești „Tehnica încălțămintei" din Ca
pitală, dar el ar putea fi auzit aproape 
zilnic în mai toate unitățile de co
mandă, indiferent de profil. Cetățea
nul, o dată hotărît asupra modelului, 
este pus în fața a două variante : ori 
comandă produsul și așteaptă pînă la 
termenul stabilit, ori îl cumpără pe 
loc, gata confecționat. Din cele două 
variante el o alege, adeseori, pe cea 
din urmă. Cu alte cuvinte producția în 
avans, sau de preîntîmpinare cum se 
mai numește, este avantajoasă din 
punctul de vedere al clientului în mă
sura în care ceea ce i se oferă răs
punde cerințelor sale. Dar unitățile, 
cooperativele sînt ele interesate 
în a oferi aceste produse ?

Dorind un răspuns care să fie va
labil pentru toate sectoarele de deser
vire, pentru întreaga rețea a coope
rației meșteșugărești, ne-am adresat 
vicepreședintelui UCECOM, 
Udrea, care ne-a declarat : 
formă de deservire a 
urmă cu trei ani 
hotărît atunci ca, pe lîngă 
unor măsuri privind 
sortimentului de modele, îmbunătă
țirea calității execuției etc., să se in
troducă și această formă de deservire. 
La început, ea nu s-a bucurat 
de o largă adeziune în rîndul coope
ratorilor, dar atunci cînd aceștia s-au 
convins că răspunde și propriilor lor 
interese asigurînd o folosire mai 
completă a forței de muncă (este cu
noscut faptul că în sectoarele de de
servire cererea are un pronunțat ca
racter sezonier), au promovat-o cu 
mai mult curaj și considerăm că în 
acest fel s-a făcut o treabă bună".

Subscriind la părerea interlocuto
rului, dorin, totodată să punem în dis
cuție unele imperfecțiuni ale acestui 
sistem, resimțite de populație.

în primul rînd, din cauza dez
voltării intense, în unele sectoare, 
a producției în avans, interesul coo
perativelor pentru informarea și a- 
tragerea clienților spre comenzile in
dividuale a slăbit. In aproape toate 
centrele de marochinărie, de încălță-

minte, ca șl de alte profile, clienții nu 
găsesc un catalog, un prospect. Coo
perativa „Sporul", cu zeci de centre 
de comandă, a cheltuit în ultimul an 
de zile pentru procurarea instrumen
telor de informare a publicului o 
sumă infimă, care raportată la nive
lul încasărilor din deservire reprezin
tă doar 0,02 la sută.

Executarea, în paralel, atît a produ
selor în avans cit și a celor la coman
dă mărește artificial termenul de exe
cuție, întrucît comanda este lăsată să 
aștepte lansarea în producție, la 
rînd, alături de produsul în avans.

Intre UCECOM și Comitetul de Stat 
pentru Prețuri s-a declanșat încă de 
acum doi ani de zile un schimb de 
scrisori, adrese, referate. Cooperația 
meșteșugărească solicita reconsidera
rea noțiunii de comandă individuală, 
în sensul extinderii acesteia și asupra 
produselor executate în avans, astfel 
ca decontarea lor să se facă pe baza 
aceluiași regim. Am analizat separat 
această chestiune cu specialiști din 
ambele .instituții, am avut și o dis
cuție la nivelul conducerii Comitetu
lui de Stat pentru Prețuri și a 
UCECOM, concluzia fiind un aviz ne-

METAMORFOZE ÎN COOPERAȚIE

Stan
„Noua 

apărut în 
de zile. S-a 

luarea 
diversificarea

favorabil la cererea cooperației mește
șugărești. Considerăm refuzul înteme
iat, întrucît este limpede chiar și pen
tru un nespecialist că producția în a- 
vans, oricum ar fi ea denumită, nu

Astfel, termenul nu este identic cu 
cel normat în nici un sector de de
servire la comandă, nici chiar în 
perioade de mai mică solicitare. De 
regulă, el este considerabil mai mare, 
uneori de 3—4 ori. La marochinărie, • păstrează caracteristicile comenzii în
de pildă, unde ar trebui să fie de 
numai 4 zile, se prelungește adesea 
la 2—3 săptămîni.

Cooperația meșteșugărească ar pu
tea iniția o serie de măsuri care 
să ducă la 
lor la care 
în vedere îndeosebi fixarea unor li
mite maxime, pe ramură de activitate, 
pînă la care să se poată dezvolta pro
ducția în avans ; planificarea unor 
sume obligatorii la cooperative pen
tru achiziționarea de prospecte, 
pliante, cataloage etc. ; fixarea unui 
regim preferențial la lansarea în pro
ducție pentru comenzile individuale 
față de execuția în avans etc.

Pe marginea regimului de prețuri,

înlăturarea aspecte- 
ne-am referit. Avem

dividuale și ca atare nu este logic ca 
cetățeanul să o plătească drept lucru 
la comandă, furnizînd astfel coopera
tivelor beneficii suplimentare, cu to- 

se 
se 
în

tul nejustificate. întrebarea care 
pune este : ce regim de preț să 
aplice totuși produselor executate 
avans ?

— Răspunsul trebuie să pornească 
de la conținutul noțiunii de lucru la 
comandă, ne-a declarat Ștefan Ar- 
sene, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Prețuri, de la elemen
tele de cheltuieli care disting produ
sul de comandă de cel de serie și 
care au stat la baza stabilirii dife
rențiate a prețului de comandă. Pro
dusele executate în avans. în ramura

Zilele trecute am primit din 
partea Comitetului de Stat pen
tru Economia și Administrația 
Locală invitația de a vizita ex
poziția deschisă la Brașov, cu 
produse ale industriei locale. 
Deplasîndu-ne la fața locului, 
am fost impresionați de. volu
mul mare al noutăților. ’ Este 
vorba de produse mult solicitate 
de populație, dar care nu-și gă
seau pînă acum un producător 
local : fie se aduceau din alte 
colțuri ale țării, fie se importau, 
fie lipseau pur și simplu din 
magazine. Standul cel mai sem
nificativ, sub aspectul noutăților, 
al produselor de bun gust, reu
șite din punct de vedere al exe
cuției. este acela al confecțiilor, 
țesăturilor și articolelor de sport 
din material plastic.

Atenția vizitatorilor este reți
nută și de gama variată a mo
bilierului, unde predomină gar
niturile destinate locuințelor cu 
confort diferențiat, la prețuri

de Nicuță TĂNASE

VÎND STICLE 
CIOBITE

Domnule, mă infor
mează Vasile Isac din 
Ploiești, eu cumpăr ulei 
cu sticla. Oțet tot cu 
sticla. Vinul la fel. Apa 
minerală, cum bine știi, 
tot cu sticla...

— Și ?
• — Cînd cumpăr toa

te astea le cumpăr cu 
sticle cu tot. dau bani 
și pe ele, pe sticle.

— Pe urmă vinzi sti
clele goale la centrul de 
colectare.

— Mă duc să le vînd, 
dar îmi alege din ele un 
sfert, pentru că restul 
sînt ciobite... Am citit 
în ziare fel de fel de 
angajamente luate de 
fabricile în care le îm- 
buteliază. că nu vor 
mai păcăli cumpărăto
rii. De ani de zile se 

’ promite că se iau mă
suri. că se fac controale 
serioase și nimic.

— Și atunci ce pro
pui ?

— Să ne rugăm celui 
de sus... din direcția de 
specialitate a Ministe
rului Industriei Ali
mentare să nu mai ia 
bani pe sticle ciobite... 
celor de jos.

SĂ-MI DAI 
SCRISORILE 

ÎNAPOI
Din 1967, deci de trei 

ani, corespondez cu to
varășul Dumitru Rusu 
din Turda, str. Libertă
ții, blocul 53. Dumnea
lui îmi scrie că-i plouă 
in apartament. Eu, lu-

că și de data aceasta 
ați fost indus în eroa
re, întrucît lucrările de 
reparare a acoperișului 
nu s-au început... In a- 
cest timp ploile degra
dează blocul cu 53 de a- 
partamente, sub privi
rea nepăsătoare a I.L.L. 
Turda..."

Supărat îmi cere 
scrisorile înapoi. Nu ți 
le dau, tovarășe Rusu. 
Am să le trimit Consi
liului popular munici
pal Turda. Ce-o fi, 
o fi 1

CU MOTORINA 
SAU 

„BRONZOL"?
Un cititor din Caran

sebeș cu o semnătură 
toarte indescifrabilă mă 
întreabă dacă în locu
rile de agrement, în 
rîurile în care se face 
baie, este neapărat ne
voie să se deșerte și să 
se împrăștie o cisternă 
de 30 de tone de moto
rină.

— Dragă tovarășe, 
m-am consultat cu spe
cialiștii în materie, am 
făcut apel chiar la di
rectorul spitalului nr. 9 
din Capitală și am fost 
asigurat că motorina nu 
este neapărat necesară 
în locurile de agre
ment. Nu se reco
mandă nici împrăști- 
erea smoalei, a verde- 
lui de Paris și nici 
măcar a argintului viu. 
Dar de ce mă întrebi ?

— La noi. la Caran
sebeș, există un loc de 
agrement pe malul 
rîului Timiș. Niște 
iubiți tovarăși de la 
Combinatul de indus
trializare a lemnului 
Balta Sărată au îm
prăștiat aici 30 tone 
de motorină. Nu se 
mai poate face baie...

— La ce preț au 
„lăsat" motorina ? S-a 
scumpit intrarea în 
locul de agrement ? 
Cu cît ? Fiindcă cu 
motorină, ieși din apă 
gata înnegrit, nu mai 
ai nevoie de „Bron- 
zol“. Răspunde-mi ur
gent la aceste între
bări și interesează-te 
dacă a luat foc cineva. 
Aștept răspuns.

RIDICHILE 
DE LA MUZEU
Un proprietar de 

mașină de scris îmi 
scrie : La noi, în orașul 
Agnita Sibiu, s-a des
chis un muzeu care a- 
dăpostește valori de 
milioane. Dar de 
cînd a fost deschis 
este închis. In schimb 
poți găsi aici ridichi, 
salată, morcovi, cas
traveți, găsești o ade
vărată gospodărie a 
familiei Crauciuc. care 
crește păsări, găini, 
pui. Au cotețe cu po
rumbei. o frînghie pe 
care sînt agățate Ia 
uscat fel de fel de ru
fe...

Iubite anonim. am 
trimis scrisoarea la 
comitetul județean de

cultură șl artă. Bă 
vezi dumneata ce 
măsuri se vor lua dacă 
se va dovedi că la acest 
muzeu morcovii, sa
lata și ridichile nu 
s-au vîndut conform 
mercurialului.

AM AJUNS 
LA MAMAIA

Am ajuns cu bine pa 
litoral, ne scrie medi
cul Gheorghe Avram 
din Bacău. Ne-am pre
zentat la biroul de 
plasare și am fost re
partizat la hotelul 
„Metropol", camera 12. 
Am pornit într-acolo.

— Bine ați venit la 
noi, m-a întimpinat

confecțiilor, ar putea fi încadrate cel 
mult în nivelul de preț al oonfecții- 
lorde serie mică cu execuție deose
bită. Pentru produsele în avans din 
alte ramuri, la care în prezent coo
perația nu are decît tarif de comandă 
și preț de serie, ar trebui să se ela
boreze de UCECOM propuneri pentru 
regim de serie mică cu execuție deo
sebită sau pentru exclusivități. Aces
te prețuri ar urma să se situeze între 
prețurile practicate in prezent, dar în 
orice caz mai mici decît cele de co
mandă.

Din investigațiile în unități, ate
liere, cooperative, la care am invitat 
și specialiști din cele două instituții, 
a rezultat că, într-adevăr. cheltuielile 
efectuate pentru produsele în avans 
sint mai mici decît cele pentru coman
dă și ca atare regimul de preț ar 
trebui modificat corespunzător. Ne re
ferim în primul rînd la sectorul de 
marochinărie, unde s-a ajuns, pentru 
unele produse, la situații cu totul a- 
normale. în unitatea nr. 37 din Bucu
rești, de pildă, s-au executat în avans, 
In pripaele patru luni ale aces
tui an, la un singur model (G 261) 
un număr de 4 915 bucăți, și tot a- 
ceastă unitate a confecționat 610 bu
căți de serie (între cele două ca
tegorii de produse neexistînd nici o 
deosebire de compoziție sau de cali
tate). Cu toate acestea, primele s-au 
vindut la un preț cu amănuntul de 
105 lei (în centrele de comandă), iar 
celelalte la 91 lei (în magazine). Tn 
situații asemănătoare se află și alte 
modele. în aceste cazuri, centrele de 
comandă s-au transformat pur și sim
plu în magazine. încasînd insăf fără 
nici un temei, prețuri superioara, de 
comandă.

Cooperativa „Sporul" a obținut în 
anul trecut, fără nici un efort pro
priu. numai ca urmare a diferențe
lor de preț la manoperă — întrucît, 
pentru produsele în avans nu se mai 
execută o serie de operațiuni, cum 
ar fi primirea comenzii, luarea mă
surilor, executarea probelor etc. — un 
beneficiu suplimentar, de circa 200 000 
lei, iar cooperativa „Marochineri", 
unde produsele în avans reprezintă 
circa 40—70 la sută din totalul vînză- 
rilor. a înregistrat, dintr-o dată, ade
vărate salturi de „rentabilitate". Este 
foarte important ca prețul produselor 
executate în avans să cuprindă doar 
operațiunile care se execută efectiv, 
întrucît o manoperă redusă chiar cu 
cîțiva lei, se amplifică, precum bul
gărele de zăpadă ce se rostogolește, 
pe măsura aplicării celorlalte pro
cente ce intră în calculul de preț. 
Astfel, pentru cei 1 500 de pantofi 
tip C executați în avans de coopera
tiva „Tehnica încălțămintei" în lunile 
ianuarie—februarie a. c., la o mano
peră mai mică cu numai 4 Iei. a re
zultat în urma calculelor făcute — 
respectîndu-se aceleași condiții de 
structură — o diferență de preț cu 
amănuntul de peste 9 lei.

în concluzie considerăm că, mențl- 
nînd în continuare producția în avans, 
este absolut necesar ca acolo 
există deosebiri de cheltuieli 
orice natură — față de lucrul 
mandă. să se aducă corecții 
punzătoare ale prețului. Menționăm 
totodată că dezvoltarea acestei forme 
de deservire nu trebuie să se facă 
în detrimentul scopului principal al 
centrelor de comandă. Rațiunea pen
tru care aceste centre au fost create, 
pentru care populația apelează la ele 
— plătind un preț sporit — este de 
a oferi posibilitatea procurării unui 
bun deosebit, după cerințele și gus
tul fiecăruia.

NOUTĂȚI ALE

INDUSTRIEI

LOCALE

CIT MAI REPEDE
DIN EXPOZIȚII 
ÎN MAGAZINE!

accesibile. Exponatele vădesc 
preocuparea industriei locale de 
a se adapta cerințelor moderne, 
în dauna garniturilor greoaie.

Un stand aparte îl dețin pro
dusele rezultate prin valorifica
rea superioară a resurselor lo
cale de materii prime, acțiune 
ce reprezintă una din sarcinile 
de bază ale industriei locale. Se 
întilnesc aici huse din foi de 
porumb pentru scaunele de au
tomobil, coșuri împletite, cără
mizi, calcar, scorie bazaltică 
pentru izolații, teracotă etc. 
Prin valorificarea deșeurilor se 
produc : sirmă retrefilată de la 
motoarele arse, făină proteică 
și săpun dip deșeuri grase ani
maliere, produse din căzături de 
lemn (cozi pentru unelte, jucării 
diverse, obiecte mărunte de ar
tizanat etc), mobilier industrial 
din capete de țevi, 
deșeuri industriale 
tan (pleduri pentru 
șoane pentru volan, 
mit, bureți de baie

Reprezentative sint și celelalte 
standuri : cel al produselor rea
lizate prin înlocuirea metalului 
cu material plastic, al produse
lor executate prin cooperare cu 
întreprinderi republicane (sem
nalăm scheletul și tapițeria me
talică pentru scaunele de au
tocamioane, tractoare și autotu
risme, garniturile de cauciuc), 
cel al mașinilor și utilajelor 
destinate autoutilării.

— Acțiunea de perfecționare, 
de împrospătare continuă a no
menclatorului de fabricație va fi 
și mai rodnică atunci cînd se va 
reuși organizarea unui colectiv 
de creație pe lîngă direcția ju
dețeană de specialitate — ne-a 
declarat Wilhelm Lutch, vice
președinte al Consiliului popu
lar al județului Brașov. Este 
important ca asemenea expoziții 
să devină o practică curentă în 
activitatea industriei locale, cu 
ajutorul lor să se sondeze siste
matic gusturile populației.

La toate acestea am adăuga 
un singur lucru : ceea ce se ex
pune — și ne referim la nou
tăți — să apară cît mai grabnic 
în magazine 1 .

I. MIHAILESCU

articole din 
de poliure- 
plajă. man- 
saci de dor- 
etc.).

IONESCU

unde 
— de 
la co- 
cores-

Mihai

Din nou despre problema

sulfurat.

ce dă

sosiți tn 
șl posi- 
la înde-

poluante, 
prezintă o

fac în 
pentru

noii 
mai 
Dar, 
mai 
de-

stații de 
scheme cu 
în comun, 
prea puțin 
Timișoara.

în 1969 — ne spune tov. Oleg 
Leca, directorul agenției jude
țene Timiș a Oficiului național 
de turism — Timișoara a fost 
vizitată de 700 000 de turiști din 
țară și de peste hotare. Anul a- 
cesta scontăm ca orașul nostru 
să fie gazdă bună pentru circa 
1 milion de turiști".

Cum se descurcă noii 
acest oraș, ce mijloace 
bilități de informare au 
mînă, pentru ca într-un timp re
lativ scurt, să afle adresele cele 
mai utile : hoteluri, restaurante, 
instituții culturale etc ? Cel mai 
lesne, recurgînd la ghidul ora
șului. Dar la Timișoara nu există 
un asemenea ghid pentru că 
ediția din 1966 — scoasă în
tiraj mic — s-a epuizat de mult, 
fără ca cineva să ia pînă acum 
inițiativa reeditării lui. Au 
existat, de asemenea, hărți 
și planuri ale orașului și 
județului editate prin 1967—68, 
care se vindeau în librării. „Ulti-< 
mele exemplare, ne spune tov. 
Coriolan Buciu, directorul cen
trului de librării Timiș — le-am 
vîndut toamna trecută. Cînd sa- 
lariaților noștri li se spune : „da- 
ți-mi ghidul Timișoarei sau pla
nul orașului", răspund invaria
bil : „n-avem". E drept, volu
minoasa lucrare monografică 
„Timișoara ieri și azi" și cele 4 
albume editate cu prilejul îm
plinirii a 7 secole de existență 
documentară a orașului, se gă
sesc în librării. Dar turistului îi 
trebuie un ghid, un instrument 
de orientare cît mai rapidă".

Să vedem cum se „descurcă" 
cel ce descinde în gara Timi- 
șoara-nord. în afară de un pa
nou care dă detalii despre hote
lul „Central" și motelul „Timiș" 
și despre serviciile oferite de 
O.N.T. — Agenția Timiș (aceasta 
din urmă și în limbile străine 
de circulație internațională) nu 
este afișată nici o altă informa
ție despre oraș. Nimic despre ho
telurile apartinînd T.A.P.L., des
pre principalele magazine, des
pre instituțiile de artă, despre 
monumentele reprezentative ale 
orașului, despre locurile de a- 
grement etc.

E drept, am întîlnit și cî- 
teva lucruri bune : la trei 
din punctele de intrare în o- 
raș există vitrine cu planul Ti
mișoarei, pe unele străzi am în
tîlnit niște săgeți indicatoare 
care te conduc spre O.N.T., mu
zeu, motel, în cîteva 
tramvai au fost puse 
traseele de transport

E prea puțin, mult 
pentru un oraș ca 
Consiliul popular municipal. A- 
genția O.N.T., Comitetul de cui? 
tură și artă. întreprinderile și 
unitățile economice (mai ales 
cooperația meșteșugărească care 
n-a făcut mai nimic pe acest 
tărim). au obligația de a reme
dia urgent această stare de fapt.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii”

Lumea contemporană este tot mai 
neliniștită de efectele dăunătoare ale 
poluării atmosferice asupra condiții
lor de viață și sănătate publică. Pen
tru multe din marile capitale, aerul 
a devenit o adevărată problemă și nu 
puține sint acele organisme interna
ționale ce și-au propus înfăptuirea de 
ample programe vizînd asanarea at
mosferei urbane. Nici Bucureștiul — 
oraș cu un înalt ritm de dezvoltare 
urbană și industrială — nu este scu
tit de prezența acestui fenomen, deși 
se bucură. în general, de o atmosferă 
mai curată în comparație cu alte me
tropole eurooene. Cu toate acestea, 
există în București cartiere întregi în 
care compoziția aerului este serios a- 
fectată.

Problema nu este nouă : poluarea 
atmosferei orașului a constituit nu o 
dată subiectul unor articole apărute 
în ziarul nostru ; în 1968 a avut loc, 
din inițiativa consiliului popular al 
municipiului, o largă consfătuire pe 
această temă, cu participarea factori
lor interesați. Consfătuirea s-a soldat 
cu elaborarea unei decizii (nr. 1742 
din 16 august 1968) și a unui plan de 
măsuri, destinate să limiteze efectele 
nocive ale fenomenului de poluare a 
atmosferei. Faptul că organele anga
jate în acțiunea de combatere a po
luării au astăzi la îndemînă un in
strument de lucru, cu scadențe pre
cise, înseamnă desigur un pas înainte. 
O serie de unități industriale urmau 
să efectueze modernizări de utilaje, 
să-și îmbunătățească tehnologiile, să 
se reprofileze pe producerea de sorti
mente fără noxe, să treacă la amena
jări igienico-sanitare sau să proce
deze chiar la dezafectări parțiale sau 
totale. Care este situația astăzi, la doi 
ani de la elaborarea acestui plan de 
măsuri ?

Specialiștii Inspectoratului sanitar 
de stat al orașului, cu concursul In
stitutului de igienă și sănătate publi
că, au efectuat în 1969 un studiu de 
prospectare pe această temă în di
verse zone în care agenții poluanți 
(funingine, oxid de carbon, solvenți 
organici, fenoli, hidrogen 
substanțe râu mirositoare etc.) se in- 
tîlnesc în concentrații ce depășesc li
mitele admise. Cercetările au relevat 
că o serie de întreprinderi elimină în 
atmosferă mai multe substanțe po
luante, un așa-numit cocteil de po
luanți. Măsurătorile științifice efec
tuate au demonstrat existența unor 
zone cu importante depășiri ale limi
telor admise la unii poluanți : la fu
ningine de 3—4 ori, la pulberi de 
peste 4 ori, la fenoli de 10 ori, la 
plumb de 3—6 ori, la hidrogen sulfu
rat de 15 ori. Se apreciază astfel că, 
în loc să regreseze, fenomenul prezin-

tă în momentul de față o vădită re
crudescență.

Dacă, în ceea ce privește cunoaș
terea situației reale s-au făcut u- 
nele progrese, nu același lucru putem 
spune despre măsurile aplicate pen
tru remedierea unei stări de lucruri 
îngrijorătoare ; ritmul lent în care 
este adus la îndeplinire planul de 
măsuri adoptat în urmă cu doi ani — 
ritm care, alături de caracterul mini
mal al măsurilor prevăzute, reprezin
te principala explicație a deteriorării 
progresive a situației — dovedește un 
fel de „clasare" a problemei, tocmai

de reținere a elementelor 
numai un număr restrîns 
bună eficiență. Iată că acest plan de 
măsuri pentru anihilarea surselor de 
impurificare din incinta orașului, sa
lutat la timpul cuvenit ca un bun în
ceput, nu mai înseamnă mare lucru 
astăzi, avînd în vedere situațiile de 
mai sus. îndeplinirea lui rămîne un 
perpetuu deziderat ; multe din uni
tățile vizate nu respectă termenele 
propuse, nu fac mai nimic pentru 
stingerea focarelor de poluare. De e- 
xemplu. cooperativa „Metalica", 
Combinatul de cauciuc-Jilava. între-

tală, în afara orașului, ci, dimpotri
vă. a investit sume serioase pentru 
înlocuirea vechilor Unii tehnologice 
cu altele noi. Cert este că, în mo
mentul de față, unitatea în cauză 
continuă să folosească și vechile u- 
tilaje. infestînd atmosfera cartierului. 
Ni s-au dat asigurări că în octom
brie 1970 — prin intrarea în func
țiune cu întreaga capacitate a 
instalații — „Ecarisajul" nu va 
constitui o sursă de poluare, 
după cum se știe chiar și cele 
perfecte utilaje îmbătrânesc, se 
gradează cu timpul, și cine ne poate

protecției sanitare 
a aerului in Capitală

de către acei factori care, prin răs
punderea ce le revine, ar fi trebuit 
să se străduiască ceva mai mult. 
Să exemplificăm : dintr-un număr de 
10 unități (din cele 38 menționate în 
plan), în răstimpul 1968—1970 doar 4 
au procedat la reducerea nocivități
lor prin îmbunătățirea proceselor teh
nologice ; din alte 6 unități ce urmau 
a fi dezafectate în același interval, nu 
poate fi citată nici una care să fi pro
cedat la o asemenea operație. In tine, 
un număr de 22 unități au un termen 
foarte generos pentru operarea de 
dezafectări parțiale sau totale : anul 
1980 !... Planul cuprinde astăzi peste 
80 de unități industriale, dovedite ca 
surse de impuri ficare a atmosferei 
orașului, din care 47 funcționează in 
prezent fără autorizație sanitară. Ma
joritatea întreprinderilor cuprinse în 
acest plan nu posedă instalații sau 
dispozitive de prevenire a poluării at
mosferei, iar dintre cele cu instalații

prinderea „Victoria", ș. a. nu s-au 
încadrat în termenele preconizate de 
decizia 1 742/1968. fiind în consecin
ță sancționate de organele sanitare 
ale orașului cu amenzi între 1 000— 
1 500 lei. Ne întrebăm care este e- 
fectul acestor sancțiuni, suportate din 
fondurile întreprinderii ? Consiliul 
popular are posibilitatea să penalize
ze direct sau să acționeze in justi
ție persoanele răspunzătoare de ne- 
îndeplinirea unor dispoziții legale , 
menite să protejeze sănătatea cetă- ' 
țeanului. Are nu numai posibilitatea, 
ci și datoria de a o face. De 
dovadă de timiditate ?

Dar nici amenajările ce se 
interiorul unor întreprinderi, 
combaterea fenomenelor de poluare, 
nu modifică decît în mică măsură 
situația existentă. Este cazul între
prinderii „Ecarisajul", care nu numai 
că nu a procedat la o dezafectare Io

garanta că mîine nu vom înregistra 
aceeași situație ?

Mai curioasă este însă practica în
cetățenită în raporturile Inspectora
tului sanitar de stat al municipiu
lui cu unitățile contravenien
te în acest domeniu. La 1 ia
nuarie 1970, inspectoratul a dat o 
decizie de închidere a instalațiilor de
fecte de la „Ecarisajul" : o lună mai 
tîrziu, același inspectorat prelungea 
dreptul întreprinderii de a folosi 
vechea instalație și, deci (în numele 
căror legi ?). de a impurifica atmosfe
ra. Procedeul nu e nou ; el reflectă 
o anumită mentalitate a organelor 
sanitare, care cedează de multe ori 
presiunilor unor departamente, acor- 
dînd celor în cauză păsuiri nejusti
ficate.

Este de-a' dreptul de neînțeles cle
mența inspectoratului și a Consi
liului popular al municipiului față de 
gravele abateri de la normele de

înd legătura cu forurile 
competente, îl asigur — 
după cum mă asigură 
ele — că n-o șă-i ipai 
plouă. El îmi \ mulțu
mește de asigurări, dar 
susține că, cu toate a- 
sigurările. continuă 
să-i plouă. Eu iau 
legătura cu dregătorii 
din Turda, iar îi scriu 
lui Rusu că e bine. 
Rusu îmi scrie că nu e 
bine, ba, din contră, mai 
rău. Și uite așa de trei 
ani dregătorii de case 
din Turda mă conving 
că în blocul 53 nu mai 
plouă. Eu, la rîndul 
meu, mă chinuiesc 
să-1 conving pe 
Rusu că... Iată ul
tima scrisoare de la 
Dumitru Rusu: „...Mul
țumesc pentru vești, 
dar țin să vă comunic

responsabilul și era 
gata-gata să mă și 
pupe de bucurie. Sln- 
teți binevenit, dar 
n-avem loc.

— Dar aici am fost 
repartizat 1

— Ce să-i faci, tova
rășe, asta-i situația. 
Duceți-vă Înapoi să vă 
dea altă cameră.

Am alergat înapoi șl, 
foarte amabili, oamenii 
de aici m-au îndrumat 
Ia „Metropol", camera 
12.

— Dar am fost acolo.
— Vă mai duceți 

o dată 1
M-am mai dus e 

dată. Aceleași urări 
de bun sosit, dar...

— Vă duceți înapoi, 
ce să-i faci, asta-i si
tuația.

Am alergat iar la bi
roul de plasare. I-am 
spus din nou povestea 
și... l-am rugat să mă 
cazeze.

— Vă cazăm, cum să 
nu. E dreptul dv. Vă 
duceți la „Metropol" 
camera 12. Uite, vor
besc eu Ia telefon, fiți 
sigur că...

Goană la ..Metropol*,  
nici de data aceasta 
n-am avut noroc. M-au 
trimis iar înapoi. A 
cîta oară nu știu, că 
am și uitat.

— Tovarășe director, 
ce sînt eu, minge de 
ping-pong ? Dacă nu 
mă cazați, dați-mi ba
nii înapoi.

— Cum să nu te ca
zăm tovarășe ?

— Unde ?
— ..Metropol", came

ra 12.
Am refuzat să mă 

mai duc. Dar m-a luat 
directorul de mînă. Cu 
el am avut curaj să 
mai dau ochi cu „Me- 
fropolul". Dună 5 ore 
de plimbări. în sfîrsit, 
sînt în camera 12. Am 
vedere la mare !...
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protecție sanitară a aerului Capita
lei, săvîrșite de către I.T.B. ; cum se 
explică, de pildă, faptul că, în pla
nul de măsuri citat, I.T.B. nu figu
rează decît cu Autobaza Floreasca, 
cînd este un fapt cunoscut că cele 
mai importante artere ale orașului 
sînt viciate zilnic de gazele elimina
te de autovehiculele din rețeaua 
transportului in comun ? Numeroase 
vehicule de pe liniile 31. 32, 34, 35, 37 
și altele revarsă în trecerea lor prin 
oraș o perdea de fum și de gaze 
cu un volum și o toxicitate greu de 
suportat. Avalanșa de funingine și 
gaze încețoșează bulevardele, inva
dează plămînii omului de pe stradă, 
este un atac cotidian împotriva să
nătății publice. Conform datelor pri
mite de la organele sanitare, se a- 
preciază că la o medie de 800—1 000 
vehicule/oră se ajunge la acumulări 
de gaze cu concentrații peste limite
le admise ; conducătorii I.T.B. rămîn 
nepăsători și nimeni nu îi trage la 
răspundere.

Am relatat acest lucru și ing. Cor
nel Stănescu, directorul Direcției teh
nice din Consiliul popular al muni
cipiului București, care ne-a pre
zentat un masiv dosar din care am 
putut lua cunoștință că, de mai mul
tă vreme, colectivul Institutului de 
cercetări pentru prelucrarea țițeiului 
din Ploiești, se preocupă să găsească 
soluții antipoluante (ca. de pildă, a- 
ditivi chimici), care adăugate carbu
ranților, să reducă aceste gaze toxi
ce. Pînă atunci, răul poate fi dimi
nuat printr-un control riguros al mo
toarelor acestor vehicule. Dar cine 
să-i convingă pe conducătorii I.T.B. 
că nu au dreptul să neglijeze o da
torie de serviciu care s-a transfor
mat într-o gravă problemă de răs
pundere socială ?

Autovehiculele I.T.B. nu sînt însă 
unicele vinovate ; vehicule cu mo
toare cu ardere incompletă, aparți- 
nînd unor cetățeni sau unor insti
tuții, învăluie cetățeanul de pe tro
tuare în același insuportabil val de 
fum. E adevărat că Inspectoratul mi
liției municipiului a aplicat unele 
amenzi celor vinovați ; aceste ac
țiuni sînt însă sporadice, inefi
ciente, avînd un caracter de 
campanie. Deși „Ciclop“-ul a fost 
înzestrat cu o linie tehnologică 
adecvată, deși toți posesorii de ve
hicule sînt obligați să se prezinte la 
controlul tehnic al autovehiculelor — 
de două ori pe an — multe dintre 
ele, datorită unor defecțiuni nedepis
tate la timp, continuă să elimine în 
atmosfera orașului apreciabile canti
tăți de hidrocarburi incomplet arse.

De ce oare, agenții de circulație,

puși în situația de a fi ei înșiși — 
prin natura muncii lor — primei» 
victime ale acestei nocivități, sînt a- 
tît de îngăduitori cu posesorii vehi
culelor care lasă în urmă dîre de o- 
travă ? Aceasta nu e mal puțin grav 
decit o tamponare care, cum știm, 
„se bucură" de analize riguroase și 
penalizări drastice.

Protecția sanitară a atmosferei Ca
pitalei — după cum reiese din da
tele de mai sus — rămîne încă un 
deziderat. Cercetările, determinările 
din anumite zone, recomandările, a- 
vertismentele ca și sancțiunile bă
nești aplicate celor în culpă — de 
către organele sanitare de stat — pot 
fi socotite în prezent doar ca un 
punct de plecare, iar nicidecum ca 
o acțiune energică de contracarare a 
fenomenului semnalat. Se impu
ne mai multă fermitate în apli
carea sus-amintitelor măsuri. O re
considerare a situației ar reliefa mul
te dintre aspectele ce ne-au fost în
fățișate de unii interlocutori ; in
strumentele de care dispun în mo
mentul de față organele sanitare sînt 
insuficiente ; ele se cer completate 
cu o serie de legiferări de ordin sa
nitar, care să excludă intervenția din 
afară a altor departamente și să dea 
posibilitate organelor sanitare să-și 
îndeplinească in mod efectiv rolul.

Ameliorări de natură să diminueze 
consecințele poluării sînt posibile : 
unitățile economice bucureștene cita
te în planul de măsuri al C.P.M.B. 
trebuie să execute în termene scurte 
dotări de instalații ermetice de cap
tare sau filtrare a reziduurilor in
dustriale. Tn ultimă instanță, înzes
trarea întreprinderilor cu echipament 
de reținere, captare, neutralizare și 
revalorificare a elementelor poluante 
înseamnă nu numai aer curat pen
tru bucureșteni. ci și recuperarea u- 
nor valori ce compensează cheltuie
lile făcute. In fine, după cum s-au 
exprimat și alți interlocutori, există 
o serie de alte corective și modali
tăți menite să limiteze conse
cințele acestui rău, dar ele cer 
intervenția conducătorului unității, a 
departamentului respectiv. Este ne
voie de inițiativă, de un efort de 
gîndire care să înlocuiască pasivita
tea și mai ales să împiedice inter
vențiile de anihilare a acțiunilor pe 
care organele sanitare le inițiază pen
tru a asigura Capitalei un aer respi
rabil. Tn fruntea tuturor acțiunilor 
de această natură trebuie să se si
tueze Consiliul popular al munici
piului. primul chemat să asigure pro
tecția sanitară a atmosferei Capita
lei.

George CUIBUȘ
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Combinatul de sticlărie din București, atelierul de 
fiole, recent intrat în funcțiune. Aici, întregul pro
ces de producție este realizat de utilaje și insta
lații de înaltă productivitate. Unitatea bucureștea- 
nă produce, între altele, o gamă largă de articole 

și servicii de menaj
Foto : M. Cioc

Pe șantierul Combinatului siderurgic din Galați

OBIECTIVE CARE PRETIND

Din zori și pînă in noapte

COMBINELE
SĂ LUCREZE

v vr

FĂRĂ 
ÎNTRERUPERE

Problema ritmului execuției lucră
rilor de pe marele șantier al Com
binatului siderurgic din Galați este 
deosebit de actuală, dacă avem în 
vedere că planul pe 1970 al între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice din localitate marchează, 
prin prevederile sale, legătura între 
două etape de construcție a combi
natului. Practic, aceasta în
seamnă că eforturile constructorilor 
sînt îndreptate în acest an în două 
mari direcții : în primul rînd, spre 
finalizarea lucrărilor de construcție 
și montaj la toate obiectivele pre
văzute a fi date în exploatare în 
prima fază — pentru a se realiza ast
fel capacitatea de producție de 2,5 
milioane tone de oțel pe an și capa
cități corespunzătoare de laminare ; 
iar în al doilea rînd, spre atacarea 
și avansarea lucrărilor din cea de-a 
doua fază de construcție a combina
tului, respectiv uzina cocso-chimică, 
furnalul nr. 3, sectorul de aglome
rare a minereului și altele.

— Dacă ne referim la finalizarea 
lucrărilor de construcție și montaj 
prevăzute pentru prima etapă la o- 
biectivele care asigură capacitatea de 
2,5 milioane tone de oțel pe an, nu 
există nici un fel de dificultăți — 
ne-a declarat tov. Cornel Cazan, di
rectorul general al I.C.M.S.G. Con
cret vorbind, situația se prezintă ast
fel : planul pe primul semestru al a- 
nulul a fost îndeplinit cu 10 zile 
înainte de termen, volumul lucrări
lor realizate suplimentar ridicîndu-se 
în această perioadă la circa 32 mili
oane lei. In ceea ce privește stadiile 
fizice ale lucrărilor, datorită măsuri
lor luate încă de anul trecut, toate 
se află cu termenele de execuție în 
avans.

Intr-adevăr, turnătoria de lingo- 
tiere, avînd o capacitate de 40 000

tone pe an, a fost dată în funcțiune cu 
45 de zile mai devreme. Cuptoarele 
nr. 3 și nr. 4 de la fabrica de var 
metalurgic, al căror termen de pu
nere în funcțiune era prevăzut pen
tru ultimul trimestru din acest an, 
au și fost realizate. In laminorul sle- 
bing, cuptoarele 21—24 au fost date 
în funcțiune cu două trimestre mai 
înainte decît prevedeau graficele.

Noi, constructorii — a adăugat di
rectorul general al întreprinderii — 
ne-am angajat să dăm în funcțiune 
laminorul de benzi la rece, unul din 
obțectivele de mare importanță pen
tru economia națională, cu 15 zile îna
inte de termenul planificat, adică la 
15 decembrie 1970. Firește, am luat 
toate măsurile ca să ne respectăm 
cuvîntul dat. Cu toate că s-a tărăgă
nat nepermis asigurarea bazei mate
riale — aparatajele și utilajele din 
țară și din import și, în special, cele 
care trebuie să permită aproviziona
rea cu energie electrică — credem că 
măsurile luate pe șantier, eforturile 
suplimentare depuse de colectivul nos
tru vor duce la recuperarea acestor 
întîrzieri. Din păcate, unele utilaje 
și echipamente ne lipsesc și azi. Ul
timele promisiuni ale beneficiarului . 
prevăd lichidarea restanțelor la 15— 
20 iulie și ele trebuie respectate. 
Neajunsuri de acest gen, mult ampli
ficate în unele cazuri, sînt și la ce
lelalte obiective noi, fără să existe, 
deocamdată, certitudinea eliminării 
lor imediate.

Apare întrutotul justificată îngri
jorarea conducerii întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice din 
Galați în legătură cu stadiul lucrări
lor din etapa a doua de construcție 
a combinatului. Cu toate insisten
țele cadrelor de aici, cu tot sprijinul 
acordat de comitetul județean de 
partid, care a intervenit adeseori

Ia forurile care răspund de pregăti
rea lucrărilor de investiții prevăzute 
pentru cea de-a doua etapă, unele a- 
vînd termene de punere în funcțiune 
apropiate, situația acestor lucrări nu 
se prezintă în mod satisfăcător. în 
stabilirea și aplicarea măsurilor ne
cesare în vederea asigurării tuturor 
condițiilor pentru accelerarea ritmului 
de execuție, trebuie să se țină seama 
că este vorba de obiective complexe, 
cu cicluri lungi de realizare ; dacă lu
crările la aceste obiective nu sînt în
cepute Imediat sau nu se desfășoară 
pe un plan larg, atunci cu greu mai 
pot fi date în funcțiune la termenele 
prevăzute. Să luăm, de pildă, uzina 
cocso-chimică, obiectiv de excepțio
nală însemnătate pentru economia 
națională, dacă ținem seama de fap
tul că în prezent importăm însem
nate cantități de cocs metalurgic. 
Termenul de intrare în funcțiune 
propus de Ministerul Industriei Me
talurgice la bateria nr. 1 este trimes
trul II 1972. Ciclul total de execuție 
a primei baterii de cocs a fost sta
bilit a fi de 36 de luni de la con
tractare — deci de trei ani. Dar lu
crările au fost începute numai par
țial și în mod derogatoriu abia în 
februarie 1970. Lucrări importante, 
ca secția de preparare a cărbunelui, 
secțiile chimice, rețelele nu pot fi 
încă atacate din cauză că n-au fost 
definitivate soluțiile tehnice.

Intr-un stadiu oarecum similar se 
află și construcția furnalului nr. 3, a- 
vînd termen de intrare în funcțiune 
trimestrul II 1972. Execuția furnalu
lui propriu-zis este pe deplin reali
zabilă în limitele acestui termen. Dar 
furnalul singur nu poate funcționa 
fără gospodăria de apă, fără depozitul 
de materii prime, fără banda nr. 3 de 
aglomerare a minereului, fără stația 
de racord adînc nr. 11 pentru alimen
tarea cu energie electrică, fără esta-

Pe platforma industrială a Focșanilor

Ne aflăm în plin sezon de recoltare a cerealelor păioa- 
se, cînd nici un efort nu trebuie precupețit pentru a se 
asigura strângerea lor grabnică și fără pierderi. Ca pre
tutindeni, în cooperativele agricole din județul Ilfov se. 
lucrează din plin în lanuri. După ce s-a terminat recol
tatul orzului de pe cele 14 404 hectare, s-a trecut cu 
toate forțele la strîngerea griului. Pînă în seara zilei de 
14 iulie, grâul a fost recoltat de pe aproape 31 000 hecta
re din cele 105 707 heotare cultivate cu această cultură. 
In același timp, s-au eliberat de paie 17 800 hectare, 
creîndu-se cale liberă tractoarelor pentru pregătirea te
renului in vederea însămînțării culturilor succesive. Fo- 
losincțu-se întreaga zi-lumină, utilizindu-se intens plu
gurile sau grapele cu discuri, au putut fi pregătite 17 300 
hectare, din care s-au însămînțât cu culturi succesive 
16 200 hectare.

La direcția agricolă se apreciază că sînt toate condițiile 
pentru ca recoltatul griului să fie intensificat. Cu cele 
2 619 combine existente se pot reoolta zilnic cite 12 000 
hectare, ceea ce dă siguranța că în cîteva zile secerișul 
griului va putea fi încheiat. Deși umiditatea solului și 
gradul ridicat de îmburuienare creează greutăți, totuși, 
acolo unde munca a fost bine organizată și timpul de 
lucru folosit din plin, s-au obținut rezultate demne de 
remarcat. Cooperativele agrioole Coșereni, Borănești, Gîr- 
bovi, Movilița și multe altele sînt pe terminate cu această 
importantă lucrare. în aceste unități s-a organizat mun
ca în flux tehnologic continuu, ceea ce a permis folo
sirea din plin a tuturor forțelor mecanice și manuale. 
Concomitent cu recoltatul, s-a eliberat terenul, s-au arat 
și însămînțât însemnate suprafețe cu culturi succesive.

Există însă multe cooperative agricole unde lucrările 
de recoltare nu sînt bine organizate, nu se fac în ritmul 
prevăzut, iar fluxul tehnologic a rămas doar .înscris în 
planurile de măsuri. Anomaliile de ordin organizatoric 
generează o folosire nerațională a forțelor existente, în
deosebi a oombinelor. Din această cauză, la cooperativa 
agricolă din Hrănești s-au recoltat numai 64 hectare cu 
grîu din cele 1 044 hectare existente. Aici s-a strîns orzul 
de pe 65 hectare, dar numai 40 hectare au fost eliberate 
de paie. Suprafața pregătită pentru culturi succesive 
însumează doar 37 hectare din 572 heotare cît s-a sta
bilit. După modul în care se desfășoară munca, cu greu 
se poate preciza cînd se vor termina aceste importante 
lucrări. Președintele cooperativei, ing. Ion Chițan, ne-a 
spus că secția de mecanizare nu este dotată cu mijloace 
mecanice suficiente pentru a face față volumului mare 
de lucrări din perioada actuală. Dar nu este mai puțin 
adevărat că nici forțele mecanice existente nu sînt folo
site cum trebuie, din lipsă de mecanizatori și mai ales 
de mecanizatori bine pregătiți. Pentru utilizarea din plin 
a celor 21 de combine, 27 de tractoare, 7 prese de balo
tai, ar fi nevoie de 40—50 de mecanizatori ca să lucreze 
ziua la recoltat și noaptea la .pregătirea terenului. în 
realitate, sînt doar 26 de mecanizatori, în marea lor 
majoritate fără experiență în mînuirea utilajelor agri
cole oomplexe. Este explicabil, în aceste condiții, de ce 
nu pot fi folosite 6 combine și 2 prese de balotat, iar la 
arat, în schimbul doi, nu are cine lucra. La aceasta 
se mai adaugă desele defecțiuni la combine.

Defecțiuni numeroase se constată și la alte coopera
tive agrioole, ceea ce duce la prelungirea campaniei de 
reooltat și la pierderea unor cantități însemnate de boa
be care se scutură în lanuri. Cooperativa agricolă din 
Ileana are forțe pentru a strînge zilnic griul de pe o 
suprafață de 64 hectare, dar, în realitate, se recoltează 
doar 25 hectare. Din cele 18 combine existente, în me
die, lucrează doar zece. Conducerea I.M.A. Horia nu a 
controlat cum și-au făcut datoria cei însărcinați cu re
vizuirea acestor mașini. O atare situație există și la 
cooperativele agricole din Ștefănești și Arțari, unde lu
crările de recoltat sînt mult întîrziate din cauza defec
țiunilor repetate la combine.

Din raidul întreprins în diferite cooperative agricole 
din județul Ilfov rezultă că principalul mijloc pentru 
grăbirea recoltării îl reprezintă funcționarea normală a 
oombinelor pe întreaga durată a zilei-lumină. Observa
țiile noastre duc la concluzia că în actuala situație se 
impune ca direcția agricolă Ilfov, oonduoerile întreprin
derilor de mecanizare să organizeze echipe mobile^pen- 
tru repararea pe loc a combinelor, să asigure reparti
zarea mecanicilor pe secții de mecanizare sau pe grupe 
de unități, pentru înlăturarea operativă, fără nici o pier
dere de timp, a oricăror defecțiuni. Totodată, se impune 
să fie luaite măsuri pentru mobilizarea mai intensă a 
tuturor torțelor de care dispun cooperativele agricole 
la strînsul și transportul recoltei, în scopul înlăturării 
pierderilor, eliberîndu-se astfel cit mai grabnic tere
nurile pentru realizarea integrală a planului de însă- 
mințare a culturilor sucoesive.

C. FLOREA

Combinatul de exploatare ți industrializare a lemnului din Focșani reunește cîteva unități importante, care 
au menirea să asigure valorificarea superioară a masei lemnoase din ținuturile Vrancei. Cea mai însem
nată dintre ele este Fabrica de mobilă, amplasată pe platforma industrială a Focșanilor. Firmele străine 
absorb, în prezent, o bună parte din totalul producției sale de mobilă. în fotografie : vedere generală 
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cada buncărelor și alte anex? Din 
tot acest flux tehnologic nu au fost 
începute decît lucrările din zona fur
nalului. La banda nr. 3 de aglome
rare, pentru care Ministerul Indus
triei Metalurgice a stabilit ca termen 
de dare în funcțiune luna mai 1972, 
lucrările trebuiau începute încă din 
octombrie anul trecut, dar nici acum 
nu este aprobată finanțarea lor. în
săși punerea în funcțiune a benzii 
nr. 3 e condiționată de lucrări cu 
ciclu lung de execuție, cum sînt 
electrofiltrele, stațiile de amestec, 
exhaustoarele, unele stații din de
pozitul de materii prime, care încă 
nu pot fi atacate din plin din lipsă 
de proiecte. Proiectele, la rîndul 
lor, nu se pot definitiva (după afir
mația proiectantului), întrucît facto
rii interesați nu precizează soluțiile 
ce trebuie adoptate.

Importante lucrări sînt întîrziate și 
In sectorul laminoare. Se prevede, de 
pildă, sporirea capacității de încăl
zire în sectorul slebing cu 180 000 tone 
pe an, care va trebui să producă în 
ultimul trimestru al anului viitor. 
Acest termen a fost stabilit de Mi
nisterul Industriei Metalurgice fără 
să țină seama de părerea constructo
rului, a beneficiarului și a proiectan
tului, care au întocmit un grafic rea
list de eșalonare a lucrărilor. Deși 
ministerul a scurtat termenul inițial 
cu circa șase luni, lucrările nu sînt 
încă începute, nefiind deschisă finan
țarea lor. Cum vor putea fi ele ter
minate la timp dacă ciclul de execu
ție — conform graficului rețea — se 
întinde pînă în trimestrul IV 1972? Și 
aceasta în condițiile în care lucrările 
ar fi fost deschise în aprilie a. c. Iată 
o întrebare la care conducerea Minis
terului Industriei Metalurgice trebuie 
să dea un răspuns urgent. Bineînțe
les, prin măsuri eficace, prin 
impulsionarea tuturor factorilor inte
resați și răspunzători de execuția lu
crărilor care se realizează aici.

Nu e nevoie să mai insistăm asu
pra urgenței înlăturării neajunsurilor 
amintite, asupra- necesității aplicării 
unor asemenea măsuri care să creeze 
condiții ca ritmul de execuție la o- 
biectivele noi de pe șantierul combi
natului gălățean să fie mult intensi
ficat. Interesele economiei naționale 
cer să se acționeze cu toată hotărî- 
rea în acest sens. După cum s-a sub
liniat la plenara C.C. al P.C.R. din 
iulie a.c., trebuie făcut totul pentru 
realizarea integrală a planului de 
investiții pe acest an și — acolo 
unde există posibilități — să se su
plimenteze planul cu unele investiții, 
spre a se ușura realizarea sar
cinilor foarte mari, prevăzute pentru 
1970. Posibilități în această privință 
există pe șantierele combinatului 
gălățean. Fructificarea lor depinde 
însă de intervenția hotărîtă și ime
diată a Ministerului Industriei Me
talurgice — titular de investiții șl 
principal răspunzător pentru realiza
rea la termen a obiectivelor care se 
construiesc aied.

Stelian SAVIN 
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)
construcția de mașini, agricultura, 
construcțiile, transporturile. înalta 
tehnicitate constituie al doilea criteriu 
de selecție a domeniilor care se vor 
dezvolta cu precădere în cincinalul 
următor. Aceasta înseamnă că în vii
torii ani va crește simțitor ponderea 
producției de agregate energetice de 
puteri mari șl nucleare, de mașini-u- 
nelte grele de mare productivitate, 
de elemente și aparatură electronică 
pentru utilizări industriale, de echi
pamente de automatizare.

In sfîrșit, date fiind resursele limi
tate de minereuri metalifere ale țării 
noastre, cel de-al treilea criteriu ho- 
tărîtor în stabilirea programelor prio
ritare de dezvoltare ale construcției 
de mașini este valorificarea superioa
ră a metalului. Interesele economiei 
naționale cer ca din fiecare tonă de 
metal să se realizeze produse cu va
loare cît mai ridicată, caracterizate 
de un înalt grad de prelucrare, de o 
mare cantitate de manoperă îngloba
tă. In cincinalul următor va spori, de 
aceea, în ritmuri superioare, produc
ția industriei electronice și mai ales 
cea de componente electronice profe
sionale și de tehnică de calcul, cea a 
mecanicii de precizie și a industriei 
optice.

în legătură cu cele de mai sus, se 
cuvine subliniată cerința de a acce
lera ritmul asimilării in fabricație a 
noilor produse. Aceasta, ca și darea 
in funcțiune a unor noi și importante 
capacități de producție va trebui 
să se bazeze îndeosebi pe folosirea 
intr-o mai mare măsură decît P'»ă 
acum a potențialului tehnic propriu 
însumat în institutele de cercetări și 
proiectări create sau dezvoltate în ac
tualul cincinal, pe valorificarea expe
rienței și a capacității de concepție a 
tuturor cadrelor de specialitate ale 
ramurii.

In ce va consta, practic, amintita 
îmbunătățire a structurii producției 
românești de mașini și utilaje ? In 
esență, în creșterea volumului și di
versificarea producției unor sectoare 
de cea mai mare importanță pentru 
progresul tehnic general, pentru dez
voltarea impetuoasă a economiei. In 
industria electrotehnică șl electronică, 
a cărei pondere în producția construc
ției de mașini va spori pînă în 1975 la 
aproape 25 la sută, accentul se va 
pune îndeosebi pe microelectronică, 
automatizări și tehnica de calcul. In 
perioada 1971—1975 se vor moderniza 
și asimila în fabricație peste 350 de

grupe de sortimente, numărul tipo- 
variantelor de produse electronice șl 
electrotehnice din fabricația curentă 
urmînd să crească de la 20 000, în 
1970, la circa 25 000, în 1975. Această 
subramură își va aduce nemijlocit 
contribuția și la promovarea informa
ticii și ciberneticii în producție, la 
constituirea progresivă a sistemului 
național de prelucrare a datelor.

Evoluția fabricației de mașini-unel- 
te va fi caracterizată în următorii 5 
ani de creșterea gradului de automa
tizare a acestor utilaje, ca și a pon
derii mașinilor speciale și agregat, 
de finisat și superfinisat. a celor de 
prelucrat prin deformare plastică.

mari de producție urmează să se ob
țină în fabricația de utilaje pentru 
construcții, de echipamente tehnolo
gice, de aparatură mecanică fină șl 
optică etc.

Desigur, dezvoltarea accelerată a 
unor subramuri-cheie ale construcției 
de mașini este o sarcină extrem de 
complexă, a cărei ducere la bun sfîr
șit presupune soluționarea unui în
treg șir de probleme tehnice, econo
mice și cu caracter social. Actualele 
capacități de producție vor trebui să 
fie utilizate cit mai Intensiv, așa incit 
să se asigure o producție simțitor spo
rită încă de la începutul cincinalului 
următor. Unele uzine vor fi extinse,

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
Este prevăzut ca în anul 1975 să se 
producă în mod curent 216 tipodimen- 
siuni de mașini-unelte, față de numai 
130 cite se produc în prezent. In a- 
cest domeniu vom ține seama că pe 
plan mondial este tot mai pronunța
tă tendința de a automatiza — pe 
lîngă prelucrările propriu-zise — și 
lucrările de montaj, de a trece, cu alte 
cuvinte, la automatizarea complexă 
a unor întregi procese de producție. 
Se pune, de asemenea, problema de a 
concepe în așa fel mașinile-unelte, 
sculele și dispozitivele aferente încît 
ele să permită automatizarea com
plexă a fabricației de serie mică și 
chiar unicală.

Evident, creșterea preconizată 
producției 
că 
rilor

pune 
de

a 
de energie electri- 
în fața constructo- 
mașini sarcini deo-

sebit de mari privind fabricația de u- 
tilaje hidro, termo și nuclearo-elec- 
trice. Cu acuitate se pune problema 
asimilării în fabricație a unor cazane 
de mare randament și capacitate, a e- 
chipamentelor termoenergetice de 300 
și 600 MW, a unei largi game de tur
bine hidraulice necesare valorificării 
potențialului energetic al rîurilor in
terioare ale țării, a unor echipamente 
complexe pentru centralele nuclearo- 
electrice care se vor construi în ur
mătorii 10 ani. în sfîrșit, sporuri

vor fi construite și date în funcțiune 
noi unități. In total, se prevede con
strucția a 50 de uzine noi, dintre care 
20 în subramura electrotehnică — e- 
lectronică. înfăptuirea vastului pro
gram de investiții prevăzut pune 
în fața tuturor centralelor și în
treprinderilor sarcina de a pregăti te
meinic, încă din acest an, toate lu
crările de investiții. Prin scurtarea 
ciclului de proiectare și comba
terea tendinței unor arhitecți și 
constructori de a supradimensiona 
noile construcții, se va asigura o pon
dere rit mai scăzută a construcțiilor 
în totalul investițiilor. Trebuie pre
cizat, de asemenea, în iegătură cu da
rea în funcțiune a unor noi obiective, 
că principala condiție a reușitei cons
tă, după părerea noastră, în formarea 
corespunzătoare, la nivelul tehnicii 
următorilor ani, a cadrelor califica
te necesare pe măsura intrării in 
funcțiune a noilor capacități de pro
ducție. Acest lucru trebuie înțeles în 
dinamismul actual al procesului de 
instruire profesională, al transfor
mărilor care au loc în sistemul de 
învățămînt, așa încît să se ajungă la 
apropierea școlii de producție, la ex
tinderea calificării la locul de muncă 
și, prin cursuri de specializare urma
te de testări, la scurtarea duratei șco
larizării și a perioadelor de calificare.

îndeplinirea sarcinilor mari ce re
vin în cincinalul următor construcției 
de mașini, orientarea consecventă 
spre o producție de înaltă tehnicitate 
și competitivitate, capabilă să asigure 
extinderea tehnologiilor de vîrf în în
treaga economie, presupun, înainte de 
toate, creșterea aportului sectoarelor 
de concepție și, îndeosebi, dezvolta
rea cercetării științifice departamen
tale, legarea acesteia de cerințele con
crete ale întreprinderilor. Iată de ce, 
prin concentrarea și întărirea sec
toarelor de cercetare, vor lua o deo
sebită amploare investigațiile științi
fice legate de dezvoltarea subramuri- 
lor modeme ale construcției de ma
șini. Va trebui extinsă, de asemenea, 
cooperarea tehnico-ștlințifică cu alte 
țări, în cadrul unor aranjamente bi
laterale directe de lungă durată, în
cheiate de centrale și întreprinderi.

Sporirea eficienței economice este 
sarcina calitativă centrală a ministe
rului, a tuturor centralelor industri
ale și întreprinderilor din ramura 
noastră, în următorul cincinal. Ea va 
fi dusă la îndeplinire asigurînd reali
zarea a 72 la sută din sporul de pro
ducție planificat pe seama creșterii 
productivității muncii, precum și 
prin reducerea cheltuielilor materiale 
cu 98 de lei la 1 000 lei producție 
marfă, reducere de peste două ori 
mai mare decît cea înregistrată în 
perioada 1966—1970. In acest scop se 
vor urmări continua perfecționare 
a organizării producției și a muncii, a- 
dîncirea specializării în producție, 
perfecționarea și modernizarea tehno
logiilor de fabricație, reducerea con
sumului de metal, ridicarea califi
cării cadrelor, întărirea disciplinei 
tehnologice și în muncă, utilizarea 
completă a timpului de lucru.

Efectele orientării schițate în rin- 
durile de față sînt cît se poate de e- 
vidente : se asigură premisele creș
terii eficienței construcției de mașini 
și a participării ei la dotarea econo
miei naționale, reducerea unor im
porturi costisitoare și intensificarea 
comerțului exterior, majorarea parti
cipării țării noastre la cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică cu alte 
țări, la schimbul internațional de va
lori materiale. In sfîrșit, accentul pus 
pe producția de utilaje cu tehnicitate 
ridicată va asigura o mai bună va
lorificare a metalului. Toate acestea 
confirmă justețea politicii economice 
a partidului de dezvoltare a subramu- 
rilor moderne ale construcțiilor de 
mașini, ca element-cheie al perfecțio
nării structurii întregii noastre eco
nomii.

Cioc, cioc,

deschideți poarta!

(zice experiența

înaintata)

9 Nu deranjați

stafiile

lor.
terenul agricol 
demolarea

cuptoare 
emailaj, 
de ape, 

repus în

„imposibilul"

la Satu Mare

CONTRASTE
9 Vai de „Gloria" lor!

Mult așteptatele com
bine de recoltare de 
tip „Gloria" au intrat 
in lanuri unde, datorită 
caracteristicilor tehni
ce moderne, fac trea
bă bună. Ele se remar
că printr-o înaltă pro
ductivitate, prin posi
bilitățile de utilizare 
multiplă pe o perioadă 
mai lungă din an. Cu 
unele excepții nedo
rite ; de la Uzinele 
„Semănătoarea" Bucu
rești una dintre combi
nele nou nouțe livrate 
încă din luna mai în
treprinderii pentru me
canizarea agriculturii 
Roșiorii de Vede, a 
trecut toată filiera re-

cepției fără... aparatul 
de tăiere. La rindul ei 
I.M.A. Roșiorii de Ve
de a dat-o în dotația 
secției de mecanizare 
care lucrează în coo
perativa agricolă din 
aceeași localitate. Cum 
este posibil ca ditamai 
combina să ajungă in
completă de la locul 
de producție este greu 
de imaginat. Poate ne 
vor lămuri asupra a- 
cestui caz conducerea 
Uzinelor „Semănătoa
rea" care i-a dat dru
mul pe poartă și con
ducerea I.M.A. Roșiorii 
de Vede care a pri
mit-o cu ochii închiși.

9 Cum s-a

O ingenioasă soluție 
a fost aplicată recent 
la întreprinderea „1 
Septembrie" din Satu 
Mare pentru ca activi
tatea productivă să re
intre cît mai repede în 
ritmul normal după i- 
nundații. întrucît unul 
din cele două 
tunel, de la 
grav avariate 
nu putea fi
funcțiune din lipsa că
rămizilor speciale adu
se din import, s-au a- 
dus mai multe îmbu
nătățiri constructive 
cuptorului. Ca urmare, 
capacitatea de încărca
re cu piese a cuptoru
lui a crescut la o șarjă 
cu 200 kg peste limita 
maximă stabilită în 
proiect, dar neatinsă

La ferma nr. 3 a 
I.A.S. Cilibia, județul 
Buzău, s-a organizat 
recoltarea păioaselor în 
flux tehnologic conti
nuu, corelîndu-se ca
pacitățile de lucru a 
oombinelor cu a celor
lalte mașini agricole. 
In mod practic cu 12 
combine se recoltează 
zilnic 65 hectare, " iar 
cu 8 prese se balotează 
paiele de pe aceiași 
suprafață. în plus, pre
sele sînt echipate cu 
sănii pentru colectarea 
baloturilor și transpor
tarea lor la marginea 
tarlalelor. în mod co
relat, pe suprafața eli
berată de paie lucrea
ză un număr cores
punzător de agregate; 
tractor — grapă cu 
discuri sau acolo unde 
se impune, tractor — 
plug, care asigură pre
gătirea terenului pen
tru însămînțarea cul
turilor succesive. Șeful 
fermei ing. Alexandru 
Mușat urmărește ca pe 
fluxul tehnologic să nu 
intervină nici o defec
țiune. La Cilibia, de la 
recoltat și pînă la în
sămînțarea terenului,

Lîngă Fabrica de 
motoare electrice din 
Pitești stau neutilizate 
de cîțiva ani șase ba
răci din cărămidă, în 
valoare de aproape 
800 000 lei. Ele au ser
vit la adăpostirea con
structorilor care au 
înălțat unitatea. Dar 
de atunci au trecut 
cîțiva ani și în încăperi 
nu se 
meni, 
barăci 
Intre 
sparte 
dispărut o parte __
tîmplărie. Lipsesc chiar 
și calorifere. Nu mai 
vorbim că pereții și 
acoperișul s-au dete
riorat. In plus, con
strucțiile ocupă ne
permis o suprafață a- 
rabilă de mai multe

mai află ni- 
Parcă-s niște 
pentru stafii, 

timp, au fost 
geamurile, a 

din

realizat

niciodată înainte. Creș
terea exigenței munci
torilor din secție pen
tru evitarea pieselor cu 
defecte a mai adus un 
cîștig de producție de 
100 kg la o șarjă. Un 
cuptor tunel produce 
acum cît două înainte, 
performanță Ia obține
rea căreia și-au spus 
cuvîntul spiritul inova
tor al colectivului, do
rința de perfecționare, 
de autodepășis^. Re
zultatul final este că 
întreprinderea „1 Sep
tembrie" din Satu Ma
re, cu toate distrugeri
le mari suferite 
cauza calamităților, 
apropiat acum de 
pacitatea normală 
producție. Un succes 
care merită toată lauda.

nu trece mai mult da 
o zi.

Metoda este extrem 
de avantajoasă, dar în
că nu a ajuns să depă
șească hotarele fermei, 
pentru simplul motiv 
că Direcția agricolă ju
dețeană s-a mulțumit 
să recomande „fluxul 
continuu", dar nu a în
treprins mai nimic 
pentru a sprijini coo
perativele agricole să-l 
aplice. Din această ca
uză în prezent există 
un mare decalaj între 
lucrările de recoltare, 
transport, pregătirea 
terenului și însămînța- 
rea culturilor succesi
ve. In unele coopera
tive agricole decalajul 
dintre lucrări a depă
șit o săptămînă, atît 
cît a trecut de la re
coltarea suprafețelor 
cu orz. Unde se oprește 
fluxul ? Deocamdată la 
poarta Cilibiei și a al
tor ferme de stat. Por
țile altora sînt bine 
zăvorite. Cum să se 
descuie ? Aici au cu
vîntul specialiștii agri
coli din cooperativele 
agricole.

hectare de pămînt din 
cel mai fertil. Orga
nele agricole locale 
au ajuns la concluzia 
că pot da construcții
lor amintite o între
buințare eficientă, în 
urma recondiționării 
și transformării lor în 
crescătorii de put Ide- 
ea a fost comunica
tă proprietarului, Mi
nisterului Industriei 
Construcțiilor de Ma
șini. Ministerul se do
vedește însă imbatabil. 
Nu vrea nici să trans
fere barăcile — ceea ce 
ar fi cel mai convena
bil — și nici să elibe
reze 
prin
Preferă să le lase în 
paragină. Să nu tulbu
re stafiile.
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PLEDOARIE PENTRU 0 REALĂ
AFIRMARE A ȘCOLILOR
POPULARE DE ARTĂ

/

O analiză temeinică, obiectivă, de 
ansamblu, a activității școlilor popu
lare de artă, pornind de la CEEA CE 
SINT azi, și, mai ales, CE AR TRE
BUI ELE SĂ FIE va dovedi, cred, 
că se impun grabnice măsuri pentru 
a putea vorbi cu adevărat despre e- 
ficiența activității lor, despre reala 
utilitate a acestor instituții.

O primă problemă este aceea a 
recrutării elevilor. Cine sînt a- 
ceștia, cum sînt aleși, care sînt cri
teriile aliate la baza selecționării 
lor 7 Iată numai cîteva aspecte foarte 
concrete care se cer explicate. De 
cele mal multe ori (și exemple pot 
oferi de la școlile la care am func
ționat), numărul elevilor este foarte 
mic, creîndu-se catedre, numai pen
tru a se înființa un post în plus. Cîți- 
va elevi de liceu dornici să urmeze 
mai tîrziu Institutul de teatru, de 
asemenea cîțiva pasionați de pictu
ră, acordeon, chitară. în rest, asis
tăm la o adevărată goană după 
cursanți — căci fără ei se desfiin
țează... catedra — goană care face 
inutil examenul de admitere, deve
nit formal. De fapt ce să selecțio
nezi, cînd nu ai de unde. De aceea 
trebuie recunoscut deschis : majorita
tea elevilor nu este formată din cei 
ce ar trebui să se întoarcă în colec
tivele lor de muncă pentru a deveni 
instructori ci din cei care urmăresc 
în scopurile lor personale o anumită 
pregătire artistică, vizînd o serie de 
avantaje ulterioare. Dar este oare 
just ca, pentru pregătirea Individuală 
a unor cetățeni a căror activitate nu 
are un scop social bine determinat, 
statul să aloce sume importante de 
bani, să plătească profesori, să în
trețină localuri etc. 7

La cursurile externe, pregătirea ca
drelor este și mai deficitară. Cine 
vine la instruire ? Cum sînt aleși a- 
cei profesori care vor trebui o anu
mită perioadă să urmeze cursurile 7 
Răspunsul e unul singur : la întâm
plare. Vine la Pitești sau la Constan
ța cel care vrea să-și petreacă o va
canță plătită de stat, la mare sau la 
munte. N-am întîlnit în fosta re
giune Dobrogea sau în județul Argeș 
din toate cadrele instruite la aceste 
cursuri externe, pentru care statul a 
cheltuit sume importante de bani 
(plata profesorilor, cazare, masă, 
transport etc.) decît un număr infim 
de instructori care să pregătească 
formații măcar cu prilejul unor 
concursuri. Și atunci se naște legi
tima Întrebare : cui folosește 7 La ce 
folosește școala dacă ce-și propune 
teoretic» în practică se realizează cu 
totul altfel 7

Cea de-a doua problemă, la fel de 
Importantă, este aceea a selecționării 
cadrelor didactice. Este adevărat că în 
ultima vreme s-au făcut și pe acest 
tărîm progrese calitative importante. 
S-a Izbutit astfel, cred, în
mal mare măsură să se gă
sească numeroase elemente care 
să fie la catedră nu numai
prezențe neesențiale. Dar oare
este problema rezolvată în totalita
te 7 Sînt asigurate toate disciplinele 
cu oameni cu pregătire temeinică, a- 
nimatori care să adune în jurul lor 
— prin personalitatea lor cunoscută 
în oraș, ca dascăli și artiști — ele
vii ? De ce să n-o recunoaștem des
chis, la Victor Ion Popa, la Ion Sava 
cursanții veneau din pasiune, chiar 
și ca simpli audienți. în prezent însă, 
situația e cu totul alta. Cadrele de 
specialitate (absolvenți de teatru, mu
zică) nu vin să profeseze la școlile 
populare de artă și astfel, de nevoie, 
se ajunge Ia compromisuri. La ca
tedrele de dansuri, la instrumentele 
de suflat (unde elevii sînt de ordi
nul cifrei 2—3), la alte specialități 
create numai pentru ca școala să 
aibă șl ea o catedră în plus, profe
sorii sînt recrutați dintre profesio
niști care — o spun cu toată răs
punderea — ei înșiși sînt un fel de

diletanți. Și atunci care este rezulta
tul ?

Personal, consider că este nevoie să 
se înceapă o redistribuire judicioa
să a catedrelor, pe baza unor preocu
pări specifice anumitor zorie. De a- 
semenea, ar fi cazul să profilăm șco
lile despre care discutăm pe zone 
geografice, pe preocupări care să re
învie anumite tradiții arhicunoscute. 
Oare — pentru a oferi doar cîteva 
sugestii — la Petroșani n-ar fi mai 
indicată o dezvoltare a secțiilor de 
instrumente de fanfară, la Pitești a

puncte de vedere

celor de cusături românești și co
ruri, iar la Constanța a claselor da 
artă teatrală 7 Căci este evident fap
tul că școala populară de artă — 
oriunde ar fi ea situată — are da
toria să polarizeze în jurul său a- 
cele preocupări specifice zonei din 
care selectează elevii. De ce să ur
mărim înființarea unor noi catedra 
cu orice preț 7 „Non multa, sed mul- 
tum“ ar trebui să fie preceptul or
ganizatoric al fiecărei catedre, cu ca
dre didactice bine instruite, cu elevi 
dornici să devină ei înșiși Îndru
mători. Iată singura chezășie con
cretă că școlile vor putea avea efi
ciența dorită. în spiritul cheltuielilor 
lor bugetare.

A treia problemă, strict organiza
torică, este determinată de aspectul 
relațiilor cu forurile conducătoare. 
Deși sînt președintele unui comitet 
județean pentru cultură și artă, încă 
nu m-am lămurit precis de cine de
pind aceste școli. Nu cumva există

prea multe foruri care-și atribuie ro
luri de conducere 7 Casa centrală a 
creației populare, Comitetul județean 
pentru cultură și artă, Ministerul în- 
vățămîntului, inspectoratele școlare 
— toate acestea își suprapun „indi
cațiile", iar școlile activează fiecare 
după cum crede. Care sînt progra
mele de bază, care sînt planurile de 
perspectivă, cine le întocmește și ur
mărește 7 Iată întrebări ce nu-și cu
nosc deocamdată un răspuns mulțu
mitor.

Sînt necesare urgente măsuri a- 
cum, înaintea deschiderii noului an 
școlar, măsuri care să ducă, pe de-o 
parte, la întărirea organizatorică, iar 
pe de altă parte, la o certă profila
re a lor. Organele sindicale, cele 
cooperatiste, U.T.C., toți cei inte
resați trebuie să acorde un sprijin 
nemijlocit pentru ca recrutarea ele
vilor să se facă în urma unei rigu
roase selecții, astfel ca elementele 
ce vor urma cursurile să aibă 
„chemare" și să devină instrumente 
puternice în afirmarea viitoare a co
lectivului din care fac parte. Nu pu
tem fi de acord cu teoriile acelora 
care susțin că doar faptul că un e- 
lev își face un bagaj de cunoștințe 
artistice și de cultură generală re
prezintă un cîștig. „Bagajul indivi
dual" nu trebuie realizat pe seama 
cheltuielilor statului. Asemenea teo
retizări nu numai că sînt greșite, dar 
ele operează împotriva a însuși ro
lului acestor școli. E cazul să 
se ajungă la Ideea că întregul an
samblu educațional : școală-profesor- 
elev are un singur țel — ridicarea 
nivelului muncii artistice de amatori 
pe culmi cît mai înalte.

Constantin DINISCHIOTU 
președinte al Comitetului 
județean pentru culturâ 
și artâ-Argeș

Cursurile de vară 
ale profesorilor

După cum am fost 
informați la Ministerul 
Invățămintului, între 
25 august și 5 septem
brie va avea loc o nouă 
sesiune pentru exame
nul de definitivare în 
învățămînt. In vederea 
sprijinirii cadrelor di
dactice care s-au în
scris pentru acest exa
men, Institutul central 
de perfecționare și fi
lialele sale au organi
zat consultații sub 
formă de lecții, semi- 
narii, lucrări de labo
rator. Pentru profeso
rii care predau limbile 
moderne în licee 
(franceza, rusa, en
gleza și germana) la 
Sinaia se desfășoară 
cursuri la care partici
pă numeroase cadre 
didactice. La rîndul 
lor, societățile științi
fice ale cadrelor didac
tice au programat pen
tru luna iulie tradițio
nale reuniuni de vară 
ale profesorilor de spe
cialitate, în cadrul că
rora se audiază prele
geri, au loc semlnariî

și activități practice- 
metodice, susținute de 
academicieni, cadre di
dactice universitare și 
alți specialiști. Astfel, 
Societatea de științe 
filologice a organizat 
în orașul Piatra Neamț 
un curs pentru profe
sorii de limba romană 
cu tema „Curentele li
terare în literatura ro
mână". Cursuri simi
lare a programat șl 
Societatea de științe 
istorice — la Vălenii 
de Munte și la Deva, 
Societatea de științe 
matematice — la Pre
deal, Piatra Neamț și 
Călimănești, Societatea 
de științe fizice și chi
mice — pe lîngă uni
versitățile din Bucu
rești, Iași, Cluj și Ti
mișoara. Societatea de 
științe biologice și So
cietatea de științe geo
grafice organizează ta- 
bere-curs — Ia Cluj, 
Alba Iulia, Baia Mare, 
Bistrița-Năsăud, Deva, 
Rm. Vîlcea, Constanța, 
— unde, pe lîngă au

dierea unor expuneri 
pe probleme noi ale 
specialității, profesorii 
efectuează studii și 
cercetări fizico-geogra- 
fice și asupra florei și 
faunei.

O serie de acțiuni pe 
linia perfecționării ca
drelor didactice sînt 
determinate de unele 
probleme deosebite 
care s-au ridicat o dată 
cu începerea școlariză
rii copiilor de la vîrsta 
de 6 ani și cu trecerea 
la școala generală de 
10 ani. Și în aceas
tă vară inspectoratele 
școlare județene vor 
organiza cursuri de 
3—4 zile pentru învăță
torii care vor preda la 
clasa I, ca și pentru 
profesorii care vor 
preda pentru prima 
dată la clasele a IX-a 
și a X-a ale școlii ge
nerale, pentru cunoaș
terea noilor programe 
și manuale și a parti
cularităților metodice 
ale muncii cu aceste 
clase.

r
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Pe litoral a început

AL VI-LEA FESTIVAL

NAȚIONAL DE FOLCLOR

Timp de o lună și jumătate, 
Intre 12 iulie și 28 august, lito
ralul găzduiește o amplă sărbă
toare a cîntecului, dansului și 
portului popular românesc — 
cea de-a Vl-a ediție a Festi
valului national de folclor. Aici 
iși dau întîlnire 12 ansambluri 
folclorice din diferite zone etno
grafice ale țării : Bistrița-Nă- 
săud, Botoșani, Satu-Mare, Bu
zău. Caraș-Severin, Neamț, Har
ghita, Olt, Arad, Dîmbovița. Alba 
și Argeș — care vor întregi o 
pitorească și sugestivă hartă a 
artei populare românești, cu 
tradițiile sale multiseculare.

Competiția a început duminică 
la Mamaia, cu ansamblul ju
dețului Bistrița-Năsăud. al că
rui program a cuprins, prin* * 
tre altele, o mult aplaudată 
„Nuntă țărănească" de la Salva. 
Am avut ocazia să cercetăm re
pertoriul întregului festival. 
Toate județele prezente au ținut 
să aducă celor aproape 100 000 
de turiști din țară ș_i de peste 
hotare aflați pe litoral, cel mai

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (la Arenele Romane) : Puri- 
cele în ureche — 20,30.
• Teatrul de revistă și comedie
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Floare de 
cactus — 20.

autentic mesaj al folclorului 
local. In cele 48 de spectacole 
vor apărea pe scenă, pentru 
a-și demonstra măiestria, nume
roși meșteri ai ciutului vocal 
sau ai instrumentelor noastre 
populare: cobza, tilincă, bucium, 
nai. Amploarea manifestărilor 
este subliniată și de faptul că 
fiecare spectacol este precedat 
de o paradă a costumelor națio
nale românești, desfășurată pe 
principalele străzi ale stațiunilor.

Spectacolele sînt așteptate cu 
un deosebit interes. La ora cînd 
transmitem aceste rinduri, la 
Mamaia s-au și vîndut pentru 
următoarele zile ale festivalului 
circa 8 000 de bilete.

Exprimind voie buni și pros
pețime, această sărbătoare a cîn
tecului, dansului și portului 
popular poartă cu sine mesajul 
de optimism al poporului ro
mân, ospitalitatea sa tradițio
nală.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii'
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Insula Șimian. Aici se amenajează, »ub supravegherea specialiștilor, un mu
zeu în aer liber, unde vor fi strămutate monumentele din zona lacului de 
acumulare Porțile de Fier. în fotografie : aspect de pe șantierul de recon

strucție al cetății medievale Ada-Kaleh
Foto : Agerpres

LUCRĂRI ARHEOLOGICE

Arheologii constănțeni, în colabora
re cu specialiști de la Institutul de 
arheologie al Academiei lucrează de 
cîteva zile pe trei mari șantiere din 
Dobrogea. La Cetatea Histria, bună
oară, ei continuă săpăturile începute 
anul trecut, în stratul romano-bizan- 
tin, de unde au fost scoase pînă acum 
la lumină importante dovezi mate
riale despre perioada tîrzle a acestei 
epoci : pavaje, elemente ale unor 
construcții și resturile unui mare edi
ficiu religios, probabil din sec. VI— 
VII e.n. în cadrul actuâlelor lucrări,

arheologii urmăresc să scoată la lumi
nă zidul de incintă al cetății care, în- 
tr-un viitor apropiat, va fi restaurat.

Lucrări pentru degajarea zidului de 
incintă au început și la Cetatea A- 
damclisi, important centru muzeistic 
și turistic dobrogean, precum și pe 
locul fostei Cetăți Capidava, de pe 
malul drept al Dunării, între Cerna
vodă și Hîrșova, în scopul identifi
cării stratigrafie! ultimelor secole, în 
special a stratului feudal-timpuriu.

(Agerpres)

note de lectură • note de lectură

Un început promițător:

Colecția
„EVOCĂRI"

l

Prin volumele publi
cate pînă acum, colec
ția „Evocări" se bu
cură de un tot mai 
larg interes in rîn
dul cititorilor. Inaugu
rată printr-o lucrare 
dedicată lui Ștefan 
Gheorghiu sub sem
nătura unui mili
tant de prestigiu din 
mișcarea muncitoreas
că din România, M. 
Gh. Bujor, colecția, 
care apare în Editura 
politică, și-a propus, 
așa cum sugerează și 
denumirea, să prezinte 
cititorilor personalități 
ilustre ale clasei mun
citoare din România, 
ale poporului nostru.

Sursele documentare 
pe baza cărora sînt înr 
tocmite aceste lucrări 
de evocare istorică sînt 
riguros științifice: do
cumente originale, de
seori inedite de arhivă, 
sînt coroborate cu ma
terialele de presă și a- 
mintiri, culese de la 
oameni care au cu
noscut îndeaproape 
personalitățile evocate, 
de la descendența de 
familie. De obicei lu
crările sînt formate din 
două părți: în prima 
parte se realizează o 
descriere cronologică a 
vieții și activității per
sonalității respective, 
iar în partea a doua se 
prezintă o selecție din 
articolele și cuvîntările 
celui evocat. Prin a- 
ceste antologii volu
mele capătă, pe de o 
parte, valoare științi
fică, iar pe de altă par
te conturează mai 
pregnant imaginea e- 
porii respective.

Ultimele trei volume 
apărute prezintă citi
torului pe Nicolae Co- 
dreanu, Alexandru 
Constantinescu și Pa- 
nait Mușoiu.

Figura lui Nicolae 
Codreanu. evocată de 
Stelian Neagoe, este 
mai puțin cunoscută 
cititorului contempo
ran. Nicolae Codreanu

aparține primei etape 
de dezvoltare a mișcă
rii muncitorești din 
România, perioada în
ceputului răspîndirii 
marxismului in țara 
noastră. In scurta lui 
viață, Nicolae Codrea
nu a participat la în
chegarea primelor 
cercuri socialiste și la 
răspindirea ideilor so
cialismului științific la 
noi. „Cu cit mai mult 
trăiesc în România — 
scria el in 1875 — cu 
atit mai mult mă con
ving că poporul mun
citor român nu poate 
constitui în nici un caz 
o bază mai nesigură 
pentru propovăduirea 
revoluției sociale decît 
alte popoare europene 
în rindurile cărora a 
început de pe acum a- 
ceastă propovăduire". 
Cît adevăr exprima el 
într-o scrisoare din 
1875 referitoare la si
tuația țăranului român 
tare avea să determine 
marile răscoale din de
ceniile următoare !... 
„Țăranii români... aș
teaptă să apară din 
nou un român revolu
ționar Vladimirescu 
care să-i organizeze și 
să-i conducă împotriva 
boierilor și ciocoilor".

Volumul semnat de 
N. Huscariu consacrat 
lui .Alexandru Cons
tantinescu, 'figură pres
tigioasă a mișcării re
voluționare din Româ
nia. evocă personalita
tea omului, a luptăto
rului, a activistului și, 
in oarecare măsură, e- 
poca istorică pe funda
lul căreia a trăit și 
luptat Alecu Constanti
nescu. Energic, munci
tor, cu un orizont larg, 
Alecu Constantinescu 
și-a ciștigat repede 
stima și respectul in 
cercurile socialiste și 
sindicatele din țara 
noastră, devenind ți
nui dintre Conducă
torii lor incă de la 
conferința muncito
rească din 1906. Panait

lstrati recunoștea *mai  
tirziu că a fost atras ip 
mișcarea socialistă de 
personalitatea fasci
nantă a lui Constanti
nescu. „El îmbina re
volta cu duioșia prie
teniei" mărturisea Is- 
trati. Locul lui Alecu 
Constantinescu tn miș
carea muncitorească 
este determinat in 
volum prin descrierea 
participării lui la eve
nimente importante, 
mai ales in perioada li
nilor 1914—1918 cînd 
el a fost unul din con
ducătorii luptelor re
voluționare din țara 
noastră.

Cea mai recentă a- 
pariție in cadrul colec
ției „Evocări" — sem
nată de A. Gălățeanu 
și N. Gogoneață — este 
consacrată lui Panait 
Mușoiu, una din cele 
mai interesante și ori
ginale personalități ale 
vechii mișcări socialis
te, revoluționare româ
nești.

Marile figuri repre
zentative pe care le-a .\ 
înfățișat și va continua 
să le înfățișeze colecția 
la care ne referim a- 
parțin istoriei clasei • 
muncitoare din Româ
nia, cărții de aur a po
porului nostru. Edito
rii colecției și autorii 
„Evocărilor" trebuie să 
tindă la reușite și mai 
depline in sensul — 
jdupă părerea noastră
— ca fiecărei persona
lități evocate să i se 
găsească nu numai cer
cetătorul, ci și rapsodul 
său cel mai potrivit.

Colecția „Evocări" 
reprezintă un început, 
un început promițător 
pe linia reconstituirii 
istorice a unor epoci 
care, deși nu prea de
părtate de noi, sînt 
incă prea puțin cunos
cute, in marea lor bo
găție de fapte, de către 
cititorul contemporan.

Dr. N. COPOIU

t V
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18,00 Mult e dulce și frumoasă.
18.25 La volan.
18,40 Cadran internațional.
19.15 Anunțuri — publicitate.
19,20 1 001 de seri — emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Film serial : „Trei prieteni**.  

Episodul al IV-lea : „Făpta
șul vine la miezul nopții".

20.30 Viața literară.
21.15 Intermezzo muzical.
21.25 Conferință de presă T.V. 

cu Mircea Malița, ministrul

învățămîntulul. Participă Eu
gen Florescu, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia Tineretu
lui" și Man ase Radnev.

22,45 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic. Maeștrii 
baghetei : Zubin Mehta. în 
program : Concertul nr. 3 
pentru pian și orchestră de 
McDowell. Solist : Andr& 
Watts ; Simfonia a IlI-a în 
Mi bemol „Eroica" de Beetho
ven. Interpretează orchestra 
Filarmonică din Los Angeles.

21.30 Marile muzee ale lumii : Ca
podoperele Ermitajului.

22,00 Film serial : „Rocambole" — 
reluarea episodului VIII.

22,10 Laureați ai concursurilor 
muzicale internaționale : Lu
cia Tibuleac (premiul I — Pa
ris).

22.30 Poșta T.V. de Ion Bucheru.

r
cinema

I

• Sunetul muzicii (ambele serii) : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15.
• Această femeie : BUCUREȘTI
— 8,45; 11; 13,45; 16,15; 18,45; 21,
MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 20,45, MODERN — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,15, ARENELE 
ROMANE — 20,45.
• Cei cinci din cer : LUMINA — 
9,30—15,30 în continuare ; 18; 20,30.
• Urmărirea : VICTORIA — 8,45; 
11,15; 13,45; 16,15.
• Marele semn albastru : VICTO
RIA — 18,45; 21.
• Petrecerea : SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
3350) ; 20,15 (seria de bilete —
3355), REPUBLICA — 9,30; 11,45;
14; 16,30; 19; 21,15, CAPITOL — 8; 
10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20.45, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• Argoman superdlabolicul : 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, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30, GRĂDINA DOINA
— 20,30.
• Splendoare în iarbă î CENTRAL
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Program de desene animate : 
DOINA — 10.
• Freddy șl cîntecui preriei : 
DOINA — 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, GRĂDINA MOȘILOR —
20.30.
• Moshl, Moshl, alo, Japonia J 
C.E.P.E.C.A. ; TIMPURI NOI — 
9—21 îp continuare.
• Străinii : FEROVIAR - 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15, 20.30,
GRADINA EXPOZIȚIA — 20.30.
• Dreptul de a te naște : GRIVT- 
ȚA — 10,30; 15.30; 18; 20.30, AU
RORA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, la 
grădină — 20.30.
0 Cazul sergentului Grisa î ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
15,15.
• Bănuiala : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 18; 20, COSMOS — 
15.30; 18; 20,15.
• Subiect pentru o schiță — BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18.
• Departe tn Apus : DACIA — 
8,45—20,30 în continuare.
• Fanfan la Tulipe ; 9; 11; 13,
Articolul 420 : 15.30. Jucătorul :
18,30: 20,30 — CINEMATECA.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
BUCEGI — 10: 16; 18,15, la grădi

nă — 20,30, FLOREASCA — 10; 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15; 17;
19, la grădină — 20,30.
e Al 8-lea : UNIREA — 15,30; 18. 
O Așteaptă pînă se întunecă : 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20,30. COTROCENI — 15,30; 17,45;
20.
• Ferestrele timpului : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18.
• Astă-seară mă distrez : DRU
MUL SĂRII — 20.
• Marile vacanțe : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, MIORIȚA — 11; 15; 
17,30; 20.
• Castelul condamnafilor: PA
CEA — 15,30; 18; 20,15.
• Cel 1 000 de ochi ai dr. Mabuse : 
VOLGA — 16; 18,15; 20,30.
• Jurnalul unei cameriste : VII
TORUL — 16; 18; 20.
• Salariu] groazei : GLORIA — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, FLAMURA
— 11; 16,30; 19,30, TOMIS — 8,30;
11,30; 14,30; 17,30, la grădină —
20,30.
• Vînătorul de căprioare : POPU
LAR — 15,30; 18.
• Pentru țară și rege : POPULAR
— 20,15.
A Familia T6t : MOȘILOR — 
15,30; 18.
• Misteriosul X din Cosmos : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Răzbunătorul : CRÎNGAȘI — 16; 
18; 20.
• Omul care nu poate fi acuzat : 
VITAN — 15,30; 18.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
RAHOVA — 15,30; 18.
• Timp pentru a trăi : PROGRE
SUL — 15,30; 18.
• îngerul albastru : GRADINA 
CAPITOL — 20,15; 22.
• Afurisitul de bunic : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,30.
• Joc dublu în Serviciul Secret : 
GRADINA UNIREA — 20,30.
e Operațiunea L€ontlne : GRĂ
DINA VITAN — 20,30, GRADINA 
RAHOVA — 20,15.
• Dansînd Sirtakl : GRADINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.

*

teatre

(Urmare din pag. I)

am mai făcut — peste u- 
nele lucruri neesențiale. 
Cert este că, In final, pen
tru a-și „apăra" clienta de 
acuzația dovedită a faptu
lui că, de cîteva luni, își 
înșeală soțul, avocatul face 
o afirmație „subtilă" :

— E adevărat, tovarășe 
președinte, dar, vedeți și 
dumneavoastră, nu este 
încă... pensionară.

— Și nici invalidă, se 
grăbește să adauge, rîzînd, 
președintele.

Reacția sălii este greu de 
descris; cîțiva aurîs, alții 
au rămas pur și simplu stu- 
pefiați, cea mai mare parte 
a fost însă contrariată.

— Președintele completu
lui de judecată, comentează 
tovarășul Ion Marcu, pre
ședintele judecătoriei Sibiu, 
a săvîrșit două categorii de 
greșeli deopotrivă de grave 
pentru funcția pe care o 
îndeplinește : nu a făcut 
ceea ce trebuia să facă — 
adică să asigure solemnita
tea dezbaterilor și a făcut 
ceea ce nu trebuia să facă 
— a transformat jurămîn- 
tul dintr-un element de e- 
sență al procesului, într-o 
chestiune pur formală, s-a 
adresat intr-un mod neper- 
mis părților, martorilor 
ș.a.m.d.

— In calitatea mea de 
președinte al tribunalului 
județean Sibiu, ne spune 
tovarășul judecător Nicolae 
Salade, pot afirma că, une
ori, carențelor educative ale 
unui anume proces li se 
suprapun și carențe juridi
ce, consecința fiind casarea 
sentinței. Sobrietatea, so
lemnitatea care trebuie asi
gurate desfășurării proce
sului au, după opinia mea, 
un dublu rol : pe de o parte 
se garantează cadrul orga
nizatoric pentru buna și ra
pida soluționare a cauzei, 
iar pe de altă parte incul
patul, martorii, ceilalți par
ticipant! Ia ședința de jude
cată trebuie să realizeze 
faptul că. aici, ei sînt puși 
față în față cu legea ca for
mă supremă de exprimare 
a voinței întregului popor 
și că singura conduită posi
bilă și admisă este aceea 
consacrată prin lege. Acest 

lucru determină o recepti
vitate sporită, atit din par
tea celor în cauză cît și din 
partea asistenței, față de 
soluția pe care o va pro
nunța tribunalul.

In timpul dezbaterilor 
conduse de tovarășul ju
decător Mircea Albu am 
observat și următorul fapt: 
în momentul cînd a pătruns 
în sală reprezentantul Mi
nisterului de Justiție, cu
noscut de către majoritatea 
judecătorilor de la instan
țele pe care Ie-a-m vizitat 
în raidul nostru, discuțiile 
între cei doi membri al 
completului de judecată au 
încetat brusc, martorilor și 
părților în proces a început 
să li se vorbească la per
soana a doua plural ș.a.m.d.

Solemnitatea actului justițiar
— într-un cuvint, totul se 
desfășura „ca la carte".

împărțirea dreptății — nu 
spunem un lucru nou — 
este o activitate de o deo
sebită complexitate ; reali
zarea integrală a rolului 
6ău educativ presupune a- 
cordarea importanței cuve
nite tuturor elementelor 
sale componente. Nici unul 
nu poate fi minimalizat ori 
neglijat. Ne-a surprins, de 
aceea, neplăcut următorul 
fapt petrecut într-una din 
sălile judecătoriei Cluj : în 
timpul unui proces, grefie
rul. tovarășa Viorica Curtu, 
s-a ridicat în picioare și a 
citit actul de acuzare. Ni
meni nu a înțeles însă ni
mic, pentru că vorbele s-au 
succedat fragmentate, în
tr-un ritm vertiginos. Or, 
acest act este, printre al
tele, o punere în temă a 
întregii săli, o dezvăluire și 
dezavuare a faptelor antiso
ciale pentru care urmează 
să fie judecat și condam
nat inculpatul. «

Sau alt aspect: la unul 

din completele de judecată 
— președinte tov. judecător 
loan Chioreanu, vicepre
ședintele judecătoriei Cluj, 
judecător tov. Gheorghe 
Buzescu, procuror tov. Ilie 
Iușan — se dezbătea cu pri
cepere și pasiune o cauză 
penală. Numai că dincolo 
de al treilea rînd de bănci 
nu se auzea nimic. Se vor
bea atît de încet îneît aveai 
impresia că asiști la o reu
niune de familie, unde se 
discută chestiuni atît de in
time îneît simpla lor rostire 
cu voce tare ar reprezenta 
o impietate.

Să admitem că nici unul 
dintre membrii completului 
de judecată nu și-a dat 
seama că vorbind în șoap
tă n-o să se audă decît la 
cîțiva pași și că restul să-

Iii nu se va alege cu ni
mic, nici din susținerile 
acuzării, nici din pledoaria 
avocatului ș.a.m.d. Cum se 
explică însă faptul că, sub 
ochii membrilor comple
tului, un cetățean a fost 
lăsat să șadă cu capul aco
perit în timpul mai multor 
procese, la numai șase rin
duri distanță de scaunul 
președintelui 7 In aceeași 
sală de judecată, Vasile 
Boghea din comuna Săvă- 
dișla s-a ascuns în spatele 
unor cetățeni și... a tras un 
pui de somn zdravăn ! La 
o altă instanță, Alexandru 
Badea din Poiana Lacului 
se așezase in ultimul rînd 
de bănci și citea nestinghe
rit ziarul. Cind i-am atras 
atenția asupra acestui fapt, 
ne-a răspuns : „Mi-a spus 
cineva că nu e voie ? I"

Chiar dacă, dintr-un mo
tiv sau altul, cetățeanul nu 
adoptă el însuși o condui
tă corespunzătoare, este de 
datoria președintelui com
pletului de judecată — 
după cum obligă normele 
noastre procedurale — să-i 

atragă atenția asupra aces
tui jucru. Sesizarea și 
sancționarea promptă a 
unor asemenea fapte ar re
liefa și mai mult adevărul 
că respectul față de instan
ță este forma de manifes
tare a respectului față de 
lege, față de insăși ideea 
de justiție.

Intr-o scrisoare trimisă 
redacției, un cetățean ne-a 
făcut cunoscut că. fiind 
martor într-un proces, ju
decătorul i s-a adresat „ca 
între prieteni". tutuindu-I, 
iar față de părți și-a per
mis chiar folosirea unui ton 
ridicat. O situație asemă
nătoare am aflat și noi 
asistînd la o dezbatere în 
cadrul judecătoriei Pitești. 
Lucia Picioroagă se află în 
proces cu fostul ei soț.

Gheorghe Lache, salariat 
la fabrica de tananți „Ar
geșul", pentru că acesta 
refuză sistematic să-i achi
te pensia de întreținere 
(150 lei pe lună), pentru 
cei doi copii minori rezul
tați din căsătoria desfăcu
tă ; pînă acum și-a schim
bat de zece ori locul de 
muncă. Cauza se afla în 
fața completului de judeca
tă, compus din tovarășul 
judecător Lucian Andrei, 
președinte, și tovarășa ju
decător Maria Leca. Evi
dent, în fața instanței, pî- 
rîtul, pentru a evita sanc
țiunile legii penale, pro
mite cîte-n lună și-n stele, 
așa cum de altfel ’a mai 
făcut și altădată : voi plăti 
sumele restante, de-acum 
înainte voi fi punctual la 
plata întreținerii etc. Vă- 
zind că instanța nu-i atra
ge atenția asupra gravită
ții actelor sale lipsite de 
responsabilitate, Lucia Pi
cioroagă, care cunoaște pla
ca. ea ducînd singură greul 
întreținerii celor doi copii,

se adresează președintelui 
cu următoarele cuvinte :

— Tovarășe președinte, 
vin de la sute de kilometri, 
spuneți-i că unde-i lege 
nu-i tocmeală, că n-are 
scăpare orice-ar face, tot 
trebuie să plătească ; co
piii nu așteaptă cu masa 
pînă cînd terminăm noi 
judecata de fiecare dată ; 
el n-are Inimă 7 Sînt și co
piii Iui !

— Taci din gură, fe
meie ! Lasă asta ! i-o re
teză scurt președintele. 
Uite, își ia angajamentul 
că plătește. Cît zici că-i 
dai pe lună, omule 7

Evident, pentru judecă
tor angajamentul pîrîtului 
soluționează într-un anu
me fel procesul — Instan
ța nu face decît să insere

ze declarația lui în hotărî- 
re. Pe judecător trebuie 
să-1 intereseze însă. în e- 
gală măsură, atît rezoluția 
de pe coperta dosarului cît 
și „rezoluția" din conștiin
ța cetățeanului. Intr-un a- 
semenea caz, tocmai latu
ra educativă — cea peste 
care tov. Lucian Andrei a 
trecut cu atîta ușurință — 
s-ar fi cerut accentuată cu 
precădere. Procesul era și 
un mijloc de a-1 pune pe 
tatăl debitor față în față cu 
faptele sale, un prilej de 
a trezi în el sentimentele 
paterne adormite de atîț’a 
ani, de a-1 face conștient 
nu numai de obligațiile 
sale pecuniare, ci și de cele 
morale.

Cît despre limbajul și to
nul folosit...

— Sînt cam repezit, știu, 
se grăbește să recunoască 
tovarășul judecător Lucian 
Andrei.

Solicitați să-și spună pă
rerea in legătură cu im
portanța solemnității actu
lui justițiar și responsabi

litatea socială a judecăto
rului, mai mulți președinți 
de instanță ne-au răspuns 
pornind de la ideea că, pe 
de o parte, a judeca în
seamnă înainte de toate a 
asculta, iar pe de altă 
parte, de la ideea că în
vestitura de judecător pre
supune ca o primă calitate 
pe aceea de a ști cum să 
asculți — fapt care impu
ne sobrietate, pondere, au
tocontrol și stopare, la 
timp a unor eventuale Im
pulsuri. Așa cum chirur
gul, ajutînd la însănătoși
rea unui organism, nu-și 
poate permite să fie „repe
zit", tot așa și judecătorul, 
practician al unei profesii 
pe care am putea numi-o 
chirurgie socială, trebuie 
să „opereze" nedominat de 
vreo pornire sau alta. A- 
ceasta. cu atît mai mult cu 
cît o asemenea situație ne
dorită poate afecta intere
sele unui om de partea că
ruia este însăși legea, cum 
a fost în cazul de mai gus.

Datorită caracterului său 
deosebit, actul justițiar tre
buie să se desfășoare întot
deauna într-o atmosferă de 
solemnitate, în limitele nor
melor de conduită special 
stabilite prin lege. Respec
tare, lor strictă nu este • 
chestiune formală, ea ține 
de însuși conținutul activi
tății judecătorești. Alături 
de hotărirea pronunțată, 
modul în care se impari*  
dreptatea, prin influența 
directă pe care o exercită 
asupra masei de cetățeni, 
reprezintă principalul in
strument în realizarea sar
cinilor educative ale justi
ției. Manifestări de genul 
celor semnalate mai sus, 
oricit de rare ar fi, tre
buie prevenite cu hotărî- 
re ; aceasta este o îndato
rire de onoare a fiecărui 
judecător, a fiecărui pre
ședinte de judecătorie sau 
tribunal. Un rol deosebit 
îi revine în acest sen» Mi
nisterului de Justiție, în 
munca de îndrumare și 
control, pentru ca fiecare 
judecată să reprezinte In 
același timp și un înalt act 
de educație cetățenească, 
un prilej de întărire a res
pectului față de litera șt 
spiritul legii.
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PREZENTAREA SCRISORILOR
DE ACREDITARE 

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
DE CĂTRE AMBASADORUL 

REPUBLICII FEDERALE NIGERIA

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII AFRICA CENTRALĂ

Întîlnirea dintre tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil

Arătînd că are deosebita plăcere 
de a prezenta președintelui Consi
liului. de Stat scrisorile de acredi
tare în calitate de reprezentant al 
unei Nigerii unite, ambasadorul 
Soji Williams a exprimat mulțu
miri din partea șefului statului ni
gerian pentru înțelegerea de care 
a dat dovadă față de problemele 
Nigeriei.

„Șeful meu de stat — a spus am
basadorul nigerian — generalul- 
maior Yakubu Gowon, guvernul și 
poporul Republicii Federale Nigeria 
au aflat cu cea mai profundă du
rere despre recentul dezastru pri
cinuit de inundațiile din Republica 
Socialistă România. Mi s-a indicat 
să exprim încă o dată Excelenței 
Voastre părerea de rău împărtășită 
de țara mea pentru o catastrofă 
de asemenea natură care a lovit 
o țară foarte prietenă Nigeriei"

Ambasadorul Soji Williams s-a 
referit apoi Ia situația din țara sa, 
arătînd că poporul nigerian se află 
în prezent antrenat în procesul 
reconstrucției, în vederea înlătu
rării urmărilor recentului război 
civil, a ridicării economice și sd- 
ciale a patriei sale. „Se speră — 
a spr,' ambasadorul nigerian — că 
priej i noștri, asemeni României, 
vot- irîjini eforturile guvernului 
militc? federal al Nigeriei în 
această direcție".

în continuare, ambasadorul ni
gerian a spus :

„Permiteți-mi, Excelență, să fo
losesc acest prilej pentru a vă dori 
dumneavoastră, guvernului și po
porului dumneavoastră înlăturarea 
rapidă a efectelor calamității cau
zate de recentele inundații. în 
numele guvernului și poporului 
Nigeriei vă urez deplin succes în 
eforturile dumneavoastră îndrepta
te spre bunăstarea întregului po
por al României".

în încheiere, ambasadorul Re
publicii Federale Nigeria a expri
mat dorința sa de a-și consacra în 
mod constant eforturile pentru în
curajarea și întărirea cooperării 
economice, tehnice și culturale din
tre cele două țări.

Mulțumind pentru cuvintele de 
apreciere, rostite la adresa Româ
niei, a guvernului și poporului ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a spus :

,,VM rog, domnule ambasador, ca, 
oda 5 cu mulțumirile noastre pen- 
trv. ajutorul acordat și sentimen
tele de compasiune exprimate în 
legătură cu inundațiile care s-au a- 
bătut, în primăvara acestui an, asu
pra României, să transmiteți gu
vernului și poporului nigerian 
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CAMPIONATUL DIVIZIEI A
______ LA FOTBAL________

REZULTATE TEHNICE
• F. C. ARGEȘ—U.T.A. 3—2 (2—1). Au marcat : Roșu (min. 41) și 

Dobrin (min. 44 și 80 — din 11 m) ; respectiv Birău (min. 16) și Otto 
Dembrovschi (min. 76).

• STEAUA—FARUL 1—3 (1—2). Autorii golurilor : Tănase (min. 
13), Caraman (min. 42) și Badea (min. 66) pentru Farul ; Dumitriu III 
(min. 39) pentru Steaua.

• CRIȘUL—PETROLUL 2—0 (0—0). Au marcat : Kasai (min. 63). și 
Cefan (min. 77).

• JIUL—DINAMO BACĂU 2—1 (1—1). Au marcat : Libardi — din 
11 m (min. 10) și Cotormani (min. 60) pentru Jiul ; Vătafu — din 11 m 
(min. 20) pentru băcăuani.

• C.F.R. CLUJ—DINAMO BUCUREȘTI 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Soos — din 11 m (min. 25) și Petrică — autogol (min. 71) ; res
pectiv — Radu Nunweiller (min. 71).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA—STEAGUL ROȘU 1—0 (0—0). A 
înscris : Oblemcnco (min. 89).

• A.S.A. TG. MUREȘ—POLITEHNICA IAȘI 3—0 (2—0). Golurile 
•u fost marcate de : Fazekas (min. 24) și Hajnal (min. 36 și 73).

• Doar Farul n-a pierdut în deplasare • Din nou patru lo
vituri de la 11 m • Crișul se va salva ? • Un nou golge- 

ter-Oblemenco • Cotormani - autorul golului 600

prieten urarea sinceră de a obține 
noi succese pe calea reconstrucției, 
a dezvoltării economice și sociale".

Arătînd că România este angaja
tă cu toate forțele sale în realiza
rea unui amplu program de făuri
re a unei societăți noi — societa
tea socialistă, președintele Consi
liului de Stat a spus: „Pentru 
realizarea acestui program țara 
noastră are nevoie, înainte de toa
te, de un climat internațional care 
să favorizeze pacea, dezvoltarea 
unei largi colaborări între popoare.

Viața demonstrează că menține
rea păcii și dezvoltarea cooperării 
internaționale sînt nemijlocit lega
te de instaurarea în relațiile din
tre state a principiilor respectării 
suveranității și independenței na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, egalității depline în drep
turi și avantajului reciproc. Pe 
baza acestor principii, România mi
litează cu consecvență pentru 
extinderea legăturilor sale cu 
toate statele, indiferent de 
Orânduirea lor socială, participă ac
tiv la îmbunătățirea atmosferei in
ternaționale, la dezvoltarea încre
derii și cooperării între popoare, la 
apărarea păcii".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Urmărim cu interes și caldă 
simpatie activitatea pe care po
porul nigerian și guvernul militar 
federal o desfășoară pentru dezvol
tarea economică, culturală și soci
ală a țării, pentru lichidarea urmă
rilor trecutului de subdezvoltare 
și ridicarea nivelului său de viață.

Ne bucură că poporul țării 
dumneavoastră a depășit situația 
grea creată de războiul civil intern 
de la începutul anului, că, în pre
zent, acționează cu succes pentru a 
înlătura cît mai grabnic urmările 
acestuia.

Apreciem că există posibilități 
pentru adîncirea și diversificarea 
raporturilor prietenești dintre Ro
mânia și Nigeria prin promovarea 
de noi forme și acțiuni concrete 
de cooperare economică, tehnică și 
cultural-științifică reciproc avan
tajoasă".

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cu ambasadorul Re
publicii Federale Nigeria, Soji Wil
liams. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Vasile Vîicu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

patru lovituri de la 11 m (toate trans
formate de beneficiarii lor). S-au 
marcat în total 21 de goluri. Clasa
mentul golgeterilor are acum un sin
gur lider : craioveanul Oblemenco 
(17 goluri). îl urmează Tătaru 
(Steaua) cu 16 goluri și un grup de 
trei — Otto Dembrovschi (U.T.A.), 
Dobrin (F. C. Argeș) și Neagu (Ra
pid) — cu cite 15 goluri. Numărul 
total al golurilor înscrise pînă acum 
în acest campionat este de 609. Un a- 
mănunt : ținînd cont de ordinea cro
nologică a golurilor marcate ieri — 
golul 600 ar aparține lui Cotormani 
(Jiul).

I. D.

CLASAMENTUL
U.T.A. 28 17 3 8 50—39 37
Rapid 28 13 9 6 38—28 35
Steaua 28 14 5 9 55—34 33
Jiul 29 14 4 11 37—34 32
Dinamo Buc. 28 14 3 11 50—38 31
Univ. Craiova 28 12 6 10 36—36 30
Farul 28 12 5 11 41—39 29
F. C. Argeș 28 11 6 11 48—42 28
Univ. Cluj 30 9 10 11 40—37 28
Steagul roșu 28 11 6 11 33—35 28
Dinamo Bacău 28 9 10 9 35—41 28
C.F.R. Cluj 28 10 6 12 28—41 26
Petrolul 28 9 7 12 29—36 25
Politehnica 28 11 2 15 34—37 24
Crișul 28 9 5 14 34—43 23
A.S.A. 29 4 7 18 21—49 15

ETAPA VIITOARE
(duminică, 19 iulie)

U.T.A. — Steagul roșu, Farul — 
Rapid, Dinamo Bacău — Steaua, 
Crișul — Jiul, Universitatea Cra
iova — C.F.R. Cluj, Dinamo Bucu
rești — Politehnica, Petrolul — 
F. C. Argeș.

Semnarea ■>’ 
unui document 
de cooperare 
la Ministerul 

Comerțului Exterior
La Ministerul Comerțului Exterior a fost semnat, 

miercuri, un document care precizează obiectivele coo
perării economice, tehnice, culturale și comerciale a 
căror realizare este prevăzută a se înfăptui de Repu
blica Socialistă România și Republica Africa Centrală. 

Din partea română, documentul a fost semnat de 
Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, iar din 
partea centrafricană de Ange Patasse. ministrul de stat 
însărcinat cu dezvoltarea. .

Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu
Domnule președinte,
Doamnelor, domnilor,

Aș dori în primul rînd să vă mulțumesc pentru 
dineul pe care ni l-ați oferit în această seară ; el ne-a 
dat posibilitatea să reluăm convorbirile noastre, să 
abordăm în continuare o serie de probleme privind în
tărirea prieteniei și colaborării dintre România și Re
publica Africa Centrală. încă o dată țin să exprim 
mulțumirile mele, ale guvernului și poporului român, 
pentru vizita pe care ați făcut-o în România, pentru 
cuvintele de apreciere pe care le-ați rostit și în această 
seară la adresa poporului nostru, a rezultatelor muncii 
sale.

Ceea ce ați văzut în scurta vizită pe care o faceți 
în România — realizările în dezvoltarea industriei, 
agriculturii, științei, culturii, în ridicarea nivelului de 
trai al poporului român — confirmă, încă o dată, adevă
rul că numai prin scuturarea dominației străine, colo
nialiste și imperialiste, prin înlăturarea exploatatori
lor din propria țară și luarea de către popor a desti
nelor sale în propriile mîini, se creează premisele 
pentru făurirea unei societăți cu adevărat libere, în 
care masele populare să muncească pentru propria lor 
bunăstare și fericire.

într-adevăr, în anii construcției socialiste, poporul 
român a obținut o serie de succese importante în 
dezvoltarea patriei sale. El s-a eliberat definitiv de 
sub dominația imperialistă și a devenit pe deplin 
stăpîn pe soarta sa ; de aceea depune eforturi susți
nute în toate domeniile de activitate muncește cu en
tuziasm pentru înălțarea patriei, pentru a-și făuri 
o viață nouă, potrivit aspirațiilor și voinței sale.

După cum ați putut să remarcați și dumneavoastră, 
domnule președinte, poporul român este animat de 
cele mai calde sentimente de prietenie față de cele
lalte popoare ale lumii. Primirea ce v-a fost rezervată 
în București și în celelalte localități pe care le-ați vi
zitat constituie o expresie a sentimentelor de prietenie 
pe care poporul român le nutrește față de poporul dum
neavoastră, față de toate popoarele. întotdeauna po
porul român a primit cu căldură pe prietenii săi, și-a 
afirmat dorința sa de a dezvolta relații de prietenie și 
colaborare frățească cu toate popoarele.

în același timp, poporului nostru îi sînt străine 
rasismul, politica de discriminare, de dominație impe
rialistă. După cum, pe drept cuvînt, ați remarcat și 
dumneavoastră, poporul român nu face nici o deose
bire — de culoare'sau de altă natură — între oameni și 
popoare ; el face o singură deosebire : între acei care 
vin cu dorința de a colabora în toate domeniile de 
activitate, de a acționa -pentru o lume a păcii și secu
rității internaționale, și cei care acționează în spiritul 
colonialismului, al imperialismului. în lume noi ve
dem astăzi un singur fel de dușmani ; pe aceia care 
doresc să continue politica colonialistă, neocolonialistă 
și imperialistă.

Așa cbm ați putut constata în cursul vizitei, 
noi dorim să dezvoltăm relații de bună colabo
rare și cooperare cu țara dumneavoastră, cu alte 
state ale continentului african. Știm că popoarele 
africane au încă un drum lung de străbătut pentru 
lichidarea subdezvoltării și consolidarea independen
ței lor economice și politice. Cunoaștem cît de greu 
este aceasta, din propria noastră experiență ; de aceea 
susținem cu căldură și din toate punctele de 
vedere lupta popoarelor africane pentru indepen
dență, pentru dezvoltarea lor de sine stătătoare.

în cursul convorbirilor pe care le-am avut am ajuns 
la o înțelegere deplină în legătură cu dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice, tehnico-științifice, 
culturale, dintre țările noastre. îmi exprim convin
gerea că acordul realizat în această privință va fi 
tradus în viață, că guvernele noastre — miniștrii, în
treprinderile și organizațiile respective — vor acționa 
cu hotărîre pentru a realiza în cele mai bune condi
ții prevederile acestui acord.

De asemenea, în cursul convorbirilor s-a evidențiat 
că există o identitate de vederi în cele mai multe pro
bleme internaționale, că România și Republica Africa 
Centrală sînt animate de dorința de a contribui la 
lupta împotriva colonialismului, neocolonialismului și 
imperialismului, la lichidarea focarelor de război și 
încordare din lume, la realizarea unei lumi din care să 
fie excluse forța și dominația imperialistă. Există, în 
această privință, posibilități multiple de cooperare 
între guvernele și popoarele noastre, și îmi exprim 
speranța că miniștrii noștri de externe vor acționa și 
în viitor, pe planul vieții politice și în organismele 
internaționale, pentru a contribui la realizarea unei 
lumi mai bune, mai drepte, la instaurarea unui climat 
de pace și colaborare intre popoare.

Toate acestea sînt înscrise și în comunicatul pe care 
l-am semnat astăzi, comunicat ce subliniază în mod 
clar principiile pe care țările noastre doresc să le pro
moveze în viața internațională — egalitatea în drep
turi, respectul suveranității și independenței naționale, 
neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, 
asigurarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî sin
gur destinele. Iată de ce, într-adevăr, pentru popoarele 
noastre, ca și pentru toate națiunile care doresc ca în 
lume să triumfe aceste principii, se deschide o pers
pectivă minunată. Avem deplina convingere că, prin 
lupta popoarelor din întreaga lume, aceste principii 
vor triumfa. Constatăm cu plăcere, domnule preșe
dinte, că în această luptă poporul român și poporul Re
publicii Africa Centrală se află pe aceeași baricadă.

Doresc să ridic acest pahar pentru triumful acestor 
principii, pentru o lume a păcii și colaborării interna
ționale !

Pentru prietenie între poporul român și poporul Re
publicii Africa Centrală !

In sănătatea domnului președinte Bokassa. 
în sănătatea colaboratorilor dumneavoastră.
In sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1

Toastul președintelui 
Jean Bedel Bokassa
Domnule președinte al Consiliului de Stat,
Domnilor miniștri,
Doamnelor, domnilor,

în momentul în care delegația mea și cu mine ne 
pregătim să părăsim frumoasa dumneavoastră țară, 
îmi este plăcut să vă spun încă o dată, mulțumesc.

Vă mulțumesc pentru faptul de a-mi fi oferit oca
zia să iau contact direct cu minunatul dv. popor, 
popor muncitor care a știut să se doteze cu com
plexe industriale și agricole, cu instituții științifice și 
culturale, realizări ce consțituie o victorie asupra 
subdezvoltării, o garanție a fericirii pentru România 
și o victorie a prieteniei și cooperării internaționale.

în sfîrșit, mulțumesc mai ales pentru modul cum ați 
știut să ne înconjurați cu atenție deosebită pe tot par
cursul vizitei noastre.

La București, Mamaia, Constanța, Mangalia, Pitești, 
Brașov, în toate etapele lungii și fructuoasei noastre 
călătorii prin minunata dumneavoastră țară, suita mea 
și eu însumi nu am îhtîlnit decît entuziasm, primire 
călduroasă, prietenie sinceră, ceea ce constituie, o dată 
mai mult, o categorică dezmințire a pretențiilor rasiș
tilor, colonialiștilor și imperialiștilor care nu urmăresc 
altceva decît să dezbine și să stăpînească.

Sîntem fericiți să constatăm că pentru noi, ca și 
pentru poporul României, la fel ca și pentru numeroa
se popoare iubitoare de dreptate și de fraternitate 
umană, culoarea pielei, distanța între țări și deosebirile 
de moravuri, de obiceiuri sau de regimuri politice, nu 
sînt factori de diviziune sau de război ci, dimpotrivă, 
factori de-completare, de prietenie, de cooperare și de 
pace.

Sîntem fericiți să putem spune că ne-am simțit în 
România ca în propria noastră țară și sîntem mîndri 
să proclamăm că în Republica Africa Centrală toți 
oamenii de bunăvoință se află ca la ei acasă, ca pe 
pămîntul lor natal.

Vă rog, domnule președinte, să binevoiți a transmi
te toate mulțumirile mele, precum și pe acelea ale 
membrilor delegației mele, autorităților din București, 
Mamaia, Constanța, Mangalia, Pitești și Brașov, gu
vernului și poporului prieten al României pentru pri
mirea de neuitat pe care ne-au rezervat-o.

Discuțiile pe care le-am avut cu dumneavoastră, 
domnule președinte, precum și cu membrii guvernu
lui dumneavoastră, ne-au permis să ne bucurăm de 
similitudinea punctelor noastre de vedere asupra a 
numeroase probleme internaționale, dîndu-ne, în ace
lași timp, ocazia să adoptăm măsuri potrivite pentru 
întărirea și concretizarea excelentelor noastre relații 
bilaterale.

Ne întoarcem acasă cu bucuria de a fi vizitat o 
țară frumoasă, o țară prietenă, hotărîta să-și constru
iască un viitor luminos și pașnic ; plecăm cu certitu
dinea că prietenia româno-centrafricană constituie un 
factor de cooperare fecundă între popoarele noastre și 
o verigă importantă în lupta pentru pace și securitate 
în lume.

în sfîrșit, convinși că, contactele umane reprezintă 
un element de prietenie și de pace, noi plecăm cu spe
ranța că întîlnirile noastre viitoare, la Bangui sau la 
București, la nivelul Organizațiilor politice, sindicale, 
de femei, sportive, de tineret etc., vor face tot mai vii 
cooperarea și prietenia între cele două țări ale noastre.

Ridic paharul în sănătatea președintelui Ceaușescu, 
pentru prosperitatea poporului român, pentru priete
nia româno-centrafricană. pentru pace și cooperare în 
lume.

în
în cursul dimineții de miercuri, 

locuitorii Brașovului au avut ca 
oaspeți pe generalul Jean Bedel 
Bokassa, președintele Republicii 
Africa Centrală, și persoanele ofi
ciale din suita sa.

După ce au luat contact cu ora
șul de la poalele Tîmpei, oaspeții 
africani, împreună cu vicepreșe
dintele Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, au vizitat întreprinderea 
agricolă de stat — Prejmer, una 
dintre cele mai mari unități agri
cole de stat din țară, profilate pe 
creșterea animalelor și a culturi
lor pentru sămînță. I.A.S. — Prej
mer este, în același timp, și una 
dintre cele mai mari întreprin
deri producătoare de cartofi, a- 
proape o treime din suprafața a- 
rabilă a acesteia fiind folosită pen
tru această cultură. Rezultatele ob
ținute anul trecut la producția car
tofilor an adus unității o remarca
bilă recompensă — premiul I pe 
țară.

Sectorul zootehnic al întreprin-

orașul rasov
9

derii numără circa 2 000 vaci de 
lapte și 10 000 porcine. Unele rase 
de vaci crescute aici, în Țara Bîr- 
sei, dau o producție anuală de 
4 500—5 000 litri de lapte. Preșe
dintele Bokassa a cerut directoru
lui întreprinderii, ing. Ioan Toma, 
explicații amănunțite în legătură 
cu procedeele de îngrășare a ani
malelor și de mecanizare a lucră
rilor în zootehnie. Interesul ma
nifestat de vizitatori față de sec
torul zootehnic se explică prin fap
tul că Republica Africa Centrală 
dispune de condiții care favorizea
ză creșterea animalelor, dezvolta
rea unor ramuri ale industriei ali
mentare și ușoare bazate pe pro
duse de proveniență animală.

Se vizitează apoi crescătoria de 
păstrăvi a întreprinderii, cea mai 
mare păstrăvărie din țară.

în încheierea vizitei făcute aici, 
oaspeții mulțumesc pentru explica
țiile primite și au cuvinte de apre
ciere la adresa rezultatelor econo
mice obținute de această impor
tantă unitate a agriculturii noas
tre.

în drum spre cunoscuta stațiune 
Poiana Brașovului oaspeții sînt 
salutați de un mare număr de ce
tățeni. în saloanele Hotelului 
sporturilor, președintele consiliu
lui popular județean, Constantin 
Cîrțînă, a oferit, în onoarea pre
ședintelui Republicii Africa Cen
trală, Jean Bedel Bokassa, un 
dejun.

în timpul mesei, președintele 
consiliului popular județean, și 
președintele Republicii Africa Cen
trală au rostit scurte alocuțiuni.

în vizita pe care au întreprins-o 
la Brașov, oaspeții africani au fost 
însoțiți de secretarul Consiliului 
de Stat, Constantin Stătescu, de 
locțiitorul șefului Marelui Stat 
Major, general-locotenent Constan
tin Popa, precum și de directorul 
protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe, Tudor Jianu.

încheindu-și vizita de două zile 
în județele Argeș și Brașov, unde 
au fost întîmpinați cu cordialitate, 
oaspeții africani s-au înapoiat în 
cursul după-amiezii în Capitală.

si tovarășul J *

în «curta noastră cronică la etapa 
de ieri se cuvine să consemnăm, în 
primul rînd, succesul obținut de Fa
rul la București în fața unei formații 
(Steaua) aflată în plină cursă de 
urmărire a liderului. Este greu să gă
sim o explicație acestei mari surprize; 
fotbaliștii constănțeni au, firește, me
ritele lor, însă, la urma-urmei, steliș- 
tii, ale căror veleități individuale au 
fost de atitea ori subliniate, sînt cei 
ce puteau da o altă turnură soartei 
meciului. De fapt nu numai Steaua 
s-a văzut ieri stopată (credem de
finitiv) din cursa către titlu. U.T.A., 
de pe poziția de lideră, n-a rezistat 
— în deplasare, e adevărat — echipei 
din Pitești. Poate că partida U.T.A.- 
F. C. Arg< ș se putea termina la egali
tate (situație ce ar fi favorizat pe a- 
rădeni în tentativa lor). A existat 
insă la echipa piteșteană un plus de 
ambiție, de a nu ceda nimic pe pro
priul teren ; un plus de ambiție — 
ușor de explicat — a manifestat mai 
ales Dobrin, care a îndeplinit exce
lent un dublu rol : de coordonator și 
realizator.

Tot în deplasare au pierdut apoi 
Dinamo București (cu concursul u- 
nuia dintre tinerii săi jucători — fun
dașul Petrică ; el a marcat în pro- 
pria-i poartă golul victoriei clujeni
lor), Petrolul (la Oradea). Steagul 
roșu (la Craiova), Politehnica (la Tg. 
Mureș). Dinamo Bacău (la Petroșani). 
Dintre aceste rezultate, serioase im
plicații în lupta pentru evitarea re
trogradării a produs la Oradea — 
Crișul speră acum să poată ocupa 
totuși locul al 14-lea. Dar în detri
mentul cui ? Să mai așteptăm și par
tida de duminică.

In etapa de ieri, au fost acordate

Miercuri după-amiază, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. și tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., au avut 
o întilnire cu tovarășul Jean Blume, 
membru al Biroului Politic, secretar 
național al Partidului Comunist din

CENTRALE PENTRU SISTEMATIZAREA 
LOCALITĂȚILOR Șl A COMISIILOR 

LOCALE DE SISTEMATIZARE
în vederea înfăptuirii măsurilor 

concrete de aplicare a directivelor 
de partid și de stat în activitatea de 
sistematizare, Consiliul de Miniștri 
a aprobat, printr-o hotărîre, organi
zarea Comisiei centrale pentru sis
tematizarea localităților rurale și 
urbane și a comisiilor locale de sis
tematizare.

Comisia centrală pentru sistemati
zarea localităților rurale și urbane va 
funcționa, ca organ consultativ, pe 
lîngă Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală. Prin
tre atribuțiile stabilite Comisiei cen
trale se numără întocmirea proiec
tului programului național de siste
matizare a teritoriului și localităților, 
iar după aprobare, urmărirea modului 
de realizare a acestuia ; sprijinirea 
organelor looale în elaborarea studi
ilor și proiectelor de sistematizare ale 
teritoriilor județelor, municipiilor, o- 
rașelor și comunelor și urmărirea în
cadrării acestor planuri în pro
gramul național de sistematizare ; 
elaborarea de propuneri privind 
măsurile necesare pentru aplica
rea hotărîrilor de partid și de 
stat în domeniul sistematizării 
teritoriale, urbane și rurale ; promo
varea experienței înaintate din țara 
noastră și din străinătate în întreaga 
activitate de sistematizare ; îndruma
rea activității comisiilor județene de 
sistematizare.

Față de principalele sarcini 
ce-i revin, Comisia centrală pen
tru sistematizare va trebui să stu
dieze atent transformările ce au loc 
în viața orașelor și satelor, să ela
boreze principiile de sistematizare a 
localităților în cadrul teritoriului, ți
nînd seama de dezvoltarea, în per
spectivă, a orașelor și comunelor și 
de ridicare și pe această cale a con
dițiilor de viață ale populației.

Comisia centrală este formată din 
reprezentanți ai ministerelor și orga
nelor centrale, ai organelor locale, 
conducători ai unor instituții de spe
cialitate, precum și alte cadre cu înal
tă calificare.

Președintele Comisei centrale pen
tru sistematizarea localităților rurale 
și urbane este președintele Comite
tului de Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală.

La lucrările Comisiei centrale pot 
fi invitați reprezentanți ai ministere

Plecarea unei delegații a U.G.S.R., 
condusă de tovarășul Florian Dănălache, 

la Tirana
Miercuri dimineața a plecat la Ti

rana o delegație a Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, condusă 
de președintele Consiliului Central, 
Florian Dănălache, care, la invitația 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din R.P. Albania, va face o vizită în 
această țară.

La plecare, pe Aeroportul Bucu- 
rești-Otopeni, delegația a fost condu
să de Constantin Drăgan, prim-vice- 
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., de secretari ai Consiliului 
Central, de activiști ai Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Iliescu, prim-secre- 

tar al C.C. al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului, a primit 
miercuri delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania, condusă de 
Elias Guttierres, secretar general, 
care, la invitația C.C. al U.T.C., face 
o vizită în țara noastră.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
la care a participat tovarășul Traian 
Ștefănescu, secretar al C.C. al U.T.C., 
președintele U.A.S.R., s-a făcut o in
formare reciprocă asupra activității 
celor două organizații.

★
Gheorghe Cioară, prim-vicepreșe- 

dinte al Comitetului de Stat al Pla
nificării. a plecat miercuri la Mosco
va, pentru convorbiri cu reprezentan
ții organului central de planificare al 
U.R.S.S.. în vederea stabilirii cadru
lui colaborării economice și a schim
bului de mărfuri dintre cele două 
țări pe perioada 1971—1975.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

17, 18 și 19 iulie. în țară : Vremea va 
fi în general răcoroasă și instabilă, 
mai ales în prima parte a intervalu
lui. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice și izolat de grin

Jean Blume
Belgia, care își petrece concediul de 
odihnă în țara noastră.

Convorbirea, care a avut loc cu a- 
cest prilej, s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, caracteristică rela
țiilor tovărășești și de caldă priete
nie dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Belgia.

lor și celorlalte organe centrale, al 
organelor locale, precum și oameni de 
știință și cultură, specialiști din în- 
vățămîntul superior, din institutele 
de studii, cercetări și proiectări, re
prezentanți ai uniunilor de creație și 
ai organizațiilor obștești.

Pentru coordonarea activității de 
sistematizare pe plan teritorial, asi
gurarea respectării normelor și in
strucțiunilor, precum și pentru 
urmărirea aplicării prevederilor pro
iectelor de sistematizare, se orga
nizează, potrivit prevederilor ho- 
tăririi, cite o comisie de sis
tematizare pe lingă comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene și al municipiului București.

Comisiilor de sistematizare județene 
le revin, printre altele, următoarele 
atribuții : întocmirea planului de e- 
laborare a studiilor și proiectelor de 
sistematizare ale teritoriului județu
lui, municipiilor, orașelor și comu
nelor ; colaborarea la amplasarea cît 
mai judicioasă a obiectivelor econo
mice și social-culturale pe teritoriul 
județului.

In scopul participării active a re
prezentanților organelor locale ale 
administrației de stat, ai unităților 
economice, de învățămînt, culturale, 
sanitare și obștești la activitatea de 
sistematizare, comitetele executive 
ale consiliilor populare județene vor 
organiza cpmisii de sistematizare mu
nicipale, orășenești și comunale.

Una din atribuțiile de o deosebită 
importantă ce revine comisiilor de 
sistematizare județene, municipale, 
orășenești și comunale este aceea 
de a pregăti și sprijini organizarea 
dezbaterilor publice și adoptarea, 
prin vot, în adunări ale cetățenilor, 
a schițelor de sistematizare.

Hotărîrea trasează ca sarcină Co
mitetului de Stat pentru Economia 
și Administrația Locală de a pre
zenta Consiliului de Miniștri, pînă la 
sfîrșitul anului, programul național 
de sistematizare.

De asemenea, comitetelor executi
ve ale consiliilor populare ale jude
țelor și al municipiului București le 
revine obligația ca, în termen de cel 
mult un an de la data prezentei 
hotărîri, să definitiveze delimitarea 
vetrei satelor și a perimetrului con- 
struibil al orașelor.

(Agerpres)

Au fost prezenți ambasadorul R.P. 
Albania la București, Nikolla Profi, 
și membri ai ambasadei.

★
în aceeași zi, delegația Uniunii Ge

nerale a Sindicatelor din România a 
sosit la Tirana, unde a fost întîm- 
pinată de Rita Marko, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, și 
alte persoane oficiale. Au fost, de a- 
semenea, prezenți Manole Bodnaraș, 
ambasadorul României In Albania, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Miercuri a plecat la Moscova o de
legație de activiști ai A.R.L.U.S., con
dusă de prof. univ. Alexandru 
Roșea, membru în Consiliul gene
ral A.R.L.U.S., care va face o 
vizită în U.R.S.S. la invitația 
Asociației de prietenie sovieto- 
române, pentru un schimb de 
experiență La plecare, pe Aero
portul internațional „București-O- 
topeni" erau prezenți Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului gene
ral A.R.L.U.S, precum și I. S. Ilin, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

★
Miercuri seara s-a înapoiat în Ca

pitală, sosind de la Sofia, Mircea Ma- 
lița, ministrul învățămîntului, care, 
la invitația lui Ștefan Vasilev, minis
trul învățămîntului public din R.P. 
Bulgaria, a făcut o vizită în această 
țară.

(Agerpres)

dină, mai frecvente în prima zi a pe
rioadei. Vîntul va prezenta intensifi
cări din sectorul nordic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 7— 
17 grade, iar maximele între 16—26 
grade, mai ridicate în sud-estul țării. 
In București : Vremea va deveni in
stabilă și se va răci ușor. Cerul va fi 
variabil. Temporar ploaie sub formă 
de averse. Vînt potrivit cu intensifi
cări la început din nord-vest. Tem
peratura în scădere ușoară.



viața internațională
Președintele Tito

l-a primit pe tovarășul 
Emil Bodnaras

BELGRAD 15 — Corespondentul 
Agerpres George Ionescu transmite : 
Tovarășul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
care se află la odihnă în Iugoslavia, 
a fost primit la Brioni de Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Tovarășul Iosip

Broz Tito a reținut la dejun pe to
varășul Emil Bodnaraș.

Au fost de față Dimce Belovski, 
membru al Prezidiului U.C.I., și am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, Vasile Șandru.

Primirea și dejunul s-au desfășu
rat într-o atmosferă de caldă priete
nie.

Perspective largi pentru 
dezvoltarea pozitivă 

a relațiilor intereuropene 
DECLARAȚIILE LUI MIRKO TEPAVAȚ ÎN SKUPȘTINA FEDE

RALĂ A R.S.F. IUGOSLAVIA
BELGRAD 15 (Agerpres). — Răs- 

punzînd la interpelările deputaților, 
Mirko Tepavaț, secretar de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, a declarat în Skupștina Fede
rală că evoluția politică din Europa 
capătă trăsături noi și semnificative, 
care — după aprecierea sa — ar pu
tea crea perspective largi pentru dez
voltarea pozitivă a relațiilor inter
europene. El s-a referit, în acest sens, 
la contactele intense și la acordurile 
realizate deja între un număr din ce 
în ce mai mare de țări europene, 
care se orientează tot mai mult spre 
o conferință pentru cooperarea și 
securitatea europeană. Secretarul de 
stat pentru afacerile externe al Iugo
slaviei și-a exprimat părerea că evo
luția actuală se caracterizează în spe
cial prin rolul mai activ și de mai 
mare importanță al unui cerc din ce 
în ce mai larg de țări europene, care 
consideră că o asemenea poziție co
respunde intereselor lor profunde și de 
perspectivă. Astfel, această evoluție 
capătă trăsături tot mai democratice, 
care explică în mare măsură orienta
rea ei pozitivă și perspectivele ei 
mai favorabile.

Referindu-se la organizarea unei 
conferințe asupra colaborării și secu
rității europene, vorbitorul a arătat 
că astăzi este mai limpede ca oricînd 
faptul că cooperarea și securitatea

sînt două elemente inseparabile ale 
viitorului Europei. Nu poate exista 
securitate fără cea mai largă coope
rare in condiții de egalitate între 
toate țările Europei, după cum nu 
poate exista o asemenea cooperare 
fără garanții temeinice de securitate 
— a subliniat secretarul de stat iugo
slav. Există acum condiții realiste — a 
continuat vorbitorul — pentru con
tinuarea consultărilor din ce în ce 
mai intense și pentru punerea lor pe 
o bază multilaterală mai larg accep
tabilă, la care Iugoslavia va contri
bui în continuare cît mai mult po
sibil. Aceasta, a adăugat Tepavaț, va 
constitui o etapă mai concretă a pre
gătirilor pentru o conferință cu par
ticiparea tuturor țărilor europene 
care doresc, precum și cu participa
rea Statelor Unite și a Canadei.

Toate acestea, a subliniat în înche
iere secretarul de stat pentru aface
rile externe al R.S.F. Iugoslavia, nu 
înseamnă că dificultățile din Europa 
au fost învinse. Dar, a relevat el, 
se poate spune că se intensifică efor
turile în vederea unui sistem de re
lații în cadrul căruia toate popoarele 
europene se vor bucura de o inde
pendență reală, într-o interdependen
ță bazată pe egalitate, în care im
portanța Europei, ca un factor pozitiv 
în evenimentele internaționale, va fi 
tot mai mare.

ITALIA

„Criza politică nu poate 
fi depășită prin 

continuarea coaliției 
cvadripartite'*

- DECLARĂ ENRICO BERLIN- 
GUER

ROMA 15. — Corespondentul Ager
pres Nicolae Puicea transmite : Pre
mierul desemnat, Giulio Andreotti, a 
continuat în tot cursul zilei de mier
curi convorbirile in vederea soluțio
nării crizei de guvern. După ce ziua 
de marți a fost consacrată întîlnirii 
cu delegațiile partidelor de centru- 
stînga, la 15 iulie, Andreotti s-a în- 
tîlnit la sediul parlamentului cu de
legația P.C.I., alcătuită din Enrico 
Berlinguer, vicesecretar-general al 
partidului, Umberto Terraecini și Pie
tro Ingrao, președinții grupurilor 
parlamentare comuniste din Senat și, 
respectiv, Camera deputaților. După 
convorbiri, Enrico Berlingue? a de
clarat ziariștilor că „P.C.I. se pronun
ță pentru o politică economică nouă, 
menită să ducă la dezvoltarea siste
mului productiv, bazată pe apărarea 
cuceririlor muncitorilor și pe iniție
rea unei politici de reforme. De a- 
semenea, sintem ferm împotriva ori
cărei tentative de a dicta de la 
Roma, de către guvern, majoritățile 
ce trebuie să se formeze în mod liber 
în cadrul regiunilor, provinciilor și 
comunelor, a subliniat vorbitorul. In 
ceea ce privește formula de guvern, 
convingerea noastră este că criza po
litică, ce se prelungește de mai mul
tă vreme, nu poate fi depășită prin 
continuarea coaliției cvadripartite".

După convorbirile pe care le-a avut 
cu delegația P.C.I., premierul desem
nat a primit delegația Partidului So
cialist Italian al Unității Proletară 
(P.S.I.U.P.). Au fost primite, în con
tinuare, delegații ale altor formațiuni 
politice italiene.

HELSINKI

Vizita delegației militare
române la Phenian

încheierea sesiunii Sovietului Suprem aIU.R.S.S.

Guvernul austriac a adoptat 
un memorandum privind 

pregătirea conferinței general-europene
VIENA 15 (Agerpres) — Consiliul 

de Miniștri al Austriei a aprobat 
marți textul unui memorandum în 
legătură cu pregătirea conferinței ge
neral-europene pentru securitate. In
tr-un interviu acordat radioteleviziu- 
nii austriece, Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul de externe austriac, a de
clarat că acest document a fost re
dactat de către Austria cu scopul 
de a „consemna în scris interesul pe 
care-1 poartă guvernul de la Viena u- 
nel astfel de inițiative". Ministrul de 
externe austriac a relevat, totodată, 
că problema țărilor participante la o

astfel de conferință a fost reglemen
tată în Declarația de la Budapesta 
a țărilor participante la Tratatul de 
la Varșovia. El a precizat că, în con
cepția guvernului austriac, la o ast
fel de conferință ar urma să participe 
toate țările europene, inclusiv R.D.G. 
și R.F.G. ca două state cu drepturi e- 
gale, precum și S.U.A. și Canada.

Rudolf Kirchschlaeger a menționat 
că textul memorandumului austriac 
va fi supus aprobării parlamentului, 
după care va fi remis guvernelor in
teresate. *

CONSTITUIREA 
UNUI CABINET 

DE CENTRUSTÎNGA
HELSINKI 15 (Agerpres) — Criza 

de guvern din Finlanda a luat sfîrșit 
prin formarea unui guvern de coali
ție de centru-stînga, cuprinzînd cinci 
partide politice sub conducerea fos
tului ministru de externe, Ahti Kar- 
jalainen, și dispunînd de o majorita
te de 144 de mandate din cele 200 cîte 
are parlamentul țării.

Aatuala coaliție s-a constituit fără 
Partidul rural și cel conserva
tor, cele 17 portofolii ale gu
vernului cuprinzind membri ai : 
Partidului de centru (primul mi
nistru Ahti Karjalainen), Parti
dului Social-democrat (ministrul de 
externe Vaino Leskinsen), Uniunii 
democrate a poporului finlandez 
(incluzînd Partidul comunist), 
Partidului liberal și Partidului popu
lar suedez.

PHENIAN 15 (Agerpres). — în 
continuarea vizitei în R.P.D. Coreea
nă, delegația militară română, con
dusă de general-colonel Ion Ioniță. 
ministrul forțelor arm’ate, a făcut 
marți după-amiază o vizită la Minis
terul Apărării Naționale al R.P.D. 
Coreene, unde a fost primită de ge
neral de armată Toi Hiăn, ministrul 
apărării naționale.

Delegația a depus apoi coroane de 
flori la Monumentul Eroilor Armatei 
Coreene, la Monumentul Eliberării și 
la Monumentul Prieteniei.

în seara zilei de marți, ministrul 
apărării naționale al R.P.D. Coreene 
a oferit o recepție în cinstea delega
ției militare române. Au fost prezenți 
general de armată O Jin U, șeful 
Statului Major, general-colonel Han 
Ik Su, șef al Direcției superioare po
litice a armatei, Ke In Thia, ministrul 
comerțului exterior, Kin Ghen Ren, 
președintele Comitetului pentru afa
cerile economice externe, Yang Hy- 
eung Seup, ministrul învățămîntului 
superior, Kuon Hi Gion, ministrul 
adjunct al afacerilor externe, gene
rali și ofițeri superiori, alte persoane 
oficiale coreene. Au participat, de 
asemenea, ambasadorul Nicolae Popa 
și membri al ambasadei Republicii 
Socialiste România, atașați militari aj 
ambasadelor străine din Phenian.

Iuînd cuvîntul la recepție, general 
de armată Toi Hiăn a arătat că arma
ta populară frățească a României, fău
rită în lupta revoluționară pentru li
bertatea și independența patriei, s-a 
dezvoltat într-o armată puternică și 
modernă, capabilă să apere munca 
creatoare a poporului. Ne bucurăm 
sincer, a spus el, de succesele ofițe
rilor și ostașilor armatei frățești a 
României în lupta pentru întărirea 
capacității de apărare a țării. Po
poarele și armatele R.P.D. Coreene și 
României, cu toate că sînt separate 
geografic printr-o mare distanță, sînt 
strîns legate, se sprijină reciproc și 
colaborează în lupta împotriva impe
rialismului, pentru victoria cauzei so
cialismului. Vorbitorul a arătat că 
vizita în R.P.D. Coreeană a delegației 
militare române va contribui la con
solidarea și dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și cooperare dintre popoare
le și armatele celor două țări.

în cuvîntul său de răspuns, gene- 
ral-colonel Ion Ioniță a exprimat 
sentimentul de prietenie frățească și 
solidaritate’ internaționalistă al po
porului și armatei României față de 
poporul și arm'ata R.P.D. Coreene. 
Arătînd că oamenii muncii și ostașii 
români urmăresc cu profund interes 
dezvoltarea R.P.D. Coreene, vorbito
rul a spus : „Poporul român salută 
călduros realizările R.P.D. Coreene, 
consolidarea orînduirii socialiste pe

târîm economic și cultural, expri- 
mîndu-și convingerea că aceste suc
cese contribuie la întărirea țărilor 
socialiste și a păcii în lume. Ele au, de 
asemenea, o mare însemnătate pentru 
realizarea unificării naționale a Co
reei. Poporul român, a spus el, este 
alături de poporul coreean care duce 
o luptă justă".

Strîns unit în jurul conducerii de 
partid și de stat a României, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, po
porul român este hotărît să înfăptu
iască mărețul program de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R., a spus vorbitorul.

în încheiere, vorbitorul a arătat că 
ostașii români dau o înaltă prețuire 
prieteniei frățești cu ostașii R.P.D. 
Coreene, se bucură de succesele ob
ținute de aceștia în lupta lor pentru 
salvgardarea libertății, independenței 
și securității patriei.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

Pak Sen Cer la primit 
pe N.

PHENIAN 15 (Agerpres). — Nico
lae Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, care se află într-o 
vizită la Phenian, a fost primit de 
Pak Sen Cer, al doilea vicepreședinte 
al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, cu care a avut o convor
bire prietenească.

Un sat senegalez 
distrus de trupele

CONVORBIRI 
FRANCO-BRITANICE

PARIS 15. — Corespondentul Ager- 
preș Alexandru Gheorghiu transmite : 
Ministrul afacerilor externe al Marii 
Britanii, Alec Douglas Home, a făcut 
miercuri o vizită oficială la Paris, 
unde a avut convorbiri cu șeful di
plomației franceze, Maurice Schu
mann. El a fost primit, de asemenea, 
de primul ministru, Jacques Chaban- 
Delmas.

în cadrul întrevederilor, părțile au 
trecut în revistă principalele proble

me internaționale, îndeosebi situația 
din Orientul Apropiat și din Asia 
de sud-est, relațiile Est-Vest, precum 
și unele chestiuni de interes comun, 
cum ar fi construcția avionului super
sonic de pasageri „Concorde" și cea 
a tunelului sub Canalul Mînecii. Cum 
era și firesc, un loc aparte l-a ocu
pat, în timpul discuțiilor, problema 
aderării Marii Britanii la Piața co
mună.

Q Q B
«

Nikolai Podgornii reales 
președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem 
Alexei Kosîghin numit
președinte al 
de Miniștri

MOSCOVA 15 (Agerpres). La Mos
cova s-a încheiat prima sesiune a 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. al ce
lei de-a 8-a legislaturi. Sesiunea a fi
les Prezidiul Sovietului Suprem și a 
aprobat lista noului guvern. în func
ția de președinte al Prezidiului a 
fost reales Nikolai Podgornîi, iar ca 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a fost numit Alexei 
Kosîghin. Ca prim-vicepreședinți ai 
Consiliului 
nați Kirill 
anski.

Sesiunea
Bazele Legislației Muncii în U.R.S.S., 
o declarație cu privire la situația din

de Miniștri au fost desem- 
Mazurov și Dmitri Pole-

a aprobat, de asemenea,

GREVĂ GENERALĂ 
ÎN BENGALUL DE VEST

DELHI 15 (Agerpres). — In statul indian Bengalul de Vest a început at ...... — ix _ 11 >■ Ia ape|ul Frontuiuj Unit de
afectat întreaga viață eco-

marți greva generală a muncitorilor, organizată 
“------------------------------- -  Greva aStinga. in frunte cu partidul comunist, 

nomică a regiunii respective.
După cum informează agențiile de 

presă, în capitala Bengalului de 
Vest, Calcutta, a fost paralizată ac
tivitatea tuturor fabricilor, magazi
nele au fost închise, tramvaiele și 
autobuzele n-au mai circulat, iar la 
aeroportul internațional din oraș au 
fost suspendate toate cursele ae
riene.

Greviștii cer dizolvarea Adunării 
legislative locale și organizarea ale
gerilor în vederea constituirii în

de _ Vest a unui nou gu-
! interesele

Consiliului

Indochina și o declarație cu prlvtr» 
la situația din Orientul Apropiat.

In declarația cu privire la Indochi*  
na, Sovietul Suprem cheamă parla
mentele tuturor țărilor, pe toți oa
menii de bună credință să protesteze 
împotriva acțiunilor agresive ale 
S.U.A. în această parte a lumii, pen
tru a se asigura popoarelor Indochinei 
posibilitatea de a-și hotărî singure 
soarta, fără amestec din afară.

Declarația cu privire la situația din 
Orientul Apropiat cheamă să se ia 
măsuri care să asigure o reglemen
tare politică în această regiune,’ pe 
baza îndeplinirii integrale a Rezolu
ției Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967.

JACK CEL NEGRU" Șl „TERIBILII" LUI
APARIȚIA IN CAMBODGIA

Vizita ministrului învă
țămîntului al României în 
Bulgaria. Miercuri «• amiază, 
Ivan Mihailov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R.P. Bulgaria, l-a primit pe Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului din 
Republica Socialistă România. La în
trevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
fost de față Ștefan Vasilev, ministrul 
învățămîntului public din R.P. Bul
garia, precum și Nicolae Blejan, 
ambasadorul țării noastre la Sofia.

Ceylonul a procedat la o 
recunoaștere diplomatică 
deplină a R. D. Vietnam,re- 
troactiv, începînd cu data de 24 iu
nie. Această hotărîre este menționată 
lntr-un comunicat oficial dat publi
cității în urma reuniunii guvernului, 
care a avut loc marți la Colombo, 
capitala țării.

Delegația Consiliului de 
Stat al Republicii Populare 
CongO condusă de Alfred Raoul, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Congolez al Muncii, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, care, 
la invitația guvernului chinez, face 
o vizită de prietenie în R.P. Chine
ză, a sosit la Pekin. La sosire, pe 
aeroport, delegația a fost întîmpinată 
de Li Sien-nien, vicepremier al Con-

£

colonialiste portugheze
DAKAR 15 (Agerpres) — Artileria 

portugheză din colonia Guineea-Bi- 
ssau a bombardat din nou marți sa
tul senegalez Kolandito-Maounde, a 
anunțat postul de radio Dakar. Po
trivit comunicatului radiodifuzat, sa
tul a fost complet distrus, două per
soane civile fiind ucise, iar alte două 
rănite. După cum s-a mai anunțat, 
trupele portugheze au bombardat la 
6 iulie alte trei sate senegaleze, pro- 
vocînd distrugerea a 250 de locuințe. 
S-a precizat, totodată, că trupele co
lonialiste portugheze, care au pă
truns Ia acea dată pe teritoriul Sene
galului, au luat mai mulți „ostatici*  
din rîndul populației civile.

După cum se știe, 
S.U.A. și-au retras la 
30 iunie soldații din 
Cambodgia. Doar de 
ochii lumii, inclusiv ai 
opiniei publice ameri
canei Dar agresiunea 
nu numai că n-a fost 
curmată, ci s-a inten
sificat prin continua
rea atacurilor aviației 
americane și chiar prin 
bombardamente ale 
artileriei, executate de 
pe teritoriul Vietna
mului de sud. Un 
mijloc în plus de in
tensificare a „escala
dei" îl constituie adu
cerea de trupe merce
nare, din rîndul alia- 
ților asiatici ai S.U.A. 
Un prim efectiv de 
1 000 de mercenari tai- 
landezi urmează să so
sească în următoarele 
săptămîni în Cambod
gia, — anunță agenția 
REUTER, citind surse 
militare informate din 
Bangkok. Aceste tru
pe vor participa la o- 
perațiunile desfășurate 
de armata administra
ției de la Pnom Penh 
și de trupele saigoneze 
împotriva forțelor 
populare de rezistență 
din Cambodgia.

Dar se pare că nu se 
manifestă o prea mare 
încredere în zelul a- 
cestor „asiatici*  puși

să lupte împotriva „a- 
siaticilor". Aceasta, ju
decind după faptul că 
în Cambodgia își fac 
apariția, pe lîngă ase
menea trupe „aliate", 
mercenari în cel mai 
propriu înțeles al cu- 
vîntului, mercenari sa
dea.

Astfel, după cum a- 
nunță ziarul britanic

NOTĂ

„GUARDIAN", la Pa
ris și Bruxelles sînt 
recrutați mercenari, 
care fac parte din „Or
ganizația mercenari
lor", condusă de ma
iorul Hoare, supranu
mit „Mike cel Nebun", 
și de Schramme, su
pranumit „Jack cel 
Negru". E vorba deci 
de acel profesioniști ai 
crimei și nelegiuirii, 
care au devenit fai
moși prin fărădelegile 
săvîrșite în Congo, în 
Biafra sau în jungle
le din Borneo. Lor li 
se alătură rasiști ve- 
nițl din Africa de Sud 
și Rhodesia, precum și

numeroși aventurieri 
din alte părți, atrași 
de cîștigurile fabuloa
se promise. De la cen
trele de recrutare, ei 
sosesc ca... turiști în 
Hong-Kong și de aici 
ajung în Cambodgia în 
calitate de ofițeri și 
soildați.

Așa se face că îA 
Cambodgia pot fi vă- 
zuți oameni cu berete 
de diverse culori, de 
tristă amintire, mî- 
nuind ultimul tip de 
armament american și 

•semănînd moartea în 
rîndul populației paș
nice. Pe cer au reapă
rut elicoptere, adevă
rate lăcuste pustiitoa
re pentru satele, cîm- 
piile și pădurile țării. 
După cum se știe, cri
mele „teribililor" — 
așa li se zicea merce
narilor — n-au îm
piedicat poporul, con- 
golez să dobîndească 
victoria. Pe mercenari 
nu-i așteaptă o viață 
mai bună nici în Cam
bodgia. Armata de e- 
liberare cambodgiană 
este hotărîtă să dea 
năimiților de toate fe
lurile aceeași ripostă 
energică ca și soldați- 
lor americani.

T. PRELIPCEANU

agențiile de presă transmit:
siliului de Stat, și alte persoane ofi
ciale chineze. Miercuri, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat, a avut 

.convorbiri cu Alfred Raoul și cu 
membrii delegației.

S-a stins din viață 
regele operetei franceze

Intr-o clinică din Paris a încetat 
din viață, în primele ore ale zilei 
de miercuri, cunoscutul cîntăreț 
de operetă Luis Mariano. Născut 
în Spania, la Irun, în anul 1920, 
Mariano a obținut în 25 de ani de 
carieră numeroase succese ; cu 
două luni în urmă, el cînta la 
Chatelet, cu sala plină la fiecare 
spectacol, în „Caravela de aur44. 
Rege al operetei franceze — cum 
îl numește agenția France Presse 
— Mariano era și un cunoscător 
al folclorului țării Basce, căruia 
i-a consacrat ultimul său disc.

Președintele Algeriei, 
Houari Boumedienne, efectuează În
cepînd de miercuri o vizită în regiu
nea estică a țării, unde va asista la 
intrarea în funcțiune a mai multor 
obiective industriale, precum și la 
deschiderea unor șantiere de con
strucție.

Cesar Gonzales, membru 
al C.C. al P.C. din Columbia, 
a fOSt UCiS 0 persoană neiden
tificată, în cursul unei reuniuni orga
nizate recent, în apropiere de Bogota, 
cu prilejul aniversării a 40 de ani de 
la crearea partidului.

Curtea Marțială din Atena 
a pronunțat pedeapsa cu închisoare, 
pe diferite termene, împotriva a 26 
de membri ai Partidului Comunist din 
Grecia.

Protocol comercial chi- 
no-mongol. Cu PrUeM vizltei 
unei delegații comerciale guverna
mentale mongole la Pekin, a fost 
semnat un protocol privind schimbul 
de mărfuri pe anul 1970 între R.P. 
Chineză și R.P. Mongolă, relatează 
agenția China Nouă.

Lucrările Comitetu
lui special O.N.U. pentru 
definirea agresiunii auînce- 
put la Palatul Națiunilor din Geneva. 
In cadrul primei ședințe, șeful de
legației române, Gheorghe Bădescu, 
a fost ales vicepreședinte al Comi
tetului.

Reprezentanții sindicate
lor docherilor britanici au
respins Ieri- “ ocazia Con
ferinței naționale a sindicatelor, noile 
oferte prezentate de patronii între

prinderilor portuare, neratifietnd a- 
cordul provizoriu încheiat luni după- 
amiază. Ca urmare, toți cei 47 000 de 
docheri din porturile Marii Britanii 
se găsesc, începînd de astăzi, în gre
vă generală, prima de acest gen din 
anul 1926.

„OMUL POATE SUPRAVIEȚUI IN CONDIȚII IMPROPRII DACĂ 
COLABORAREA INTERNAȚIONALA IA LOCUL ANTAGONIS

MELOR"

TELEGRAMA ADRESATA DE THOR HEYERDAHL

NAȚIUNILE UNITE 
15 (Agerpres). — Thor 
Heyerdahl, inițiatorul 
și realizatorul traver
sării Atlanticului cu o 
ambarcațiune de pa
pirus, a adresat se
cretarului general al 
O.N.U., U Thant, o 
telegramă in care con
firmă îndeplinirea mi
siunii echipajului in-

LU1 V THANT

temațional „RA-II“ 
care a navigat sub pa
vilionul Organizației 
Națiunilor Unite. In 
telegrama sa, explo
ratorul norvegian sub
liniază că cei opt mem
bri ai echipajului 
„RA-II“ sînt convinși 
că omul modern poate 
supraviețui in con
diții improprii și difi

cile numai dacă co
laborarea internațio
nală i(t locul antago
nismelor.

La rîndul său, se
cretarul general al 
O.N.U., U Thant, a a- 
dresat echipajului o 
telegramă de felicitare 
in care elogiază e- 
xemplul temerarilor 
navigatori.

Bengalul (' 
vern, care să reprezinte 
majorității populației.

Starea de tensiune din 
indian este, după 
rilor, o continuare 
te după demisia 
tru al guvernului ___
herjee, la 13 martie a. c. Demisia a 
fost determinată, după cum s-a a- 
nunțat, de disputele dintre liderii di
verselor partide politice care alcătu
iau echipa ministerială.

Guvernul central al Indiei, întru
nit în sesiune extraordinară, a e- 
xaminat situația din Bengalul de Vest 
și a hotărît să preia conducerea ad
ministrativă a statului. Președintele 
Indiei, Venkata Giri, a emis un de
cret care stipulează suspendarea tem
porară a Adunării legislative din 
Bengalul de Vest și trecerea statului 
sub administrația directă a președin
telui țării, prin intermediul guver
natorului S. S. Dhawan.

acest stat 
observato-opinia

a crizei declanșa- 
primului minis- 
local, Ajoy Muk-

Protestul guvernului 
mexican adresat S. II. A.
In urma prăbușirii pe terito
riul Mexicului a unei rachete 
americane ce transporta în

cărcătură radioactivă
CIUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres) — Guvernul mexican a dat in
strucțiuni ambasadorului său Ia Wa
shington să prezinte un protest ofi
cial Statelor Unite, în legătură cu 
prăbușirea pe teritoriul mexican a 
unei rachete americane ce transporta 
o capsulă cu încărcătură radioactivă.

Un purtător de cuvînt al Ministe
rului de Externe mexican a subliniat 
că ambasadorul va reaminti guver
nului Statelor Unite angajamentul ce 
și l-a asumat de a face tot ce este 
cu putință pentru a preveni căderea 
rachetelor americana pe teritoriul 
Mexicului.

Un purtător de cuvînt al Ambasa
dei Statelor Unite Ia Ciudad de Me
xico a declarat că guvernul mexican 
a fost încunoștințat de accident ime
diat după producerea lui. A în
ceput o acțiune vastă de cer
cetare a zonei în care se presu
pune că ar fi căzut rămășițele rache
tei americane.

Intr-un mesaj adresat po
porului marocan la mijlocul 
săptămînii trecute, regele Has
san al II-lea a făcut cunoscut 
un ansamblu de măsuri, ale iă- 
ror prevederi, după cum arată 
presa marocană, sînt chemate 
să joace un rol important în Re
voluția vieții politice din aceas
tă țară. Cu acest prilej a fost 
anunțată ridicarea stării excep
ționale, decretată in iunie 1965, 
și organizarea, la 24 iulie a.c., a 
unui referendum asupra noii 
constituții. Șeful statului a ți
nut să adauge că aceste măsuri 
tind să reaeti vizeze o serie de in
stituții constituționale. „In a» 
fara constituției, care va fi su
pusă referendumului, dorim să 
atingem alte două obiective — 
a precizat regele Marocului. Pe 
de o parte, să se permită par
lamentului să dezbată cu guver
nul activitatea acestuia, laț A| 
pe de alta parte, să se realizeze 
cerințele țării prin crearea ca
drului unei colaborări între re
prezentanții națiunii și diversele 
organe ale puterii executive*.  
După referendumul de Ia 24 iu
lie, în Maroc urmează să se 
organizeze alegeri legislative, la 
21 șl 28 august 1970.

Cu o săptămină înaintea re
ferendumului constituțional, sce
na politică marocană este do
minată de intensele pregătiri 
ce se fac în vederea acestei con
sultări. In cadrul unor mitin
guri, la care participă reprezen
tanți ai guvernului, opinia pu
blică este informată cu privire 
la sensul măsurilor preconizate, 
Și la principiile viitoarei consti
tuții. In cercurile politice de la 
Rabat se subliniază că noua 
constituție „nu va modifica 
principiile esențiale ori bazele 
religioase, filozofice și doctri- 
nale, conținute în constituția din 
1962". Amendamentele ce vor fi 
aduse vechiului text al constitu
ției se referă la modul de des
fășurare a sesiunilor parla
mentare, la structura viitorului 
parlament (care nu va mai dis
pune de Camera consilierilor, 
puterea legislativă rămînînd a fi 
exercitată de acum înainte de o 
singură cameră), la posibilitățile 
de revizuire a constituției.

C. BENGA 
Alger.

Un dejun comod la o adîncime de 15 metri sub apă. Pentru prima dată 
în istoria oceanografiei un program de cercetări subacvatice de lungă 
durată (denumit Tektite II) este realizat cu participarea exclusivă a unor 
femei. Timp de 2 săptămîni, cele cinci temerare cercetătoare vor des- 
fășura o intensă activitate de studiu într-un batiscaf coborît în ocean în 

largul coastelor Insulelor Virgine.
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