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calității : EXCELENT 
MATERIAL DE CON
STRUCȚIE ! ARE, TO
TUȘI, UN DEFECT: 
NU SE PREA GĂ
SEȘTE

OBIECTIVUL SĂPTĂMÎNII

încheierea
semănatului în toate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit, luni 
după-amiază, un grup de ziariști 
italieni, din care fac parte Ettore 
Petta, corespondentul ziarului 
„Corriere della Sera** la Viena, Do
menico Sassoli, șeful secției ex
terne a ziarului „II Popolo", Sil- 
vano Goruppi, corespondentul per
manent al ziarului „L’Unita" la 
București, și Bruno Campanini, 
corespondentul permanent al a- 
genției „A.N.S.A." în Capitala ță
rii noastre.

La întrevedere au luat parte to
varășii Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Con
stantin Mitea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu ziariștii ita
lieni.

Rfispunzînd întrebărilor ce l-au 
fost adresate de oaspeți, președin- ' 
tele Consiliului de Stat s-a referit i 
la unele preocupări actuale și de 
perspectivă privind dezvoltarea e- 
conomică și socială a României, a 
expus poziția țării noastre într-o 
serie de probleme -ale vieții inter
naționale.

In cadrul convorbirii, șeful sta
tului român a subliniat evoluția 
favorabilă, pe multiple planuri, a 
relațiilor tradiționale dintre Româ
nia și Italia. In acest context, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a arătat 
că așteaptă cu interes și plăcere 
vizita oficială în Italia, exprimîn- 
du-și speranța că ea va contribui 
la extinderea și diversificarea în 
continuare a bunelor raporturi e- 
xistente, la întărirea prieteniei și 
colaborării dintre cele două țări, 
în interesul ambelor popoare, al 
cauzei păcii și cooperării inter
naționale.unitățile agricole

Au ajuns? Lucrări edilitare în cartierul
Colentina din Capitală

Astăzi, la Centrala industrială a bumbacului din Capitală, dialog despre:
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O TÎNÂRÂ ÎNTREPRINDERE DIN GIURGIU
Docretul Consiliului de Stat pri

vind stabilirea normelor de struc
tură unitare pentru unitățile eco
nomice a dus, așa cum era de aș
teptat. la o sensibilă îmbunătățire 
a activității de producție, societa
tea ciștigind un considerabil spor 
de cadre calificate a căror redis
tribuire — privită pe ansamblul 
economiei naționale — va avea in 
continuare efecte dintre cele mai 
pozitive.

Ca și în alte unități economice, 
la Centrala industrială a bumbacu
lui din București, acțiunea de apli
care a normelor unitare de struc
tură organizatorică s-a încheiat. 
Cu ce s-au ales pină acum unită
țile productive, fabricile de pe 
urma aplicării normelor ? Avanta
jele sint multiple. Efectele in pro
ducție au și început să se vadă. In 
primul rind, a crescut considerabil 
gradul de participare a salariaților 
Ia realizarea producției materiale ; 
s-au evitat paralelismele (și. prin 
aceasta, irosirea unui valoros timp 
de muncă) din activitatea unor 
servicii ale centralei și întreprin
derii pe care este grefată ; în uni
tățile productive, multe persoane 
din aparatul administrativ 3U fost 
orientate spre meserii practice ; 
dispunind de mai multe cadre cali-

ficate de muncitori, maiștri și teh
nicieni, activitatea de producție a 
putut fi organizată in trei schim
buri. la același nivel șl cu aceeași 
asistență tehnică ; ca urmare a 
renunțării la unele posturi de con
ducere, în fabrici, activitatea eco
nomică a cîștigat în calitate și o- 
perativitate, decizia luindu-se 
prompt, cu o responsabilitate 
rită.

Cum spuneam, avantajele 
multiple, însă in articolul de 
vom stărui asupra unor probleme 
care nu s-au bucurat de o Inter
pretare justă, fiind, prin urmare, 
rezolvate doar pe jumătate. Proce
dăm astfel, deoarece problematica 
actuală cu care se confruntă în
treprinderile diferitelor ministere, 
și centrale industriale este în
tr-un fel comună, datele și con
cluziile de mai 1.. .2
pretutindeni la o analiză minu
țioasă spre a se constata, .....
creț și la fața locului, in ce mă
sură ’ ‘ 
tei _______ _________
pină la unitățile de bază, produc
tive. ‘ ’ 2 .
judicioasă a inginerilor, eliberați de 
munci administrative care nu erau 
pe măsura calificării lor.

„De la noi, din Centrala indus-

mai 
spo-

sint 
față

jos invitind

con-
au pătruns principiile recen- 
raționalizări organizatorice
Este vorba de renartizarea

trială a bumbacului, nouă ingineri 
cu experiență au plecat să lucreze 
in unitățile productive" — ni s-a 
relatat, cu aerul că s-ar spune : 
„Noi am făcut totul !“. Insă, la o 
analiză mai atentă, s-a văzut că 
aprecierea este exagerată. In pri
mul rind, din centrală au plecat, in 
unitățile productive, nu nouă in
gineri, ci numai cinci ingineri prin
cipali. Celelalte patru transferuri 
de cadre inginerești nu intră in 
calcul, deoarece sint mișcări cu
rente, de la o întreprindere in 
subordine la alta, neavind nimic 
a face cu îmbunătățirea structurii 
organizatorice. în același timp, din 
minister și din institutul de pro
iectare ai industriei ușoare au ve-r. 
nit în centrală cinci ingineri soe- 
cialișlî în industria bumbacului. 
Cum au fost ei repartizau ? Doi 
în centrală și trei în fabricile aces
teia din Capitală.

Nimeni nu contestă faptul că va 
fi fost acută nevoie de un nou 
director și la „Dacia", și la „7 No
iembrie" : de un spf do rtenozitp si 
de doi 
centrală

; de un șef de depozite și 
ingineri principali în 

și la unitatea pe care
Ștefan Z1DĂR1ȚA

(Continuare in pag. a Ill-a)

Daforilă condițiilor climatice din aceasta primăvară — ploi abun
dente care au afectat îndeosebi județele din zona subcarpatică — 
însămînțarea porumbului s-a prelungit. La această dată mai sint 
de însămînțat suprafețe destul de mari de teren, îndeosebi în coope
rativele agricole din județele Buzău, Argeș și Dîmbovița.

Luni, timpul a fost frumos, cu soare puternic, Pămîntul se zvîntă 
repede, îneît se poate trece, într-un timp scurt, la semănat. Cores
pondenții noștri din aceste județe relatează măsurile luate pen
tru a se însămînța integral suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
porumb.

IN PAGINA A III-A
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Tradiția
muncitorească

cu mult soare, cu mare pină la intrarea în
acesta Foto : S. Cristian

— o gazda o vacanțelor noastre c- _ ....— ,--------  .... ........
șabilă. Așa a fost anul trecut (vezi fotografia de față), așa va fi

hotel, cu servicii de calitate irepro- 
și anul

Există, fără îndoială, o subtilă și rară voluptate în 
lectura diagramelor, a tabelelor statistice și a tutu
ror formelor de analiză obiectivă și riguroasă a evo
luției unei societăți. Cu toate acestea, am păstrat o anu
mită nemulțumire față de imperturbabilitatea cifrelor, 
față de faptul că nu puteam deloc să ghicesc, sub tu
nica lor de platină, tremurarea ființei umane, efortul 
său, zilele și nopțile cheltuite pentru colectivitate. Sint 
atitea trăsături ale vieții care nu încap in semnul unei 
cifr£ !

Iată, de pildă, se calculează nenumărați parametri, 
factori tot mai diverși in dezvoltarea economică. Intre 
ei există in totdeauna un element de importantă co
vârșitoare : tradiția muncitorească. Este vorba, în apa
rență. de ceva imponderabil, care nu poate fi luat in 
considerare alături de faptele materiale și de greu
tatea altor lucruri. Dar orice conducător de întreprinde
re și de colectiv muncitoresc mai mare îți poate proba 
contrariul. Cea mai bună mașină, invențiile oricit de 
mari pot fi ruinate de nepricepere, de lipsă de atașa
ment față de fabrică, de fluctuația personalului și de 
indisciplină.

PICĂTURA DE CERNEALĂ I

asm

unei conferințe dc presă, desfășurate sîmbătă 
pe litoral, organizatorii turismului de pe țăr- 

și

I

Atunci cind tovarășul Nicolae Ceaușescu vorbeș
te de minunata noastră clasă muncitoare, atunci 
cind in forul partidului se face apel la calitățile ce
lui mai înaintat detașament al societății se are in ve
dere o conștiință matură a finalităților sociale impli
cate in gestul muncii, un spirit de corp și legi ne
scrise ale comportamentului in viața publică și cea 
privată. Am văzut intr-o revistă pe un elev de liceu 
declarind că maistrul său din fabrica unde-și face 
practica l-a învățat 6ă meargă la teatru și să se îm
brace corespunzător, ieșind intr-o după masă, cu so
ția sa, ca să-i cumpere o cravată. Băiatul^ era foarte 
impresionat. Nu-și închipuise că in fabrică sint ase
menea oameni, că gustul pentru viața cea mai dem
nă și mai completă se întărește alături de mașini, in 
zgomotul și agitația unui atelier mecanic.

Aflindu-mă o dată la Brașov, m-a impresionat una
nimitatea răspunsului colectivelor din întreprinderi la 
o acțiune patriotică. L-am întrebat pe tovarășul Con
stantin Cirțină, primul secretar al comitetului muni
cipal de partid, care este explicația. Mi-a răspuns in 
trei cuvinte : „tradiția muncitorilor brașoveni**. Disci
plina la locul de muncă și mobilizarea promptă la 
chemarea partidului, cultul meseriei, grija pentru om 
sint realități durabile, susținute cu puterea unei moș
teniri din generație in generație. Tot așa se transmi
te cultul artei clasice (vă amintiți un muncitor, ciști
gind un concurs la televiziune despre Beethoven ?). 
secretul unor cunoștințe profesionale distilate 
pină la confundarea lor cu instinctul. In asemenea 
condiții, iți trebuie talent ca să devii strungar sau 
mai știu eu ce, o capacitate a intuiției și iubire a pro
fesiei. ca in orice domeniu de realizări extreme.

Tradiția muncitorească există la noi. este blazonul 
unor vechi centre, ca București. Reșița, Hunedoara 
Ploiești. Brașov, dar și marca distinctivă a unor cetăti 
industriale mai recente. Cred că nu mă înșel dacă pre
simt că in curind statisticile înseși vor fi atit de 
suple, incit să o înregistreze ca pe un indice de suc
ces in orice întreprindere.

Aurel Dragoș MUNTEANU .1

In cadrul 
și duminică 
mul Mării Negre ne-au prezentat noutățile sezonului 
măsurile luate pentru ca odihna oamenilor muncii, a turiș
tilor ce vor veni să-și petreacă aici vacanța să se desfă
șoare in cele mai bune condiții.

Ce noutăți ne oferă, așa
dar. in acest an, litoralul ? 
Multe, foarte multe.

Mangalia, cu renumitele 
ei stațiuni (Saturn, Jupiter, 
Venus, Aurora, Neptun, 
Olimp), și-a cîștigat drep
tul de a fi privită — și la 
propriu și la figurat — ca 
cea mai... primitoare gazdă. 
De ce ? Pentru că, la ora 
actuală, Mangalia dispune 
de o capacitate de cazare e- 
gală cu a tuturor celorlalte 
stațiuni la un loc (peste 
50 000 de locuri). Și tot 
Mangalia este aceea care 
va intimpina turiștii cu cele 
mai multe noutăți. Spațiul 
nu ne permite decit să e- 
numerăm, pe scurt, citeva : 
darea in exploatare pentru 
acest sezon (1 iulie și, in 
exclusivitate, pentru turiști 
români) a celui mai reușit 
complex arhitectonic și 
funcțional de pe litoralul 
Mării Negre — „Capul Au
rora". (Cele trei hoteluri de 
o frumusețe deosebită, 
care au o capacitate de 
aproape 3 000 de locuri, 
se constituie intr-o sta- 
țiune-satelit ce concentrea
ză in jurul ei toate ce
lelalte stațiuni) ; apariția in 
apropierea stațiunii Venus

cons-
a

celelalte premiere : 
truirca a incă 3 piscine, 
încă 4 parcaje acoperite — 
in total sint 10 — asfaltarea 
a incă 4 km căi de acces in 
stațiuni, construirea unui 
cordon de unități prestatoa-

astfel, zilnic 700 I apă pen
tru fiecare turist !

Stațiunea Eforie Sud și-a 
sporit capacitatea de cazare 
in campinguri (cu circa 200 
de locuri), și-a modernizat 
o serie de vile și hoteluri.

Azi se deschide, în întreaga țară, sezonul turistic estival

„Bine ați venit!46
Noutăți de pe litoral aflate 
la o intîlnire cu gazdele

de la fața locului 
vacanțelor noastre

a primului complex cu 300 
de locuri al noii baze de o- 
dihnă și tratament de aici, 
care folosește izvoarele me- 
zotermale și apele sulfu
roasa ; (in final, această 
bază de odihnă și trata
ment, cu caracter perma
nent, va avea 1 500 de 
locuri).

Și-acum, pe scurt, despre

re de servicii pe plajă, care 
leagă intre ele stațiunile 
Venus și Saturn (e vorba 
de puncte comerciale, gru
puri sanitare, unități de în
chiriat obiecte de plajă). 
Și o noutate foarte impor
tantă : capacitatea de ali
mentare cu apă caldă și 
rece a stațiunilor din sud 
s-a dublat, asigurindu-se,

a mărit pe o lungime de 5 km 
suprafața de plajă etc. Alte 
premiere : cele trei piscine 
de la hotelurile „Flamin
go**, „Gloria" și „Cosmos".

Eforie Nord are și ea 
multe noutăți pe linia mo
dernizării bazei materiale a 
cazării și alimentației pu
blice. In plus, iși dezvoltă 
de la un an la altul baza

Cartierul bucureș- 
tean Colentina este pe 
cale să devină un 
mare șantier al lucră
rilor de construcții și 
sistematizare, urmînd 
ca, Pină la sfîrșitul 
anului 1975, să fie de
finitivat ansamblul de 
blocuri și amenajări 
social-cul’turale.

Construcțiile de lo
cuințe vor fi comple
tate cu o nouă clădire, 
care se va ridica pe 
locul fostului cinema
tograf „Colentina**, a- 
vînd o înălțime de 10 
niveluri, iar la parter 
un magazin universal; 
un bloc de aceleași 
proporții va fl înălțat 
pe strada Doamna 
Ghica.

Cartierul Colentina 
va fi dotat, de aseme-

nea, cu încă patru 
blocuri turn cu peste 17 
niveluri fiecare, două 
dintre acestea fiind 
amplasate pe cornișa 
străzii Doamna Ghica, 
de unde vor domina 
valea rîului și lacurile 
Plumbuita și Fundeni, 
care vor fi reamena- 
jațe.

Conturul Pieței O- 
bor va fi întregit prin 
amplasarea a trei mari 
blocuri — unul în 
spatele halei, celelal
te două pe latura 
dintre întreprinderea 
„Stela" și Fabrica de 
mase plastice. Amena
jările modeme și 
spațiile verzi, care se 
vor executa in fața 
halelor, vor conferi 
platoului actual al nie-

tei o atrăgătoare linie 
arhitectonică. Tot in 
jurul halci, in mijlo
cul actualului oare 
.,Mihai Bravu" se va 
construi un patinoar 
artificial.

După terminarea lu
crărilor edilitare, incă 
din primele luni ale 
anului viitor, vor în
cepe lucrările de ame
najare a te rasa meatu
lui viitoarei magistra
le care va lega Capita
la cu litoralul, estul și 
nordul țării. în final, 
această arteră va dis
pune de un tronson 
central, destinat depla
sării tramvaielor și de 
două benzi laterale, cu 
cite trei fire de circu
lație fiecare.

(Agerpres)

Dincolo de „poarta 
fermecată" a satului,
o lecție de patriotism

— ...De la ce am pornit ? Dacă-i 
vorba să reținem o intîmplare a- 
nume. vă pot povesti una. mai mult 
sau mai puțin hazlie. întreb la școa
lă. pe un copil : „tu știi ce-i meli- 
ța „Melița, turuie învățăcelul fără 
să clipească, este femeia care vor
bește mult !“...

Am ris, dar mi-am pus. în același 
timp, întrebarea : „Cum vine asta ? 
Doar cu două decenii in urmă mai 
vuia sat.ul de melițe, adevărate,' care 
prelucrau cinepa. Oare lucrul acesta 
se cuvine uitat ?“. Și așa s-a născut 
ideca. Pivnițele si podurile caselor, 
lăzile de zestre au început să fie 
cotrobăite. Pentru a scoate la lu
mină care a fast și cit de greu a fost 
drumul nostru, cite dureri si 
frumuseți s-au semănat pe acest 
drum...

împreună cu profesorul Ion Gri- 
goroiu intrăm pe o poartă într-o 
curte din Lelești. O poartă gorjea- 
nă. cu stîlpii incrustați „în stilul 
nostru". Cu loc de intrare a caru
lui și două uși pentru gospodari. Una 
in dreapta, alta in stingă.

— De ce două ?
— Cred că pentru simetrie.
Porți fermecate către o lume fa

buloasă. Un singur pas și aflăm, re
constituit în cîtcva încăperi din ini
ma satului, satul adevărat, așa cum 
a fost el, cu istoria pe care i-au 
scris-o oamenii lui, cu obiceiurile și 
datinile pe care le-au păstrat pină 
in ziua de azi.

„Odaia bună**... Cu zestrea lucrată 
de mină. Cu un portret al lui Cuza. 
Odaie împodobită cu rost și migală,

de tratament. Anul acesta, 
pe lingă centrul fizio-tera- 
pie și de recuperare medica
lă de la Agigea (1 335 locuri) 
— dat in exploatare la 
începutul anului 1973 —
s-a mai construit la Techir- 
ghiol un complex sana- 
torial (300 de locuri) și va 
fi gata, pină la 1 iulie, o 
bază de tratament cu nămol 
rece de mare capacitate 
(3 000 de locuri).

Mamaia a pregătit și, ea 
cîteva surprize oaspeților 
săi. E de reținut mai intii 
construcția unui complex 
hotelier cu 400 locuri (Ca- 
raiman), care va deveni un 
fel de „casă" a iubitorilor 
de sporturi nautice. Com
plexul este plasat pe malul 
lacului Siutghiol și, pe lingă 
serviciile de cazare, orga
nizează pentru turiști, in 
timpul sezonului, „școli" 
pentru învățarea diverselor 
sporturi nautice. Dar atrac
ția nr. 1 a Mamaiei va fi 
in acest an, fără îndoială, 
„Satul românesc" și par
cul de distracții-agrement 
„Luna-Parc‘‘. Pe o arteră 
carp face legătura intre 
unul din ,,Tomis"-urile 
Constanței și Mamaia s-a 
născut peste noapte — ca să 
ne exprimăm așa — un a- 
devărat sat. Fiecare județ 
construiește aici o casă-han 
care oferă turiștilor posibi
litatea să facă cunoștință cu
Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

cite

potrivit unui gust artistic înnăscut. 
Apoi „odaia de foc“ — (bucătăria), 
cu toate ustensilele trebuitoare — de 
la țest pină la opaiț.

Privind toate aceste mărturii, tre- 
cindu-le în revistă aici, în Lelcștiul 
electrificat, cu noutățile de pe mapa
mond aduse ,,la zi“ de radio și tele
vizor, cu mii de destine ce nu mai 
refac destinele generațiilor de săraci 
înaintași, înțelegi mai bine simbolul 
polemic al episodului cu melița înfă
țișat dc profesorul Ion Grigoroiu.

— Tot ce se vede aici, ne spun» 
omul care a recompus acest univers, 
toate obiectele sint donate de săteni. 
Cei mai mulți s-au despărțit greu dfe 
ele. Dar au înțeles care este rostul 
de a le stringe.

Cind dascălul a căutat obiecte pen
tru a înfățișa meșteșugurile satului 
intr-o succesiune logică, a venit la el 
septuagenarul Toma Popeangă :

— Vreau să fiu și eu in muzeu...
Toți știu că, de Dește cincizeci de 

ani, Toma Popeangă se ocupă de co- 
jocărie. O meserie urcată prin partea 
locului, precum incrustaturile in 
lemn ori construcția de case, la ran
gul de artă.

— Mulțumim din inimă pentru gîn- 
dul bun, ii zic.

— Ce-aș putea sâ aduc ?
— Poate, vreun lucru vechi, purtat 

orj nu, dar făcut de mina dumitale.
— Lucru vechi n-am. Că tot ce-am 

făcut a plecat în lume.
„ÎI vedeam tare necăjit, continuă 

dascălul. Și iată câ. nu peste multă 
vreme, vine bătrinul din nou. sV-am 
adus un pieptar. Nou-nouț. Lucrat cu 
flori, in liniță. Cum se lucra altădată, 
îl păstrați ?» «îl păstrăm cu dragă 
inimă. Și punem aici numele dumi
tale, să se știe cine l-a făcut, al cui 
a fost. Că acum, uite, a devenit al 
tuturor...»".

La cițiva pași, lîngă o colecție de 
stilpi, sculptați și adunați de prin 
casele care s-au înnoit pe vatra celor 
vechi, am întilnit același nume : 
Toma Popeangă. De data aceasta lin
gă o tavă sculptată in lemn. Crestă
turile erau noi.

— Același Toma Popeangă ?
— Nu. E unul din copiii care a în

vățat să facă astfel de lucruri la cer
cul nostru de crestături in lemn.

Un număr oarecare de stilpi vechi, 
străvechi.

Alături — obiecte utile, noi, meș
terite la cercul pionierilor. Alătura-

Iile TANASACHE
(Continuare în pag. a V-a)

internațională

• O preocupare majoră 
la scară continentală: 
securitatea Europei

• Probleme ale relațiilor 
economice — in dez
baterea unor foruri 
ale O.N.U.
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I INTEGRAREA IN VIATA. IN REALITĂȚI
izvorul de sevă si prospețime

ÎN DEZBATERE PUBLICA:

Proiectul Legii privind

Zbor 
în subteran

al științelor socialeQ □ protecția
mediului înconjurător

Concursul Internațional al ce
lor mai fragile și mai ușoare a- 
parate de zbor (un gram greu
tate) a avut loc intr-una din să
lile subterane ale salinei Slănic- 
Prahova. Aici, intr-o liniște per
fects (orice zgomot cit de mic 
influențează zborul) concurcnți I 
din Anglia, Cehoslovacia. Polo- I 
nia. Ungaria și. bineînțeles, din | 
România și-au puș in mișcare 
minusculele lor aparate, zeci de 
spectator! urmărind cu interes 
evoluția lor in văzduh. Mlcromo- 
delcle de interior ce s-au aflat 
in concurs sint construite cu 
mare migală pe un schelet de 
pai. avlnd ca invc'iș o peliculă 
fină de celuloid. Motorașul cu 
care sc realizează zborul este 
■"ceculat dintr-un fir subțire și 

.clnstic dc cauciuc. Acrodromu- I 
rile de lansare, dc regulă, sc I 
stabilesc irt locuri unde nu se pot I 
forma curenți dc aer, la o tem- ’ 
peratură de 11—14 grade Cel- I 
sius. Se pare că spațioasele I 
„catedrale" de sare de la Slănic 
Întrunesc aceste pretențioase I 
condiții dc concurs, de vreme ce I 
tot mai mulți competitori străini ■ 
se prezintă la startul întrecerilor. | 

Stîlpul
lui Pepelea

Uniunea județeană a coope- * 
rației de consum Vaslui a înce
put de mai multă vreme con
struct ia unui depozit in valoare 
de 29 S 000 lei. bar in mijlocul 
lui se afla un stilp (de fapt, un 
fost stilp) electric. Constructorii 
l-au ocolit cit l-au ocolit, 
dar cind au ajuns la acope
riș n-au mai avut înco
tro : s-au oprit. între timp, 
termenul pentru darea depozi
tului in folosință a trecut. Iar 
despre un alț termen, deocam
dată. nici nu poate fi vorba. Se 
așteaptă aprobarea pentru scoa
terea stilpului. Și asta nu e chiar 
atit dc simplu, Știți povestea 
cu... cuiul lui Pepelea !

Fii ai 
Costeștilor, . 
sînteti♦ 
așteptați!

într-un articol publicat recent in ziarul nostru au (ost înfățișate 
concluziile unei analize asupra stilului dc muncă al organizațiilor do 
partid dc la Universitatea din Craiova. Rindurilc dc fnță iși propun să 
se oprească asupra constatărilor făcute cu același prilej privind activi
tatea catedrelor de științe sociale din această universitate. Deși se re
feră la aspecte dc ordin local, ele prezintă, fără îndoială, un Interes 
mal larg, puțind sluji și altor catedre in efortul dc perfecționare a 
predării științelor sociale, dc îmbunătățire a conținutului cursurilor șl 
seminar iilor In scopul educării in spirit revoluționar șl dezvoltării 
conștiinței politice n studenților, al înarmării lor cu concepția mate
rialist dialectică despre lume și viață, cu principiile fundamentale ale 
Ideologici și politicii partidului nostru.’

— Vor veni toti fiii ? Sint 
mulți ?

— Cred că au rămas „copii 
cuminți“ și nu și-au uitat locu
rile natale. De multi, sint 
multi : nici eu nu-i știu încă 
pe toți. De aceea, noi, cel de 
acasă, ii rugăm pe toti să vină 
să ne cunoaștem. Va fi o in- 
tilnire, intrată de altfel in 
tradiția orașului si a multor al
tor localități, care oferă fiilor 
lor prilejul de a-si revedea me
leagurile natale, de a cunoaște 
si discuta problemele dezvoltă
rii acestora.

Așadar. primarul orașului 
Costesti-Argeș vă invită, du
minică, 20 mai, ora 10, la 
casa de cultură a orașului.

Fii ai Costeștilor. sinteti aș
teptați !

Sc cuvine evidențiat de la bun în
ceput că, drept urmare n preocupă
rii permanente a cadrelor didactice, 
a factorilor de răspundere din uni
versitate pentru aplicarea in condi
ții cil mai bune a sistemului unitar 
de predare a științelor sociale, a In
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ccaușescu la Consfătuirea din noiem
brie 1972, activitatea de predare a 
științelor sociale in centrul universi
tar Craiova marchează un sensibil 
progres față de anii preccdenți. A- 
cest progres este cu atit mai îmbucu
rător, cu cit majoritatea cadrelor di
dactice sint tinere, crescute odată cu 
universitatea. Un sprijin prețios in 
ridicarea neîntreruptă a nivelului 
predării l-au constituit dezbaterile 
teoretice organizate de toate cele trei 
catedre — de economie politică, filo
zofie. socialism științific — pc teme 
de mare actualitate privind construc
ția socialistă in țara noastră, dezvol
tarea mondială contemporană. Pași 
înainte s-au făcut și in cercetarea 
științifică, orientată în marea ei ma
joritate către studiul unor aspecte 
concrete din viața social-economică a 
județului, cum ar fi „Organizarea 
științifică a producției a muncii și 
influența ci asupra creșterii eficien
ței economice in întreprinderile din 
industria republicană din zona Ol
teniei", „Fluctuația forței de muncă 
in municipiul Craiova", „Pregătirea 
și perfecționarea cadrelor de con
ducere in domeniul cultural" etc. 
Demnă de remarcat este preocupa
rea catedrelor de a asigura litogra- 
fierea a noi cursuri, ceea ce Înles
nește procesul de învătămint.

Există, desigur, și multe alte as
pecte pozitive. Ni se pare insă im
portant să ne oprim mai ales asupra 
unor deficiente care au fost consta
tate cu prilejul analizei amintite, 
tocmai pentru a contura căile dc îm
bunătățire in continuare a activității 
in acest domeniu, ale ridicării ei la 
nivelul exigențelor partidului.

Este cunoscut cu cită stăruință a 
subliniat conducerea partidului nece
sitatea legării cit mai strlnse a dis
ciplinelor sociale cu viața, cu reali
tățile concrete din țara noastră, cu 
procesele noi caracteristice lumii 
contemporane. Apreciind aceasta ca 
„o condiție sine qua non a cilcten- 
ței predării științelor sociale", tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
că „științele sociale sint chemate să 
contribuie la explicarea acestor rea
lități și. totodată, să-sl aducă apor
tul ................................................
rea 
tru 
ale __ ___

Fără a subaprecia unele realizări 
in această privință — de pildă, cursul 
de economie politică capitalistă a

realizat unele izbutite analize ale ca
pitalismului contemporan — trebuie 
să observăm că nu in toate cazurile 
sint asigurate abordarea și analiza 
celor mal noi probleme ale vieții eco
nomice, socialo și politice. Aceasta 
se reflectă in înseși programele unor 
cursuri, in care ponderea cea mai 
marc o deține încă prezentarea de 
categorii, noțiuni și legi, ceea ce 
orientează către o tratare abstractă, 
școlărească. Este binecunoscută con
tribuția Congreselor nl IX-lea și al 
X-lea, a Conferinței Naționale la îm
bogățirea patrimoniului ideologic al 
partidului cu teze și aprecieri de o 
deosebită valoare teoretică și prac-

stituie sporirea neîntreruptă a pro
ductivității. Cadrele didactice respec
tive ar fi procedat, desigur, mult mai 
bine dacă in loc să recurgă la teze și 
formulări unilaterale, desprinse din 
manuale vechi, depășite, s-ar fl in
format mai bine, ar fi făcut un efort 
de analiză și înțelegere a problemelor 
reale care se ridică in lumea socia
listă și in lumea capitalistă in legă
tură cu aceste teme.

Uneori, Idei și teze noi de o mare 
însemnătate teoretică și practică nu-și 
găsesc aprofundarea necesară. In lec- 

•țiilo despre „Sistemul social", con
ceptul de societate socialistă multila
teral dezvoltată nu a fost analizat te
meinic, pentru a se scoate in eviden
ță ceea ce aduce nou, clementele lui 
esențiale. In lecțiile despre con
știința socialistă și despre cultura so
cialistă din cadrul cursului de socia
lism științific, problemele de fond 
atit dc importante, abordate de ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1971. care au îmbogățit considerabil 
viziunea teoretică asupra.construcției 
socialiste șl au dat orientări clare 
întregii activități educative, au fost 
estompate din cauza unei abundențe 
de date și aspecte nescmnifica-

ÎNSEMNĂRI despre activitatea
CATEDRELOR DE ȘTIINȚE SOCIALE

DIN CENTRUL UNIVERSITAR CRAIOVA

la eforturile pentru transforma- 
rcvoluționară a societății, pen- 
înfăptulrea obiectivelor concrete 
construcției socialismului".

tică. Era firesc ca aceste teze să 
formeze ^punctul de pornire in alcă
tuirea tematicilor. Cu toate acestea, 
modificările aduse programelor s-au 
rezumat, in multe cazuri, la introdu
cerea, in final, a unor teme cu carac
ter general, mai ales de ansamblu, do 
felul : „Importanța Congresului al 
X-lea și a Conferinței Naționale" 
sau „Importanța Programului de îm
bunătățire a activității ideologice" — 
fără o detaliere, o abordare in pro
funzime, analitică, și o evidențiere 
marcată, distinctă, a tezelor noi.

în același timp trebuie să subli
niem că și în predarea propriu-zisă, 
in cursuri și seminarii, unele proble
me sint abordate intr-un mod destul 
de învechit, neținindu-se seama dc 
elementele noi aduse de gindirea teo
retică. de practica socială. De pildă, 
in legătură cu producția de mărfuri 
in socialism, s-au putut întilni apre
cieri simpliste, in sensul că ea „are 
un caracter limitat", că „mărfurile 
în socialism au asigurată realizarea 
apriori prin plan", că „pe producătorii 
din socialism ii interesează gradul de 
eficiență a produsului la consuma
tori, in timp ce pe capitaliști nu“. De 
asemenea, s-a susținut că creșterea 
necontenită a productivității muncii 
ar fi specifică numai socialismului, 
deși studenții au învățat chiar in 
cursul de economie capitalistă că 
astăzi, pe plan mondial, principala 
sursă de creștere a producției o con-

tive. în fine, la unele teme se mai 
practică vechiul procedeu de „actua
lizare”, ce se rezumă la simpla enun
țare, la sfirșilul lecției, a unor idei 
sau citate din documentele de partid. 
De pildă, in cadrul temei despre co
munitățile umane, familia a fost ana
lizată strict teoretic, rolului familiei 
în societatea noastră, politicii parti
dului și stalului de continuă întărire 
a ei fiindu-le consacrate doar citeva 
fraze in finalul lecției.

în general, o caracteristică a multor 
lecții ce au ca temă problemele ac
tuale este faptul că se insistă puțin 
asupra complexității proceselor eco- 
nomico-sociale. In cea mal mare 
parte, problemele sint prezentate 
dc parcă și-ar găsi de la sine rezol
varea. Se înțelege că toate aceste 
deficiențe diminuează rolul științelor 
sociale in formarea gîndirii Ideolo
gice și politice a tinerilor, în dez
voltarea capacității lor de a judeca 
fenomenele care se produc in socie
tate.

Calitatea predării este condiționată, 
după cum se știe, nu numai de fondul 
de idei, dar și de metodica folosită 
în lecții șl seminarii. Este meritoriu 
efortul unor cadre didactice de a pro
mova unele metode avansate, de a 
antrena studenții înșiși la descope
rirea cunoștințelor. La una din sec
țiile serale ale facultății de agrono
mie, de pildă, se experimentează cu 
succes predarea unul curs pe bază

de dialog cu studenții. Cum sc pro
cedează ? Studenții primesc din timp 
bibliografia, precum șl un plan cu- 
prinzind ideile principale ale lecției. 
Pe baza cunoștințelor anterioare și 
in special a celor asimilate prin 
parcurgerea bibliografiei, lecția se 
construiește treptat, folosindu-.se 
dialogul, convorbirea deschisă, li
beră.

Se impune însă să relevăm că in 
metodica predării șl seminarizării 
persistă încă unele deficiențe. Mai 
sint cadre didactice care, In loc să 
expună liber și să comunice cu stu
denții in timpul predării, citesc in
tegral lecția sau pur și simplu dic
tează. De multe ori problematica se- 
minariilor repetă aproape Identic 
structura cursurilor, iar modul de 
conducere a discuțiilor Împinge la 
simpla repetare a ceea ce s-a spus 
la curs. Apare cu atit mai de neîn
țeles această modalitate dc lucru cu 
cit la toate orele la care am asistat, 
studenții s-au arătat dornici de cu
noștințe noi, de o dezbatere reală a 
problemelor actuale. Formarea gîndi- 
rii politice a studenților, a convinge
rilor lor comuniste presupune in 
mod necesar schimbul viu de Idei, 
analiza șl interpretarea realităților 
noastre social-polltlce, nu repetarea 
mecanică a unor teze formulate la 
curs sau în diferite manuale.

Menționăm, de asemenea, că prea 
puțin sint folosite pentru îmbunătă
țirea predării posibilitățile largi pe 
care le oferă cabinetul de științe so
ciale. In prezent, cabinetul nu este 
încă efectiv integrat in procesul in- 
structiv-educativ, îndeplinind mai 
mult funcția do depozitar al materia
lului bibliografic, documentar.

De repetate ori conducerea de par
tid a subliniat necesitatea antrenării 
catedrelor de științe sociale la o in
tensă și rodnică activitate de cerce
tare științifică, începuturile bune fă
cute in acest sens prin investigarea 
unor fenomene și procese social-eco- 
nomice locale se cer continuate și 
dezvoltate, catedrele trebuind să-și 
creeze legături permanente cu unită
țile economice și organele de sinteză 
județene, să realizeze forme superi
oare de integrare a invățămintului cu . 
cercetarea și producția, să atragă in
tr-o mult mai mare măsură înșiși 
studenții la cercetarea științifică. A- 
ceasta le va da prilejul studenților 
să-și verifice propriile cunoștințe, să 
și le îmbogățească și, mai ales, să le 
aplice, pregâtindu-se astfel mai te
meinic, din punct de vedere practic, 
pentru viitoarea profesiune.

îmbunătățirea continuă a predării 
științelor sociale solicită un complex 
de măsuri care să vizeze, concomi
tent, atit pregătirea cadrelor didac
tice, intensificarea vieții de colectiv 
din catedre, a schimburilor de expe
riență; cit și o muncă sistematică, ă- 
tentă, de control șl îndrumare din 
partea rectoratului, a organizației de 
partid, a cadrelor didactice cu expe
riență. Asemenea măsuri sint in pre
zent in curs de înfăptuire. Ele iși vor 
găsi desigur finalitatea contribuind 
la perfecționarea predării științelor 
sociale, la accentuarea și mai mult a 
rolului lor educativ-formativ.

UN ECHILIBRU MAI BUN 
iN... ECHILIBRAREA 

TERMENILOR

1. La art. 3, referitor la definirea 
mediului înconjurător, este impor
tant să sc utilizeze noțiunea de 
echilibre naturale, mult mai cuprin
zătoare, mai indicată, dccit cea de 
echilibru ecologic (care privește nu
mai relația biocenoze-natură). E- 
chilibrul natural este o categorie, 
o unitate taxonomică de maximă 
cuprindere, comparabilă cu mediul 
geografic — domeniu unde coexis
tă, se intrepâtrund și se intcrcon- 
diționează factorii naturali și cel 
social-cconomici.

2. In ari. 11 se folosește noțiunea 
de platou continental, ca parte con- 
stituientă a fundului mărilor și o- 
ccanelor. Termenul consacrat in li
teratura noastră de specialitate este 
de platformă continentală șl trebuie 
folosit ca atare pentru a nu da 
naștere la confuzii.

3. Deși se fac deseori referiri, 
nu se uzitează totuși noțiunile de 
echilibre naturale (echilibrul relie
fului. climei, apelor, biocenozelor, 
solurilor, ecologice, natural-eterito- 
rialc, geografie-complexe) și echi
libre antropizate (modificate, trans
formate, umanizate), adică schim
bate de societate in măsură diferi
tă, in funcție de stadiul dezvoltării 
și de necesitățile acesteia și intrate 
intr-un nou echilibru sau dezechi
librate.

4. Este de dorit ca datele privind 
preocuparea pentru sistematizarea 
teritorială să fie completate in 
sensul : sistematizarea teritorială și 
a peisajului geografic ; aceasta, de
oarece sintem profund interesați, 
noi, cetățenii unei țări socialiste — 
și nu numai noi — in dezvoltarea 
armonioasă a tuturor perimetrelor, 
arealelor mediului inconjurător — 
natural sau umanizat, cu întreaga 
suită de echilibru și dezechilibre 
constituiente.

Nu înseamnă, totuși, că trebuie 
interzis turismul In rezervațiile na
turale, străbătute adesea de singu
rele căi de acces către culmile 
munților, mai ales că la art. 29 se 
arată că parcurile naționale 6int 
destinate șl recreație! și turismului. 
Consider Insă necesar a sc adăuga 
un articol privitor la reglementarea 
circulației turistice în toate regiu
nile Intens frecventate și cu deose
bire in rezervațiile naturale și 
parcurile naționale, in primul rînd, 
prin interzicerea părăsirii drumu
rilor și potecilor marcate, a recol
tării plantelor de orice fel șl a po
luării drumurilor șl locurilor de 
popas cu deșeuri, toate aceste ac
țiuni fiind considerate contravenții 
și sancționate ca atare.

• Pentru educarea tineretului In 
spiritul ocrotirii mediului, mai pro
pun ca. Ia cap. III. să se adauge 
un articol care să prevadă îndato
rirea Ministerului Invățămintului și 
Educației dc a dispune introducerea 
in programele J- ' .................
științele 
școlare 
special . _____ t_____
ocrotirea mediului înconjurător. Dc 
asemenea, binevenită ar fi orga
nizarea de excursii școlare -și stu
dențești, conduse de profesori și 
specialiști In ocrotirea naturii, cu 
scop instructiv și educativ in ce 
privește comportarea omului ca tu
rist in mijlocul naturii.

de învfițâmint, la 
naturii șl in manualele 

respective, a unui capitol 
destinat problemelor de

Ing. dr. docent Al. BELDIE

PROPUNERI PENTRU 
OCROTIREA PĂDURII

Paul DOBRESCU

Prof. dr. docent 
Grigore POSEA

PENTRU CA TURISTUL 
SĂ RESPECTE NATURA

CURIER .jjțțtjâțpțg

CITITORILOR
„Monte
Cristo“ din...
muzeu

Mihai Grosaru din Piatra 
Neamț, str. Alexandru cel Bun, 
nr. 23, s-a uitat intr-o seară mai 
atent in oglindă și a descoperit 
că seamănă cu... contele de 
Monte Cristo. Dar nu avea săbii 
și pistoale. A dat peste cap ci
teva cupe de rachiu și, spre 
miezul nopții, s-a hntărit să facă 
rost de ele A pătruns — nu 
tocmai cavalerește — in mu
zeul arheologic d:n localitate, a I 
cotrobăit puțin prin fisetele fi I 
vitrinele cu obiecte de preț. I 
inarmindu-se apoi și cu trei 
pistoale de panoplie, aflate in 
rastelele muzeului. Dar cind si 
se retragi, a fost luat prin sur
prindere șî dezarmat de alfj ca
valeri de la Inspectoratul jude
țean Neamț al Ministerului de 
Interne. Acum nu i-a mai ră
mas de cit să-și scrie „memorii
le".

Răcoritoare 
cu... călduri I
— Mj se uscă gitul. Trebuie 

să mă reped pină in oraș să mă 
răcoresc un pic cu un pahar — 
i-a spus, intr-una din zile. Pe
tre Huiu. vopsitor pe platforma 
auto Brașov, unui coleg d - rr.un- . 
că. $i. la momentul potrivit, a I 
urcat la volanul unui autocamion I 
nou-nouț. și pe-aici ți-e drumul! 
După numai citeva minute insă. I 
pierzind controlul volanului, a I 
sărit cu autocamionul peste un I 
șanț, dârimind gardul unui imo
bil. Nu știm cum se va fi răco
rit in continuare P. H. Cert este 
că numai pagubele produse 
autocamionului și gospodăriei 
in care se oprise erau motive 
arhisuficientc pentru a-1 trece... 
toate căldurile !

Rubnco redocto»?) de
Dumitru TÎRCOB 
Gheor^he DIVID 
ți corespondenții .Scinteii' I

• Drepturile anga
jatelor cu munca la
domiciliu. Potrivit 
H.C.M. nr. 1956 și
Normelor Ministerului 
Muncii nr. 170027/1971, 
angajații cu mun
ca la domiciliu au 
dreptul. in primul 
rind. 1a remunerarea 
muncii prestate, care 
se calculează oe baza 
normei de muncă și a 
salariului tarifar al 
categoriei și treptei in 
care este încadrată lu
crarea respectivă. 
Răspunzînd cititorilor 
Ghcorghe Baciu 
Bicaz și Ion
noiu din Sighișoara, 
precizăm că remune
rarea pentru produ
sele. lucrările si pres
tările de servicii e- 
x ecu tale prin munca 
la domiciliu se va face 
la predarea acestora 
pe bază de reoepție. la 
termenele 
Angajații 
tract de muncă pe du
rată nedeterminată be
neficiază. de aseme
nea. de alocație de 
stat pentru cod!1. care 
se calculează in func
ție de salariul 
far si numărul copii
lor. Ajutoarele 
teriale in cadrul 
sigurărilor sociale 
stat se acordă in con
dițiile prevăzute de 
H.C.M, nr. 8&9/1963 
(modificată prin H.C.M. 
1356/1968). dacă an
gajatul cu munca la 
domiciliu a realizat in 
ultimele 
medie 
mult de 
volumul 
stabilit, 
muncă a 
cu munca la 
cil iu. despre care so- 
Tcltă lămuriri Marla 
Rozin! din Ploiești, se 
stabilește luindu-so in 
calcul in introglme 
perioadele Ounile) lu
crate pe baza contrac
tului de muncă, in ca
zul in care in acele pe
rioade volumul pro
ducției a fost realizat 
in proporție de col pu
țin 70 la 3u‘.ă din vo

stabilite.
cu con-

tarl-
ma- 

a- 
de

trei luni, in 
lunară. mal 
50 la sută d'n 
de producție
Vechimea In 

angajaților 
domi-

lumul producției sta
bilit. Dovada vechi
mii in muncă, a sala
riului tarifar de Înca
drare si a altor 
tuații decurgînd
executarea contractu
lui de muncă se face 
cu carnetul de muncă.

si- 
din

• Răspunderea in
tegrală si personala a 
gestionarului. La în
trebarea cititorilor Ma
rin Ion din Suceava. 
Vas tie Sava din Dro- 
beta Tr. Severin, pre
cizăm următoarele : 
Legea nr. 22/1969 pre
vede că gestionarul 
răspunde integral 
personal, in următoa
rele situații : este ges
tionar unic si nu .se 
fac vinovati si alti 
angajați de produce
rea pagubei : a fost 
numit cu Îndeplinirea 
tuturor formelor im
puse de lege si a fost 
constituită garanția : 
atribuțiile sale au fost 
îndeplinite de un de
legat numit de el sau 
de o comisie si nu se 
poate constata că pa
guba s-a produs în 
lipsa sa î nu solicită 
asistență tehnică de 
specialitate pentru Ve
rificarea calitativa a 
bunurilor : au fost lua
te toate măsurile de 
către conducerea u- 
nLtătii pentru păstra
rea In bune condiții a 
bunurilor.

si

clalizare. trebuie 
încheie cu acesta un 
act adițional la con
tractul de muncă, care 
va trebui să cuprin
dă. printre altele : o- 
bligațiilc unității de a 
6Uoorta parțial sau in
tegral cheltuielile pen
tru instruirea 
riatului : 
salariatului 
in unitatea 
cel puțin 5 
terminarea 
instruire : 
salariatului 
zul ncrespectării 
cestel îndatoriri, 
plătească o despăgu
bire. reprezentind chel
tuielile făcute de u- 
nitate sau alte organe 
pentru pregătirea lui 
profesională. Precizăm 
că dispozițiile 
tui articol sint 
gator ii și pentru 
larLatii trimiși la spe
cializare sau docu
mentare In străină
tate.

sala- 
in da tori rea 
de a lucra 
respectivă 
ani de la 
formei de 

obligația 
ca. în ca- 

a- 
să Noul local al telefoanelor din Ploiești

Ca vechi militant pentru ocroti
rea naturii, salut cu satisfacție e- 
venimentul apariției acestei legi, 
care va constitui temeiul acțiunilor 
și inițiativelor viitoare pentru con
servarea valorilor științifice și a 
frumuseților naturale specifice pa
triei noastre, iar in ce privește tex
tul proiectului fac următoarele con
siderente și propuneri :

o Articolul 31 statuează că in 
cuprinsul perimetrelor ocrotite ca 
monumente ale naturii (așadar, cele 
enumerate la art. 29, punctele a—f) 
se interzice desfășurarea oricărei 
activități ce poate duce la degra
darea sau modificarea aspectului 
inițial al peisajului, a componenței 
faunei și florei sau a echilibrului 
ecologic. Or, este perfect cunoscut 
că, in regiunile muntoase, cu in
tensă circulație turistică și chiar in 
cuprinsul rezervațiilor naturale, ca 
bunăoară in masivul Bucegi, turis
mul — așa cum se practică astăzi 
— reprezintă o activitate cu efect 
puternic degradant al solului, florei 
și peisajului. Există porțiuni din 
rezervațiile naturale ale Bucegilor 
pentru care, in scopul conservării 
vegetației naturale specifice — ce 
cuprinde rarități și specii endemice, 
vegetind exclusiv în Carpații Româ
niei — s-a reușit să se obțină ex
ceptarea de la exploatările fores
tiere și pastorale, cu sacrificiile e- 
conomice respective, dar in care 
procesul de degradare se desfășoară 
astăzi numai prin turism. Așa, de 
exemplu, coaste întregi de munte, 
acoperite cu pajiști bogate și îm
podobite cu sumedenie de flori sint 
astăzi sluțite de o rețea dc șanțuri 
și ravene, ca urmare a circulației 
turistice dezordonate, pe „scurtă
turi" și variante arbitrare, ceea ce 
a produs indepărtarea covorului 
vegetal prin bătătorire și, ca ur
mare, eroziunea solului pe pante 
prin apele de scurgere din ploi. De 
asemenea, florile de munte sint a- 
desea smulse cu nemiluita, iar 
unele locuri de popas și împrejuri
mile cabanelor au ajuns adevărate 
maidane, prin vătămarea vegetației 
naturale și lăsarea de resturi ali
mentare, ambalaje ș.a.

In lumina proiectului de lege su
punem analizei forurilor de resort 
următoarele propuneri :

La secțiunea a IV-a. Deoarece 
practica milenară a dovedit că sin
gura măsură de protejare eficientă 
a pădurii, a solului ocupat de pă
dure, a culturilor și așezărilor ome
nești învecinate este asigurarea 
permanenței pădurii, pentru alinea
tele a) și c) ale art. 23 ar fi potrivi
tă formularea : a) volumul masei 
lemnoase ce se exploatează anual 
pe ansamblu și pe fiecare unitate 
de producție silvică nu poate depăși 
cuantumul normai stabilit de amc- 
najamente ; in regiunile -de munte 
și coline suprafața parchetelor 
parcurse anual cu tăiere rasă nu 
poate depăși 5 hectare, c) extinde
rea tratamentelor intensive de gos
podărire a pădurilor, care să asi
gure permanența vegetației fores
tiere, influențele de protecție și re
producția lărgită — cantitativă și 
calitativă — a fondului forestier. 
Propunem, de asemenea, introduce
rea ia acest articol a următorului 
alineat nou : e) aprinderea focului 
in pădure nu se poate face dccit în 
locurile permise prin regulamentul 
„Pazei contra incendiilor", cu obli
gația stingerii acestuia înainte dc 
plecare.

La ari. 25 socotim necesară Intro
ducerea următorului alineat : a) 
persoanele care vizitează aceste pă
duri trebuie să se abțină de la orice 
vătămare a instalațiilor, amenajă
rilor, arborilor și altor forme dc 
vegetație și de Ia murdărirea tere
nului prin aruncarea dc hîrtil, res
turi de mlncare ș. a. Cit privește 
Capitolul III, ar fi utilă introduce
rea unui nou articol și anume 
art. 48 : Ministerul Economiei Fo
restiere șl Industriei Materialelor 
de Construcții are sarcina elaboră
rii și aplicării stricte in producție, 
in activitatea de exploatare a pă
durilor a unor tehnologii care să 
evite degradarea arborilor ce ră- 
mîn în picioare șl a solului pădurii, 
iar in procesele de prelucrare a 
lemnului, in fabrici și uzine — a 
unor tehnologii Îmbunătățite care 
să asigure reducerea la mărimi ad- i •, 
misibile a poluării acrului și a ape
lor.

în Capitolul IV sugerăm urmă
toarea redactare a articolului 57 : 
Art. 57. Coordonarea și îndrumarea 
in mod unitar n activității de pro
tecție a mediului inconjurător sc 
asigură de Comitetul de Stat al 
Pădurilor, Apelor și Protecția Me
diului înconjurător de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, in atribuțiile 
căruia intra și administrarea prin
cipalilor factori naturali.

Incj. Gh. PURCĂREANU 
Dr. inej. V. SABĂU 
București

(Urmare din pag. I)

aoes- 
obli- 

sa-

• Drepturi si obli
gații privind perfec
ționarea sau specia
lizarea salariatilor re
zultate din contractul 
de muncă. In legătură 
cu această 
ne-au solicitat 
lămuriri cititorii 
Mănescu din 
stanța. Florlca 
vrilă din Buzău 
Stefan Amariei 
Botoșani. Potrivit ari. 
71. din Codul Muncii 
g! art. 21. din Le
gea nr. 1/T970, in si
tuația in care unita
tea trimite un sala
riat la un curs de 
perfecționare sau soe-

problemă 
unele 

Ion 
Con- 
Ga- 

Si 
din

• Pensie de urmaș. 
Răspundem la scri
soarea adresată re
dacției de Păuna Gon- 
ciula din București : 
Art. 32 din Legea nr. 
27/1966 (republicată) 
prevede că părintele 
are drept la pensie de 
urmaș, dacă : 
plinit virsta 
ani. tatăl, si 55 
mama, pe tot timpul 
vieții : a devenit in
valid — im.- toată pe
rioada invalidității. De 
reținut că părinții au 
drept la pensie de ur
maș pe tlmDUl cit nu 
sint salariati. membri 
ai unei cooperative 
meșteșugărești sau nu 
exercită o profesie sau 
o meserie pe cont 
propriu. In acest sens, 
comitetele executive 
ale consiliilor popu
lare. in raza cărora 
domiciliază părinții 
care solicită oensia de 
urmaș, vor atesta dacă 
aceștia au fost in în
treținerea susținăto
rului.

Alexandru 
BOGHIU

a im- 
de 60 

ani

frumusețea și autenticitatea 
arhitecturii satului româ
nesc, cu binecunoscuta sa 
gastronomie și, bineînțeles, 
cu delicioasele sale băuturi.

Dacă acestea sint o parte 
din noutățile pe care le o- 
feră litoralul la capitolul 
bază materială, in timpul 
conferinței de presă am 
luat cunoștință, prin Inter
mediul celor doi directori 
generali adjuncți ai Centra
lei O.N.T. „Litoral" — Geor
ge Niculescu și C. Gheor
ghiu — și de o serie de mă
suri de ordin general me
nite să contribuie efectiv la 
îmbunătățirea calității tu
turor serviciilor in fiecare 
stațiune.

Am aflat, bunăoară, că 
s-au luat măsuri - ca pe 
tot parcursul sezonului ope
rațiile de primire șl cazare 
să sc desfășoare mult mai 
operativ. Astfel, fiecărui tu
rist i se va confirma pină 
la ora 10 hotelul in care va 
locul. Iar recepția respecti
vului hotel va prelua de la 
acea oră pină la cazarea 
definitivă (ora 18) și o 
parte din obligațiile de gaz
dă : păstrarea in custodie a 
bagajelor, organizarea unor 
programe de vizite ori ex
cursii, asigurarea accesului 
la unitățile de Închiriat o- 
biecte de plajă ele.

Există preocupări saluta
re șl pe linia diversificării 
meniurilor și îmbunătățirii 
calității serviciilor in res-

taurante. Notăm citeva 
care, după părerea noastră, 
se vor bucura de o bună a- 
preciere din partea turiști
lor, Este vorba de obligati
vitatea pregătirii de către 
fiecare restaurant a cel pu
țin două meniuri zilnice, de 
eșalonarea orelor de servi
re a mesei in așa fel incit 
turiștii să cunoască din 
timp salonul și, acolo unde 
este posibil, chiar masa 
unde vor sta ; proiectele- 
meniu zilnice ale fiecărei 
serii au fost elaborate

vor fi adaptate pentru con
diții de grădiniță. Așa in
cit, indiferent in ce stațiu
ne vor fi repartizate, famili
ile cu copii pot apela contra- 
cost, atunci cind au nevoie, 
la „bunele litoralului".

Viitoarele gazde de pe 
țărmul Mării Negri' ne-au 
informat pe larg și asupra 
altor măsuri stabilite pen
tru ca vacanțele să întru
nească toate preferințele 
turiștilor. Nu putem să nu 
remarcăm in această di
recție eforturile deosebite

Neptun vor fi prezente zil
nic ambarcațiuni din toată 
familia sporturilor nau
tice) ; și, ca ultimă nouta
te : stagiunea artistică esti
vală va prezenta in acest 
sezon 660 de spectacole.

„Am dori ca oaspeții 
noștri să știe — ne-a spus 
in încheiere tovarășul 
GEORGE NICULESCU, di
rector general adjunct al 
Centralei O.N.T. „Litoral" 
— că litoralul nostru și-a 
pierdut in bună măsură ca
racterul sezonier, pe carc-1

consultarea unor medici 
nutriționiști și ele asigură 
o masă consistentă și rațio
nală (ponderea crudităților, 
legumelor și fructelor in 
structura meniurilor crește, 
in acest an, cu 20 la sută 
în comparație cu sezonul 
anterior).

Pentru sezonul ’73 s-au 
luat măsuri generale — 
fiindcă parțiale au fost și 
in anii trecuți — să se dea 
o mină dc ajutor mai marc 
și familiilor care vin îm
preună cu copiii. Acolo 
unde nu existau construc
ții speciale, în raport dc 
cerințe, in momentele dc 
virf, holurile unor hoteluri

ce se fac pentru diversifi
carea și amplificarea posi
bilităților dc distracție. 
Sint alcătuite programe 
concrete care prevăd ca 
fiecare turist să ia parte 
la „un tur lung" și la „un 
tur scurt" al litoralului ; 
sint prevăzute excursii la 
monumentele istorice și de 
artă din Constanța. Histria. 
Adamclisi ; întregul arse
nal al sporturilor de va
canța va fi pus și el in 
mișcare (pe litoral exista 
30 de terenuri de tenis. 1<) 
de minigolf, 7 bawlingun, 
numeroase terenuri de 
baschet, volei, fotbal etc ; 
pe lacurile Siutghiol și

avea cu ani în urmă, de a 
oferi vacanțe numai în lu
nile iunie, Iulie și august. 
Astăzi, datorită dotărilor 
complexe de care dispu
nem. el oferă condiții 
optime de concediu. în- 
cepind din luna mai și 
continuind pină in octom
brie. în cele 40 de piscine, 
in care pot să facă baie 
zilnic circa 40 000 dc tu
riști, apa din mare este a- 
dusă numai în citeva mi
nute și — dacă este nevoie 
— poate fi încălzită, in 
multe din ele, la tempera
tura ideală de baie. Așa 
incit, un concediu in mai 
sau in septembrie — dacă

timpul s-ar dovedi nefa
vorabil — are asigurate 
toate condițiile, inclusiv pe 
cele naturale, din lunile 
de... vară. Am dori ca tu
riștii să rețină, de aseme
nea, că sezonul 1973 — da
torită unei mal judicioase 
orientări a investițiilor din 
ultimii ani — găsește lito
ralul in situația de a pu
tea fi gazdă permanentă, 
în complexele sanatoriale 
și balneoclimaterice, atit in 
sezon, cit 
pentru ce! puțin 5 000 de 
oaspeți".

...Ar mai _________
lâ, multe de spus. Dar este 
practic imposibil să cu
prinzi intr-un singur arti
col întreaga panoramă a 
acestei complexe industrii 
a vacanțelor, — litoralul 
— care, anul acesta, va pune 
la dispoziția oaspeților in 
cele 11 stațiuni circa 120 000 
de locuri de cazare. S-au 
făcut eforturi de către Mi
nisterul Turismului, Con
siliile populare al județului 
și orașului Constanța, sin
dicate, ' .......
factori 
acest domeniu 
vacanțele __1„ ,___
milioane dc turiști, citi sint 
așteptați 
acest an 
tră, să . ____,___
in cele mai bune condiții. 
Acum este rindul celor 
20 000 de lucrători din tu
rism. ciți vor activa in se
zonul de virf pe litoral, să 
arate ce știu.

și extrasezon,

fl, fără îndoia-

de către ceilalți 
cu răspundere in 

pentru ca 
celor peste 2,5

să sosească in 
pe riviera noas- 

se desfășoare
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INVESTIGAȚII PE FILIERA CALITĂȚII

EXCELENT MATERIAL
DE CONSTRUCȚIE!

j4re, totuși, un defect: nu se prea găsește
Creșterea necontenită o calitofii produc

ției presupune aplicarea unor măsuri teh
nice și organizatorice complexe, intre care 
un loc principal îl deține permanenta în
noire a gamei de materii prime și mate
riale, introducerea pe scara largă a unor 
materiale ieftine și superioare calitativ. 
Articolul de față se referă la un sector im
portant al economiei naționale — con
strucțiile industriole și de altă natură — 
unde promovarea materialelor noi și mo
derne este capabilă să determine o spec
taculoasă îmbunătățire a calității lucrări
lor, o ieftinire considerabilă a lor, și, în 
aceeași ordine de idei, un fapt foarte im
portant — scurtarea termenelor de exe
cuție.

« -fel de material 
csțe polistirenul expandat, 
(oi mai des introdus in pro
iecte pentru izolarea hldro- 
termică a acoperișurilor de 
la noile obiective de inves
tiții. Iată citeva dintre mul
tiplele sale calități, care il 
recomandă pe deplin. Com
parativ cu betonul celular 
autoclavizat, utilizat pe 
scară largă la executarea 
unui asemenea gen de lu
crări. polistirenul expandat 
este de circa 30 dc ori mai 
ușor, de aproape 5 ori mai 
bun izolator termic, iar prin 
folosirea lui sint eliminate 
o serie de lucrări de be
toane. deci poate fi utilizat 
in toate anotimpurile, cu 
un consum redus de mano
peră. Este lesne de înțeles, 
in concluzie, de ce proiec- 
tanții prevăd folosirea lui 
intensivă la un număr tot 
mai mare de lucrări.

Din păcate insă, pină la 
ora actuală, unitățile Mi
nisterului Construcțiilor In
dustriale n-au reușit să con
tracteze dccit jumătate din 
necesarul de polistiren ex
pandat. prevăzut la reali
zarea lucrărilor din acest 
an. Cel mai grav afectat de 
lipsa acestui material este 
Trustul de izolații pentru 
lucrări industriale din 
București, care a reușit să 
obțină numai 750 tone dm 
totalul de 1 500 tone, cit 
are nevoie, potrivit datelor 
extrase din proiectele de 
execuție.

— Dm această cauză pe 
aproape 40 de șantiere Im
portante, lucrătorii noștri 
nu-și pot desfășura activi
tatea cu ritmicitatea impu
sa de graficele de execuție, 
ne-a spus ing. Cristian 
Hulubei, directorul trustu
lui menționat. Acest nea
juns este departe de a 
constitui un simplu acci
dent. Dimpotrivă, se reedi
tează greutățile intimpina- 
te in anul trecut, dar cu o 
gravitate mult mai mare, 
deoarece la cantitatea ne
asigurată in 1972, acoperita 
cu o parte din resursele 
din acest an. se adaugă 
cele 750 tone care lipsesc 
pentru investițiile pe anul 
in. curs.

De aceea, pe o serie de 
șantiere, cum sint cele ale 
Uzinei de oțeluri aliate din 
Tirgoviște, fabricilor de 
rulmenți din Bîrlad și A- 
lexandria. Combinatului de 
îngrășăminte chimice Arad, 
Fabricii de antibiotice Iași. 
Uanei de țevi din Ko- 
m/'T. Filaturii de bumbac 
Cy -pulung Moldovenesc. 
Ai 'pozitului fsigorifer din

. - . . răminerilc in 
urmă înregistrate la lucră
rile de izolații variază intre 
două și trei luni. Toate a- 
ceste lucrări, dintre care o 
bună parte au termene de 
punere in funcțiune chiar 
in lunile următoare, ur

mează să fie terminate pe 
măsură ce se asigură po- 
llstirenul necesar din re
sursele anului 1973. Ce 
eforturi presupune recupe
rarea restanțelor ? Un sin
gur exemplu este conclu
dent : la Fabrica de rul
menți din Alexandria, su
prafața care trebuie izolată

flutoclavizat, in sensul ‘că 
dimensiunile elementelor 
dc rezistență sint mult mai 
mici, mai ușoare și mai 
ieftine. Este tocmai cerința 
primordială pe care o ri
dică cu atita stăruință con
ducerea partidului nostru 
in fața proiectantilor: să-și 
sporească eforturile pen
tru ieftinirea costului con
strucțiilor și scurtarea du
ratelor lor dc realizare. în
locuirea soluțiilor elaborate 
prin folosirea polistirenului 
expandat necesită de fapt 
reproiectarca întregii con
strucții. măsură care de
pinde in exclusivitate de 
proiectanțl. Ceea ce depinde 
de noi facem : permanent 
solicităm producătorului să 
ne sporească cantitatea de 
polistiren livrată.

— Dar rezultatul acestor 
demersuri...

— ...Fiind de fiecare dată 
negativ, am declanșat o 
nouă rundă de discuții, de 
astă dată cu proiectanții. 
Paradoxal. ne-am văzut 
puși in situația ca noi, con
structorii, să solicităm, in 
pofida tuturor evidențelor 
privind avantajele oferite

® Lipsa polistirenului expandat afectează 
nu numai calitatea unor construcții, ci 
ți duratele de execuție a zeci de obiec
tive industriale

• Articolul oferă cîteva date privind eco
nomicitatea care îndeamnă la soluțio
narea grabnică a chestiunilor puse în 
discuție

cu polistiren expandat mă
soară peste 50 000 mp. Dar, 
mai îngrijorătoare decit in- 
tirzierile înregistrate ^ie 
constructori pe șantiere, 
este perspectiva incertă de 
aprovizionare, in cursul a- 
ccstui an. cu întregul nece
sar de polistiren expandat. 
Explicația ? Grupul indus
trial petrochimic Borzești, 
aparținind Ministerului In
dustriei Chimice, care este 
unicul producător al acestui 
material, livrează, an de an, 
beneficiarilor săi o cantitate 
insuficientă față dc cererile 
acestora.

— Ați intervenit pe lingă 
producător in vederea solu
ționării acestor neconcor- 
danțe ? întrebarea am adre
sat-o tov. Constantin Ca
ruso, director-adjunct al 
trustului.

— In repetate rinduri, am 
solicitat ministerului nos
tru. Ministerului Industriei 
Chimice, organelor econo
mice de sinteză și Grupu
lui industrial din Borzești 
suplimentarea cantităților 
de polistiren, oferite la 
contractare, dar răspunsul 
primit a fost invariabil : 
actuala capacitate a insta
lației de polistiren expan
dat nu permite satisfacerea 
integrală a cererilor con
structorilor.

— In această situație nu 
se poate apela, temporar, 
la alte materiale, in locul 
polistirenului, pentru a se 
limita efectele negative a- 
supra activității de pe șan
tiere ?

— Nu constructorii hotă
răsc folosirea sau nu a poli
stirenului expandat. Intro
ducerea in proiecte a aces
tui material determină o 
structură a clădirilor dife
rită de cele rezultate prin 
utilizarea betonului celular

de polistirenul expandat, 
restringerea ariei de folo
sire a acestuia. Practic, am 
intervenit pe lingă toate in
stitutele centrale de proiec
tare. Cererile noastre n-au 
fost insă decit in mică 
parte acceptate.

Intr-adevăr, un dosar plin 
cu corespondențe stă măr
turie numeroaselor demer
suri efectuate către institu
tele de proiectare. Laitmo
tivul răspunsurilor primite : 
„nu putem fi de acord cu 
propunerea făcută de dv. și 
se impune a se face inter
venții. in continuare, pentru 
procurarea plăcilor de poli
stiren expandat, in vederea 
respectării soluției din pro
iecte". Evident, un dialog 
fără finalitate. Care este o- 
pinia proiectării ?

— Este greu de ținut sea
ma de propunerile construc
torului, ne-a spus tov. Mir
cea Stancu, inginer șef la 
Institutul de proiectări pen
tru industria ușoară din 
București. Pe lingă calită
țile sale tehnice, polistire
nul expandat prezintă două 
avantaje extrem de impor
tante față de oricare alt 
material cu aceeași desti
nație : este șl mai ușor șl 
mai ieftin. In consecință, 
folosirea lui, avantajoasă in 
sine, permite și reducerea 
greutății tuturor celorlalte 
părți ale construcției, mic- 
șorind considerabil consu
murile de ciment, oțel-be- 
ton, profile metalice, deci 
permite ieftinirea substan
țială a rostului investițiilor, 
ca și reducerea duratelor de 
execuție.

— Totuși, situația defici
tară a acestui material, re
petatele intervenții ale con
structorilor...

— Nu există nici o regle
mentare care să limiteze fo-

losirca polistirenului expan
dat. Acesta este introdus in 
nomenclatorul de materiale 
de construcții ce pot fi uti
lizate. Proiectanții — și mă 
refer la toate Institutele — 
nu au de unde să știe in ce 
proporție trebuie să-l pre
vadă. deoarece lipsește o 
corelare, la nivelul econo
miei naționale, în acest 
sens.

O primă concluzie : poli
stirenul expandat — un 
produs cu o eficiență eco
nomică deosebită sub toate 
aspectele, recomandat șl re
comandabil spre a fi folosit 
— constituie, nu de ieri de 
azi, el de cițiva ani, o per
manentă sursă de serioase 
neajunsuri. Proiectanții il 
prevăd in documentațiile pe 
care le elaborează, dar con
structorii nu-l pot obține. 
Ca urmare, pe nume
roase șantiere, ritmul lu
crărilor bate pasul pe 
loc. in timp ce pe fi
liera proioctant-construc- 
tor-producător-organe cen
trale ce dirijează resursele 
de polistiren se poartă dis
cuții interminabile și fără 
rezultat.

O atare situație — a cărei 
gravitate nu necesită co
mentarii suplimentare — 
ne-a determinat să ne adre
săm Ministerului Construc
țiilor Industriale, pentru a 
afla in ce măsură se acțio
nează, la acest nivel, in 
scopul soluționării dificul
tăților semnalate.

— Nu deținem alte ele
mente, față de ceea ce s-a 
arătat la trustul nostru, 
ne-a precizat ing. Damian 
Popescu, director general 
adjunct in minister. Deși 
Grupul Industrial petrochi
mic din Borzești șl-a însușit 
punctul nostru dc vedere 
privind necesarul Ia poli
stiren expandat, considerin- 
du-1 fundamentat pe deplin. 
ț/>tuși nu ne-a oferit la 
contractare decit jumătate 
din cantitatea aflată in dis
cuție. Din această c-auză, 
peste 1.3 milioane mp de 
acoperișuri pentru halele 
industriale aflate In execu
ție nu sint asigurate cu po
listiren. Dacă am utiliza in 
locul Iul betonul celu
lar autoclavizat, investițiile 
respective s-ar scumpi cu 
42 de milioane lei, s-ar con
suma mai mult oțel-beton 
cu 2 000 tone, ciment cu 
4 000 tone, iar efectivele dc 
lucrători ar trebui mărite 
cu peste 50 la sută. Argu
mentul producătorului? Po
listirenul se produce intr-o 
cantitate mult prea mică, la 
ora actuală, față de cererile 
pe economie.

— Ce rămine de făcut ?
— Am revenit recent cu 

o nouă documentație la 
Ministerul Aprovizionării 
Tehnico-Materiale și Con
trolului Gospodăririi Fon
durilor Fixe. solicitind 
reanalizarea modului in 
care s-au repartizat resur
sele existente in vederea 
asigurării integrale a po
listirenului de care avem 
nevoie in acest an. Singu
rul element nou apărut 
constă in întocmirea unul 
studiu care stabilește ne
cesarul de polistiren ex
pandat pe economie și mă
surile imnuse de procu
rarea lui. Ce soluții prevede 
acest studiu, cînd vor fi ele 
materializate, ce eforturi 
depun producătorul, ceilalți 
factori interesați pentru 
grăbirea rezolvării acestei 
chestiuni ? — iată întrebă
rile la care vom da răspun
sul intr-unui din numerele 
viitoare ale ziarului nostru.

Inq. Cristian 
ANTONESCU

TEHNOLOGII MODERNE 
DEFORMARESITURNARE 

IN SIDERURGIE
La turnătoria de mare capaci

tate de la Combinatul siderurgic 
din Galați, capabilă să livreze 
Intr-un an 30 000 tone piese, a 
fost introdusă. In premieră, o 
tehnologie de formare și turnare 
a lingotierelor mari, care, in 
comparație cu metoda clasică, 
permite reducerea duratei aces
tei operații de la 2—4 zile la 
numai 12—15 ore. In plus, nu 
■nai este necesar cuptorul de 
uscare, cre.sc rezistența șl cali
tatea pieselor turnate. Unele 
calcule arată că productivitatea 
muncii va spori în acest an cu 
peste 400 tone, de flecare mun
citor, Iar prețul de cost al unei 
piese va fi redus In medie cu 
700 lei.

La rindul lor. sidcrurglștil de 
la Hunedoara au extins aria de 
utilizare a unui nou produs au
xiliar exoterm care duce la în
depărtarea golurilor de turnare, 
elimină impuritățile din lingo
uri, croind, totodată, posibilita
tea utilizării integrale a meta
lului turnat ; pe această cale 
siderurgiștii de aici pot econo
misi, anual, aproape 7 000 tone 
de oțel de calitate.

(Agerpres)

2500 LITRI DE APĂ 
PE SECUNDĂ 

revarsă pe ogoare pri
mele două pompe ale 
sisiemulul de irigații 

Tulcea - Sarinasuf
Incepln<] de la sfîrșitul lunii 

mai a.c. ogoarele cooperativelor 
agricole din Beștepe, Agighlol, 
Valea Nucarl’.or, Iazuri, Manmu- 
dia. Sarinasuf și Nufărul, pe o 
întindere de peste 12 000 hec
tare, precum și peste 3 300 de 
hectare aparținînd I.A.S. Tulcea 
și Sarinasuf vor beneficia dc 
irigații. Zilele acestea, construc
torii de la T.C.I.F. Constanța 
au pus in funcțiune prima și 
cea mai importantă stație de 
pompare — S.P.A. Colina — 
care asigură apa necesară în
tregului sistem. Două din cele 
5 uriașe pompe ale ștațlei, cu 
un debit de 2 500 litri pe se
cundă fiecare, au intrat în 
funcțiune. Ridicată din lacul 
Razelm pînă la cota de plus 25 
metri, în bazinul de refulare, 
apa a început să curgă pe cele 
două canale principale, din care 
va fi trasă pentru irigarea 
miilor de hectare din acest sis
tem.

Tudore! OANCEA 
corespondentul „Scînteii"

SCRISORICĂTREREDACȚIE

Lipsa oxigenului sufocă...
mașinile

9
Mecanizatorii stațiunii noastre 

depun eforturi susținute pen
tru executarea la timp și in 
bune condiții a lucrărilor pe 
terenurile C.A.P., conștienți că 
de hărnicia și priceperea lor de
pinde realizarea sarcinilor pri
vind sporirea producției agri
cole. Tocmai in această perioadă 
de virf sintem puși in situația 
de a nu putea folosi toate ma
șinile și tractoarele. Din ce cau
ză ? In timpul lucrului, la unele 
mașini se produc, inerent, de
fecte mai mici sau mai mari. 
Pentru a le repune in funcțiu
ne. de cele mai multe ori tre
buie să se recurgă Ia aparatul 
de sudură. De altfel, sudura 
oxiaceLlenică este un proces ae 
bază pentru menținerea in stare 
de funcționare a parcului de 
mașini și tractoare. Pentru 
aceasta avem nevoie de oxigen 
tehnic. Dar dc unde să-l luăm ? 
Timp de o lună de zile, auto
camionul stațiunii noastre a co
lindat pe la fabricile de oxigen 
tehnic la care am fost îndru
ma'i de I.A.T.M. 23 București 
— baza de aprovizionare care 
ne servește și care are con
tracte cu secțiile de producere 
& oxigenului de la fabrica de 
ulei „Muntenia", uzina „9 
Mai", secția din Buciumeni a 
U.P.S.R.U.-Găești. Și de fie
care dală autocamionul s-a în
tors cu tuburile goale. Ceea ce 
ne îngrijorează si mai mult e 
faptul că nu s-a acceptat mă-

agricole
car programarea încărcării tu
burilor pentru luna mai.

Stațiunea noastră mai are de 
executat o serie de lucrări in’ 
campania de insămințări și ur
mează să treacă la întreținerea 
culturilor și la pregătirea mași
nilor pentru strângerea recoltei. 
Fără oxigenul tehnic, de care 
avem neapărată nevoie la exe
cutarea reparațiilor, vom fi 
puși in situația de a nu ne pu
tea folosi din plin mijloacele 
mecanizate și aceasta ar avea 
drept consecință nereallzarea 
sarcinilor privind sporirea pro
ducției agricole. De aceea, este 
necesară intervenția urgentă a 
forurilor competente pentru so
luționarea problemei aprovizio
nării cu oxigen tehnic a stațiu
nilor de mecanizare a agri
culturii. Este nefirească și dău
nătoare situația actuală, cind 
sintem purtați pe drumuri și 
trebuie să n® rugăm de funcțio
nar.; de la diferite fabrici ca 
să obținem citeva tuburi de 
oxigen. întrucît oxigenul este 
ne- -sar in tot cursul anului, ar 
putea fi stabilită o unitate care 
să producă pentru stațiunile de 
mașini agricole dintr-o anumită 
zonă.

Ion GAVAN
director
Ing.
Ion CONSTANTINESCU 
S.M.A. Vedea, județul Ilfov

Obiectivul săptămînii:

INCHEIMA SEMĂNATULUI 
1N TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE

DÎMBOVIȚA

Masari care 
asigură terminarea 
lucrărilor h 3-4 zile

Un raid întreprins în mai muj
ic unități agricole din județul 
Dîmbovița evidențiază răspunderea 
cu care este privită problema ter
minării grabnice a insămințări lor. 
Ing. Laurențlu Stroo. directorul 
direcției agricole, ne-a prezentat 
citeva din măsurile luate pen
tru încheierea însămi nțărilor in 
cel mult 3—4 zile. Pentru a nu fi 
diminuată cu nici un heatar su
prafața planificată a ti insămin- 
tată in acest an. de-a lungul al
biilor riurilor si piriurilor Argeș. 
Potop. Răstoaca si Suta, și anume 
pe terenurile cooDerativelor agri
cole din Petrești-Găcști. Potlogi. 
Costești, Vale. Pitaru si Poiana, au 
fost concentrate toa'e mijloacele 
mecanice speciale : 12 freze. 60
tractoare precum și. in medie, în 
fiecare cooperativa cite 200 de bra
țe de muncă care dirijează apa 
spre canale și pregătesc terenul 
pentru insămințări.

Măsuri energice se Întreprind 
pentru a recupera in întregime 
pierderile cauzate de aoe si de 
grindină. în cooperativele agricole 
din Petrcsti. Odobești. Potlogi și 
altele, unde au fost distruse culturi 
de porumb, legume și sfeclă de 
zahăr oe mai bine de 2 000 ha. In 
toate aceste unități s-au luat mă
suri speciale de reînsâmintare si 
replantare a culturilor afectate. 
Direcția agricolă județeană a dis
pus ca in aceste unități să fie tri
mise de urgentă sămînța si răsa
dul necesare, a suplimentat numă
rul de tractoare si semănători prin 
redistribuiri de la cele 28 de coope
rative, care au încheiat semăna
tul.

In acțiunea de întrajutorare au 
fost cuprinse toate secțiile de me
canizare si toate cooperativele. O 
analiză atentă, la nivelul direcției 
agricole și al trustului de meca
nizare, a evidențiat, ieri, posibili
tatea redistribuirii unui număr su
plimentar de 235 tractoare. 32 se
mănători SPC—8 și 107 dișcuri. 
Dintre acestea. 63 de tractoare au 
fost dirijate In unitățile rămase in 
urmă pentru a executa arături si 
pregăti patul germinativ in ve

derea lnsămlnțărilor. Bucătăriile și 
dormitoarele tractoriștilor au fost 
mutate in cîmp.

Aspectele întilnlte în cooperati
vele agricole și rezultatele de slm- 
bătă și duminică, cind în județ a 
plouat cu intermitență și totuși s-au 
semănat peste 3 000 de hectare, 
constituie o garanție că cele 11 000 
hectare cit au mal rămas vor fi 
însămințate in 3—4 zile. Paralel cu 
grăbirea semănatului, se urmărește 
și efectuarea unor lucrări de bună 
calitate care să asigure și în aceste 
condiții recolte mari la hectar.

Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii"

Muie învinsă 
starea fe apatie
Datorită excesului de umiditate 

din toamnă, in Argeș au rămas ne- 
insămințate cu griu circa 18 000 ha; 
de asemenea, nu au fost arate alte 
30 000 ha. Aceasta a îngreunat lu
crările de primăvară. In plus, mai 
multe zile in șir, aici au căzut ploi 
abundente care au stînjenit munca 
pe ogoare. Totuși, pămintul trebuie 
muncit ! „Sintem conștlenți de a- 
cest lucru — ne spune ing. E. Teo- 
dorescu, directorul direcției agri
cole — și de aceea, la indicația bi
roului comitetului județean de 
partid, am stabilit măsuri care 
ne dau garanția că în 6—7 
zile terminăm de insămintat cu 
porumb cele 27 000 ha răma
se. Forțele de care dispunem ne 
permit să înaintăm cu o viteză zil
nică la semănat de 4 000 ha. Cam
pania a fost reluată din plin. Iată 
unele măsuri : marcatoarele semă
nătorilor au fost iluminate in așa 
fel ca lucrarea să se poată executa 
in bune condiții pină noaptea tir- 
ziu ; pentru pregătit terenul sint 
destinate 600—700 de tractoare care 
lucrează toată noaptea. Au fost co- 
borite in sud și utilajele din uni
tățile din nord, unde s-a terminat 
de însămînțat porumbul. S-au pri
mit și ajutoare din alte județe : 160 
de tractoare din GaJați și Tulcea, 
care vor fi folosite la arat și dis
cuit".

Constatări recente din țeren a- 
teșță, in. mare măsură, veridiqtaica 
celor de mal sus. Supraveghind in , 
permanență starea pămintului, coo
peratorii din Deagurile au depistat 
parcelele zvîntate șl au însămînțat,

ieri, cu porumb mai multe zeci de 
hectare. „Soarele zbicește rapid pă
mintul, chiar de la o oră îa alta, 
ne spune președintele Marin Mitroi, 
prezent cu tractoriștii în punctul 
Luncă, incit dc miine sporim de la 
2 la 5 numărul semănătorilor, și cu 
siguranță că In G—7 zile insămin- 
țăm cu porumb cele 780 ha restan
te". Pentru a crea front dc lucru 
semănătorilor, s-a arat și discuit 
ieri intens la Ionești, Cornățel etc.

întilnim Insă situații care contra
vin acestei atmosfere pline de răs
pundere pentru soarta recoltei. Tot 
ieri, de pildă, In cooperativa Rețea, 
vecină cu cea din Deagurile, coo
peratorii, in frunte cu președintele 
Marin Petcu, se aflau nu pe ogoare, 
acolo unde le-ar fi fost locul, ci de 
dimineață pină la ora 10 s-au 
aflat intr-o ședință : mecaniza
torii umblau în același timo de 
codo-colo să-și găsească singuri 
teren bun pentru arat. Situații ase
mănătoare mai pot fi intilnite in 
județ. Directorul trustului de meca
nizare ne relata că din cauza stării 
de apatie, a argumentelor des invo
cate că pămintul incă nu se poate 
lucra, a trebuit să meargă împreu
nă cu brigadierul de cimp din coo
perativa din Humele și să depis
teze 100 ha bune de lucru. Sint 
dovezi din care rezultă că proble
ma Insămînțărll porumbului nu este 
privită cu toată responsabilitatea de 
toți factorii.

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

BUZĂU^

Sprijin 
cooperativelor 

in care Mile 
sint intrate

Deși în ultimele zile teritoriul 
județului Buzău a fost traversat de 
un nou val de ploi, lucrările agrico
le continuă să se desfășoare in ritm 
alert. întilnim, pe ogoarele jude
țului, o autentică revărsare de for
țe umane și mecanice pe cele 
20 000 hectare care mai sint Încă 
de pemănat cu porumb.

„Zilnic, ne declară tov. ing. Tro 
ian Mihai, directorul direcției ge
nerale agricole, factorii de condu
cere din unități, specialiștii urmă
resc fiecare parcelă și, pe măsură
ce se zvintă, se intervine cu ma
ximă operativitate. Toate tractoa
rele și mașinile agricole din unită
țile care au terminat insămințările 
sint concentrate in zonele cu rămi- 
neri in urmă, unde — alături de 
cele din cooperativele respective — 
ajută la urgentarea lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat".

Duminică și luni, încă din pri
mele ore ale dimineții, in toate 
cooperativele agricole din sudul ju
dețului erau concentrate peste 400 
de tractoare. La Pogoanele, Padina, 
Glodeanu-Siliștea, Costești, Mi- 
hăilești etc. pentru „forțarea" zvin- 
tării pămintului s-a aplicat o lu
crare de grăpare cu discuri. La 
cooperativa agricolă Brădeanu, o 
solă de 40 de hectare cu exces de 
umiditate s-a arat cu atelajele, mă
sură operativă și inspirată, care, de 
asemenea, facilitează zvintarea ra
pidă. Pe tarlalele destinate porum
bului de la Cilibia sosiseră in aju
tor tractoare de la Țintești, Maxenu 
și Gălbinași.

Efort, seriozitate, multă voință, 
iată atribute ale lucrătorilor ogoa
relor buzoiene, hotărîți să facă to
tul pentru încheierea grabnică a se
mănatului.

Mircea DATCU

HBBBBBBBBBBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)

este grefată centrala Filatura 
românească de bumbac. Dar cen
trala are, in Capitală, nu mal pu
țin de 7 fabrici. Posibilitățile de se
lecționare a cadrelor, de transmitere 
a experienței colectivelor, de asis
tență tehnică, îndrumare și control 
sint mult mai mari atunci cind 
ai, laolaltă, șapte fabrici. Pro
blema se pune altfel : ce facem cu 
unitățile dispersate din Giurgiu, Că
rei, Năsăud etc., etc. ? Cu ce cadre 
inginerești, cu experiență, s-au ales 
cele 27 de unități productive ale cen
tralei, aflate in tot atîtea județe ale 
țării ? Pentru că acesta este, de fapt, 
spiritul Decretului privind stabilirea 
normelor unitare de structură pentru 
unitățile economice : repartizarea ju
dicioasă a cadrelor pe ansamblul ra
murii industriale șl, implicit, al eco
nomiei naționale, acordindu-se o a- 
tenție aparte obiectivelor noi ce tre
buie să ajungă rapid șl bine la para
metrii proiectați, astfel Incit investi
ția. făcută cu eforturi mari, să fie cit 
mal rentabilă, aceasta răsfringin- 
du-se pozitiv asupra nivelului dc 
trai. Se pare că tocmai această ra
țiune fundamentală a decretului la 
care ne refeream n-a fost pe deplin 
înțeleasă la Centrala industriei bum
bacului...

Pentru argumentare, vom apela la 
un exemplu. Cazul întreprinderii 
„Dunăreană" din Giurgiu, fabrică 
nouă, cu 4 000 de salariați, ale cărei 
prime capacități au intrat in produc
ție cu doi ani in urmă. Dovedind in
teres pentru această nouă unitate, 
centrala industrială s-a Îngrijit să 
trimită la „Dunăreană", din alte în
treprinderi ale sale, cadre de munci
tori cu inaltă calificare, precum ți 
tehnicieni care să ajute la demara
rea producției. De la înființare și 
pină acum, ne-o dovedește evidența, 
la „Dunăreană" s-au găsit in perma
nență 150 de muncitori, maiștri ți 
tehnicieni de la alte întreprinderi 
din sector, detașați cite 50 de zile. 
Măsura a fost bună. Și totuși efec
tul ei n-a fost cel scontat. In primul

trimestru al acestui an, necazurile 
au continuat. Planul de producție, la 
„Dunăreană", n-a fost realizat la nici 
un indlcatoj*. In luna aprilie s-a pro
dus un oarecare reviriment, insă 
destul de palid.

Motivele acestei nesatisfâcătoare 
stări de lucruri sint, poate, mai 
multe, dar menținindu-ne strict la 
tema in discuție vom susține, pe 
bază de argumente, că una dintre 
principalele cauze o constituie lipsa 
acută de cadre inginerești cu vastă 
experiență, care să conducă nemijlo
cit producția. Deși destul de aproape

pină la 3 ani. deci mai rămin in dis
cuție 15. Ce mai încolo și incoace, 
doar 9 ingineri au o experiență de 
peste 5 ani. Iar dacă ținem scama că 
dintre aceștia nouă, unul este me- 
cano-cncrgetician, unul se ocupă cu 
programarea și un altul cu dezvol
tarea, înseamnă că dintre toți cel 41, 
doar 6 ingineri cu experiență lucrea
ză in serviciile de bază și in secțiile 
principale de producție. Ce spuneți 
despre asta, tovarășă director ge
neral ?

— Găsesc absolut normal ca ingi
nerii stagiari să învețe din greutățile

Filatura românească de bumbac, ușă 
in ușă cu centrala industrială, unita
te cu veche tradiție, sint numai 2 in
gineri stagiari — pe cită vreme la 
„Dunăreană" sint 17. Și iarăși nu este 
limpede, pentru că la F.R.B., ușă in 
ușă cu centrala industrială, ingi
nerii care conduc producția au o ex
periență de muncă intre 12 și 37 de 
ani (observați cită forță și capacitate 
de decizie I). pe cită vreme pe malul 
Dunării, la Giurgiu, inginerii cu ex
periență ii numeri pe degetele ace
leiași mlini. tn mod practic, ca să 
punem punctul pe „i", din toată a-

AȚI TRIMIS SPECIALIȘTI ÎN FABRICI?
de București, deci de centrală și de 
minister, iată că o întreprindere ti- 
nără nu și-a găsit incă ritmurile 
unei producții normale, spre deose
bire de alte multe întreprinderi noi. 
care au ajuns să lucreze la para
metrii proiectați intr-o perioadă re
lativ mai scurtă decit aceea parcurs.) 
de „Dunăreană". „Realitatea este că 
avem o foarte marc nevoie de ingi
neri și economiști cu experiență, 
care să organizeze și să conducă 
producția în secții și sectoare" — 
ne-a declarat Gheorghe Petrlcă, se
cretarul comitetului de partid al fa
bricii.

Directorul general al centralei, ing. 
Maria Flucsâ, este de altă părere 
Ne-a replicat, cu verva sa scinteie- 
toare : „Nu-i adevărat că n-am în
zestrat la vreme fabrica „Dunărea
nă" cu cadre inginerești. Știți ciți 
ingineri avem acolo ? Nu mai puțin 
de 44". Cu alte cuvinte, este un ca
pitol încheiat, ce 6ă mai discutăm !

Bun, 41, tovarășă director general. 
Dar cine sint ei ? Iată, 17 sint ingi
neri stagiari, deci mai rămin in dis
cuție 27 ; 12 au o vechime de numai

începutului, la „Dunăreană". Cind 
vor pleca in alte locuri, se vor 
descurca bine.

Foarte bine, să învețe, dar lingă 
cine și de la cine ? De la ei înșiși ? 
liste o exagerare. Ne putem per
mite să transformăm o fabrică nouă, 
care a costat sute de milioane de lei, 
intr-o școală postuniversitară ? Dacă 
lingă un inginer cu experiență, șef de 
secție sau de sector, capabil să asi
gure societății producția in noul o- 
biectiv, se vor găsi doi sau chiar mai 
mulți ingineri stagiari, atunci da. 
vom avea șl producție la parametri 
inalți, vom avea, miine-poimiine, și 
alți ingineri bin» pregătiți, in afara 
celor dc acum. Gindindu-ne că un 
colectiv muncitoresc inchcgat, cu 
multă experiență de producție și de 
organizare, oferă cele mai bune con
diții pentru formarea de cadre noi, 
am intrebat-o pe tovarășa Flucsă : 
„Dv. ce părere aveți : un muncitor 
cu inaltă calificare, tovarășii săi cu 
aceeași experiență pot contribui la 
formarea unui tinăr inginer ?“

— Sigur, e limpede.
Limpede și nu prea. Pentru că la

ceasta raționalizare a structurii or
ganizatorice in unitățile aparținînd 
Centralei bumbacului, fabrica din 
Giurgiu s-a ales cu... un singur in
giner, director tehnic, venit și a- 
cesta dc Ia... Arad. Ceea ce, evident, 
este un cîștig.

In timp ce redactam acest articol,' 
ne-a sunat de la centrala industrială. 
Ni s-au comunicat citeva cifre. In
tr-un singur trimestru, deplasările 
de la și spre centrală, convorbirile 
telefonice, corespondențele (numai 
acestea din urmă in număr de 
88 650 !) au necesitat 28 240 om-ore. 
Echivalentul muncii a 90 de oameni 
timp dc un trimestru ! „Asta, ca să 
vedeți ce uriaș volum de timp, a- 
proximativ 27 la sută, acordă cen
trala noastră pentru activitatea sa 
de relații interne" — a conchis, de la 
celălalt capăt al firului, economistul 
Cornellu Mogoș, șeful serviciului 
organizare-control.

De ce vor fi luind unii, din statis
tică, numai ceea ce le convine, ce 
cred ei că ii slujește ? De ce nu văd 
și latura mai puțin luminoasă a ace
lorași cifre ? Oare acest uriaș volum

do timp, măcinat cu relații scrise 
sau verbale, nu este și o dovadă că, 
pe alocuri, in unitățile din subordi
ne, lipsesc cadre competente in a 
decide ? Nu-i o dovadă că unele în
treprinderi așteaptă dădăceală, ape- 
lind la centrală pentru orice ni
micuri ? Nu-i o confirmare — dacă 
mai era nevolo de una nouă — a 
realismului măsurilor de raționali
zare a structurii organizatorice luate, 
în ultimul timp, de conducerea 
partidului și statului ?

De altfel, însăși conducerea cen
tralei industriale pare să-și fi măr
turisit, sieși, că n-a aplicat cu des
tulă fermitate măsurile ce se impu
neau. Recent a șl detașat la Giur
giu, pentru o perioadă de 6 luni, 
trei cadre de bază din centrală, a- 
cordindu-le ample împuterniciri. 
Prin decizia de detașare, inginerului 
E. Caracașlan, principalul specialist 
detașat, i se acordă sarcina „să co
ordoneze" și să conducă întreaga 
activitate de producție tehneo-eco- 
nomică, administrativă și discipli
nară a intreprinderii „Dunăreană". 
Ceilalți doi specialiști (inginerii Ll- 
viu Călin și Nicolaie Boitor) se o- 
cupă direct de două principale secții 
de producție — țesă torte și finisaj. 
E bună măsura, e utilă. Dar proble
ma asigurării fabricii „Dunăreană" 
— și nu numai aceasta — cu cadre 
tehnice inginerești stabile, organic 
incadrate în colectiv, cu continuitate 
in rezolvarea problemelor tehnice șl 
capabile să întrevadă perspectivă, 
rămine incă deschisă.

Iată de ce socotim necesar să sub
liniem că, in aplicarea ansamblului 
de măsuri privind raționalizarea 
structurii unităților economice, tre
buie să se acționeze in continuare 
și cu cca mai mare răspundere. A- 
ceasta, atit la Centrala industrială a 
bumbacului, cit și la celelalte cen
trale și unități economice, pentru a 
se asigura aplicarea, in spiritul și li
tera sa, a decretului la care ne refe
ream, a duce la bun sfirșit acest 
ansamblu de măsuri de raționalizare 
care au, o însemnătate socială gene
rală.
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FESTIVALUL DRAMATURGIEI RUSE ȘI SOVIETICE

„FURTUNA“
de N. A. OSTROVSKI

Se atingea, acum o sută de ani. 
departe de țară, cel ce a iubit-o 
atit de mult și s-a străduit, din 
toate puterile sale, să o inalțe pe 
treptele civilizației : Alexandru 
Ioan Cuza. Se stingea, la 15 mai 
1873. la Heidelberg, cel cc a știut., 
in împrejurări complexe, să in- 
fringâ atitea Împotriviri și dușmă
nii pentru a conferi temeiuri trai
nice noului edificiu național. 
România modernă.

Avea doar 28 de ani In 1848, cind 
il găsim in pruncie rinduri ale re
voluționarilor din Moldova la 27 
martie 7 aprilie, infâțișind mul
țimii de oameni adunați la 
iași nevoia imperioasă de reforme 
sociale, in favoarea maselor impi- 
late și nedreptățite ; cind, după 
două zile, cerea inarmarea poporu
lui pentru a impune domnitorului 
Mihail Sturza satisfacerea voinței 
maselor populare : cind se înfiora 
de emoție, la 15 mai, pe Cimpia Li
bertății de La Blaj, in fața celor 
peste 40 000 de oameni sosiți din 
toate colțurile Transilvaniei pentru 
a-și face auzită voința ; cind. peste 
alte numai nouă zile, la Brasov, 
dezbătea. împreună cu alți revolu
ționari moldoveni, noul program 
revoluționar prevâzind — odată cu 
împroprietărirea țăranilor și des
ființarea tuturor privilegiilor — 
înfăptuirea marelui deziderat na
țional al Unirii Moldovei și Țării 
Românești intr-un stat neatimat : 
cind. in Bucovina, in calitate de 
membru al comitetului revoluțio
nar moldovean, iși spunea cuvin- 
tul cu privire la elaborarea pro
gramului ..Dorințele partidei na
ționale din Moldova".

In Istoria noastră, numele lui 
Cuz3 va râmine pentru totdeauna 
legat de actul de însemnătate ex
cepțională al Unirii Moldovei și a 
Țării Românești. Susținător con
vins al Unirii, a fost printre cei 
care vreme de 10 ani au pregătit, 
zi de zi, ceas de ceas, marea în
făptuire : printre cei ce aduceau la 
cunoștința diplomaților întruniți in 
Congresul de la Paris, in februa
rie 1856, dorința unanimă a adevă- 
raților patrioți —■* Unirea. „cheia 
de boltă" a noului edificiu politic. 
Argumentele invocate erau de ne
contestat : identitatea de origine, 
de limbă, de religie, de obiceiuri, 
de instituții, de trebuințe și de as
pirații.

Ca și ceilalți patrioți din țările 
române. Alexandru Ioan Cuza 
era conștient de faptul că o ase
menea epocală infăptuire nu poate 
reprezenta un „dar" al marilor pu
teri europene, ci numai o cucerire 
a poporului. Trebuia așadar orga
nizată lupta poporului. Este misiu
nea pe care și-au asumat-o so
cietatea „Unirea", comitetele unio
niste din orașe, tirguri și sate. 
Miile de adeziuni ..la dorințele na
țiunii". sosite de pretutindeni, ex
primau sprijinul entuziast pe care 
intelectualii, țăranii, meseriașii, o- 
rășenii, boierii înaintați il acordau 
luptei pentru Unirea Principatelor, 
pentru împlinirea „dorinței moldo- 
românilor. pentru că Unirea este

târla. Unirea eslc fericirea fami
liilor. șl, prin urmare, a familiei 
celei mari numită națiunea'’.

Răspunzind parțial dorinței una
nime a populației celor două prin
cipate, reprezentanții marilor pu
teri europene. întruniți la Paris, 
In august 1859, ajung la o formulă 
de compromis concretizată in Con
venția (Constituția) „Principatelor 
Unite" ; se prevedea menținerea 
în continuare a două guverne și 
două adunări legislative, pe lingă 
care aveau să funcționeze o Comi
sie centrală și o Curte de casație 
și justiție unice.

Ceea cc realizaseră doar pe jumă
tate diplomații La Paris va înde
plini insă poporul român in între
gime. Căci după cum Italia nu se 
resemna să răminâ o „expresie 
geografică", românii nu Înțelegeau 
ca țara lor sâ rămină o „expresie 
diplomatică". Iar printre cei mai 
consecvenți susținători ai acestui 
punct de vedere s-a aflat colone
lul Alexandru Ioan Cuza, cel care 
prin demisia sa din funcția de 
pircâlab de Galați, in semn de pro
test împotriva ilegalităților săvir- 
șite de caimacami Balș și Vogo- 
ride. devenise un simbol al luptei 
pentru Unire.

Este explicația votului unanim, 
acordat la 5 ianuarie 1859 de depu
tății Adunării elective din Iași 
candidatului partidei unioniste, A- 
lexandru Ioan Cuza. Convingerile 
sale patriotice, progresiste au fost 
exprimate cu vigoare in jurămintul 
rostit cu prilejul alegerii sale „DE 
A PĂZI CU SFINȚENIE DREPTU
RILE $1 INTERESELE PATRIEI", 
de a priveghea la RESPECTAREA 
„LEGILOR PENTRU TOTI ȘI IN 
TOATE... NEAVIND ÎNAINTEA 
OCHILOR DEClT BINELE ȘI 
FERICIREA NAȚIEI ROMANE". 
Era un angajament prin care răs
pundea urării rostite cu același 
prilej de Mihail Kogălniceanu : 
„Fii dar omul epocii ; fă ca legea 
să înlocuiască arbitrarul, fă ca 
legea să fie tare ; iar Tu. Măria 
Ta, ca Domn, fii bun și blind, fii 
bun mai ales pentru aceia pentru 
care mai toți domnii au fost ne
păsători sau răi".

Alesul Moldovei de la 5 ianuarie 
și alesul Țării Românești de la 24 
ianuarie, ajutat de sfătuitori drepți 
și sinceri, intre care Kogălniceanu, 
Alecsandri. Negri, Boierescu. Go- 
lescu, Rosetti. Papiu Ilarian și al
ții, s-a străduit și a reușit, in 
mare măsură, să-și respecte jură
mintul și să implinească urarea.

După înfăptuirea Unirii, domni
torul s-a văzut confruntat cu un 
șir de probleme deosebit de com
plexe privind consolidarea statu
lui unitar prin deplina sa recu
noaștere de către marile puteri 
— inclusiv imperiile vecine, care 
nu i$i ascunseseră nici un moment 
ostilitatea față de emanciparea ro
mânilor. incercind in fel și chip 
să împiedice Unirea — apărarea 
suveranității și integrității terito
riale a patriei, paralel cu înfăp
tuirea reformelor menite să creeze

cadrul instituțional necesar Înain
tării țării pe calea progresului. Nă
dejdile puse In „alesul națiunii" 
și-au găsit ecou in stihurile lui A- 
lecsandrl, inspirate din poezia 
populără : „Oșlllc si le mărească / 
Pe ciocoi să-i mazilească ' Pe călu
gări sâ-i spășească / Pe cliicașî 
să-l slobozească / Cu moșii să-i 
dăruiască".

Noua cirmuire a trecut la acțiu
ne. In timp ce trimișii domnitoru
lui duc laborioase negocieri diplo
matice spre a obține recunoaște
rea de către stă tele garante a uni
ficării administrative, legislative și 
politice, armatele munteană și mol
dovean?» sint concentrate intr-o sin
gură tabără, la Florești, gata a fl 
îndreptate fie spre Dunăre — pen
tru a respinge o intervenție a im
periului otoman — fie spre Câr
piți. a Imperiului habsburgic. în 
cele din urmă, și cele două mari 
puteri, cele mai potrivnice Unirii, 
au recunoscut faptul Împlinit — 
recunoaștere confirmată ulterior de 
noua Conferință de la Paris.

Asemenea rezultate constituiau, 
in aceeași măsură, o încurajare a 
nădejdilor de infăptuire a progra
mului de realizări sociale legat de 
înfăptuirea Unirii. Ca un răspuns 
la aceste aspirații. In mesajul său 
cu prilejul deschiderii Camerelor, 
în decembrie 1861, Cuza afirma cu 
tărie că Unirea va fi „așa precum 
România o va simți și o va dori", 
înțelesul unor asemenea ginduri 
nu era greu de intuit : roadele și 
binefacerile Unirii se cuveneau pe 
de-a-ntregul națiunii române, al 
cărei ales proclama in fața lumii 
„o singură Românie".

Istoria a confirmat necesitatea 
obiectivă a înfăptuirii Unirii ca 
cerință fundamentală pentru dez
voltarea națiunii și progresul so
cietății românești pe toate planu
rile — politic, economic, cultural, 
îndată după obținerea recunoaște
rii internaționale a unificării de
pline a Principatelor, a fost asigu
rată suveranitatea internă integrală 
asupra întregului teritoriu al țării 
prin secularizarea averilor . mlpăs- 
țirești, care reprezentau peste, un 
sfert din suprafața de atunci 4 
țării ; autonomia internă a statu
lui a fost întărită prin trecerea ce
tățenilor străini sub jurisdicția le
gilor românești.

Efortul constant și multilateral 
pentru modernizarea vieții publice 
prin crearea unor noi instituții și 
adoptarea legislației adecvate și-a 
găsit expresie in reorganizarea ad
ministrației de stat și a justiției, 
crearea armatei naționale, sporirea 
numărului unităților militare căro
ra li 6-a inminat drapelul tricolor, 
înființarea Arsenalului armatei ; 
paralel cu legea de organizare a 
învățămintului primar, secundar și 
superior au fost întemeiate primele 
două universități românești — la 
Iași și București, a sporit numărul 
gimnaziilor și al școlilor primare, 
iar alfabetul latin a fost introdus 
încă din primii ani de domnie a 
lui Cuza.

Pe baza noii legi electorale, 
dreptul la vot, hărăzit pină atunci 
unul număr de cinci mii de alegă
tori, era acordat marii majorități 
a cetățenilor bârbați, impărțiți in 
două categorii după cuantumul Im
pozitului plătit.

Dintre toate reformele, cea mal 
așteptată de masele populare a fost 
reforma agrară, despre care Xe- 
nopol scria că a fost „cuiul in 
jurul căruia se învîrtise toată dom
nia lui Cuza". I-a revenit „domni
torului Unirii" să înfăptuiască ma
rele Ideal al revoluției pașoptiste 
— desființarea servitutilor feudale 
șl eliberarea iobagilor. In fața îm
potrivirii înverșunate a majorității 
conservatoare din Adunarea legiui
toare. Cuza, cu sprijinul celui mai 
apropiat sfetnic al său. M. Kogăl
niceanu, a dizolvat Camera și, după 
ce a obținut aprobarea prin plebis
cit a statutului prin care erau dez
voltate prevederile Constituției de 
la Paris, a decretat „legea agrară", 
care proclama desființarea „de-a 
pururea" a clăcii, pe baza unei răs
cumpărări și împroprietărirea clă- 
cașilor.

In pofida caracterului ei limitat, 
împroprietărirea din 1864 a consti
tuit unul dintre cele mai impor
tante evenimente in istoria Româ
niei moderne, o puternică lovitură 
dată rinduielilor feudale multi
seculare. Alături de celelalte re
forme realizate in timpul domniei 
lui Cuza. reforma agrara a contri
buit la făurirea unei noi structuri 
social-economice a statului român 
modern, la crearea premiselor ne
cesare dezvoltării relațiilor capita
liste, progresului general al țării.

Caracterul progresist al acestor 
reforme a îndirjit boierimea con
servatoare care, cu sprijinul unor 
fracțiuni de dreapta alo burgheziei, 
a impus abdicarea lui Cuza și insti
tuirea unei locotenente domnești, 
care avea să pregăteascâ instaura
rea monarhiei Hohenzollernilor.

In conștiința națiunii, amintirea 
lui Cuza a rămas neștearsă ca a 
unuia dintre ctitorii României mo
derne. c. simbol ak; marilor idealuri 

, de libpȚtate, dț-eptșțe socială, pe- 
atimare și unitate națională. A- 
ceste idealuri, purtate din generație 
în generație și strălucit întruchi
pate in opera revoluționarilor de 
la 1848, a generațiilor care au rea
lizat Unirea Principatelor, care au 
cucerit independența de stat in 
1877 și au făurit statul național 
unitar in 1918. și-au găsit deplina 
realizare in anii socialismului, prin 
lupta revoluționară a întregului 
popor, sub steagul Partidului Co
munist Român. înflăcărată dragos
te de patrie, dăruirea cu care s-au 
consacrat binelui poporului și țării 
cei mai buni fii ai săi sint și vor 
râmine mereu ca pildă și îndemn 

.pentru generațiile prezente și vii
toare, chemate să ridice România 
pe treptele tot mai înalte ale pro
gresului și civilizației socialiste.

Prof. unlv» Ștefan PASCU

12,25 Clnfece șl jocuri populare 
interpretate de ansamblul fol
cloric „Miorița" din Cluj.

12,45 52 de inițiative tn 52 de săp- 
tftmlnl.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusâ. Lecția 

a S3-a.
1B.OO Telex, 
lrt.os Publicitate.
18.10 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. „o vizită la Institutul 
politehnic București". Parti
cipă prof. unlv. Radu Voia — 
rectorul Institutului politeh
nic București.

18.40 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.

20,00 Cîntecul săptftmlnil : „Tara 
mea" de Ion Stavăr. Text, 
George Popovlcl. Interpretea
ză Ana Petria.

20,05 Avanpremieră.
20.10 Reflector.
20.30 Personalitatea domnitorului 

Alexandru loan Cuza In lite
ratură. Seară de teatru : „Po
vestea Unirii" de Tudor 
Șolmaru.

22,00 24 de ore a Contraste în lu
mea capitalului.

22.30 Gala maeștrilor : Marin Con
stantin șl corul „Madrigal".

PROGRAMUL II

SO.00 Seară pentru tineret — Ac
tualitatea pentru tineret.

20.30 Cartea de vizită a unul co
lectiv — reportaj de la Uzina 
de mașini grele București.

20,45 Melodii la cererea dv. Muzi
că ușoară cu Cornel Coqptan- 
tinfu, Corina Chirlac, Harry 
Belafonte, Florin Bogardo, 
Don Backi.

21.00 Mapamond.
21.10 Rubrica sportivă.
21.30 „La Intilnire*1 — mic „tratat" 

de comportament, comentat 
de Sanda Faur.

21,40 Drumul tlnărulul spre muncă. 
22,00 Caleidoscop tehnico-științific.
22.10 Trei melodii cu Ildlko Bokor.
22,20 Patru ore muncă, patru ore 

învățătură.
22.35 Festivalul național al Institu

telor de artă — Cluj — secția 
muzică (II) — reportaj.

teatre

" DIN GÎNDURILE Șl CUVINTELE LUI CUZA ----------

© Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : In 
cadrul ciclului „12 concerte extra
ordinare" : Concert <le 
Interpretează pianistul 
Gheorghiu. Dirijor : 
■arab — ,20.
• Opera Romflnă :
— 19.30.
o Teatrul Național ,.] 
giale" (sala Comedia) . 
pasăre a tinereții — 20.
a Teatrul de comedie : 
Hamlet de provincie — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
© Teatrul Mic : Balul absolvenți
lor — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
a Teatrul Giuleștl : ...Eseu —
19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. 
giale" : Evantaiul — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Trăsnltul meu drag —
19.30, (la Sala Palatului) — Jos 
pălăria 1 — 19,30.
• Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasllescu 
bun 1 — 19.30.

concerte. 
.. Valentin 
Mircea Ba-

Trubadurul

.1. L. Cara- 
Dulcea

L. Cara-

„Unirea este credința 
mea politică"

„Unirea este credința mea politică, ea 
este ținta de mîntuire a națiunii române, la 
care părinții noștri au căutat a ajunge și 
la core sper că vom putea ajunge. Eu tre
buie să fac Unirea, sint dator către nația 
care m-a ales și către istoria către care 
trebuie să am o responsabilitate*.

1859

altă țintă decit voința națională și marile 
interese ale României.

In Alexandru loan l-iu, Domn al Româ
nilor, Românii vor găsi totdeauna pe co
lonelul Cuza, pe acel colonel Cuza care 
a proclamat în Adunarea ad-hoc și Ca
mera electivă din Moldova marile principii 
ale regenerafiei României și care, fiind 
Domn al Moldovei, declara oficialmente 
înaltelor puteri garante, cind primea și co
roana Valahiei, că el primește această 
îndoită alegere ca expresiunea neîndoiel
nică și statornică a voinței naționale pen
tru Unire — însă numai ca un depozit 
sacru*. .

6 decembrie 1865

reprezintă oastea. Steagul e totodată tre
cutul, prezentul și viitorul țării : întreaga 
istorie a României. într-un cuvînt steagul 
reprezintă toate datoriile și toate virtuțile 
militare care se cuprind în acele două cu
vinte săpate pe vulturii români : Onoare 
ți Patrie".

1 septembrie 1863

T-a revenit Teatru
lui Național „I. L. 
Caragiale" onoarea de 
a inaugura săptămina 
de încheiere a Festi
valului dramaturgiei 
ruse și sovietice. Ale
gerea s-a oprit asupra 
dramei „FURTUNA", 
capodoperă a „părin
telui teatrului național 
rus" care a fost A. N. 
Ostrovski, de la a că
rui naștere s-au săr
bătorit in chiar primă
vara aceasta o sută 
cincizeci de ani.

A. N. Ostrovski, dra
maturg fecund, bine
cunoscut spectatorilor 
români, se afirmă și 
in „Furtuna" ca un 
artist realist profund, 
ca un cunoscător lu
cid, ca un denunță
tor grav și îndure
rat al relațiilor do 
cruntă exploatare și al 
repercutării lor dra
matice in conștiințele, 
în mentalitățile oame
nilor Rusiei țariste, la 
mijlocul veacului tre
cut; ca un scriitor de
mocrat. ca un militant 
pentru relații sociale 
umane. „Furtuna" ple
dează pentru o con
cepții a omului des
pre sine eliberată de 
prejudecăți și temeri.

„Furtuna" este o cu
tremurătoare imagine 
a atmosferei de 
„homo homini lupus" 
izvorită din relațiile 
de exploatare extinse 

'Chiar la nivelul celu
lei familiale, dar mal 
ales a 'cumplitei îna
poieri spirituale, a bi
gotismului, a obiceiu
rilor crude si sălba
tice, întemeiate pe su
perstiții mistico-reli- 
gioase, pe organizarea 
patriarhală a familiei, 
— caracteristici pe 
care A. N. Ostrov
ski le cunoscuse 
încă din copilăria .sa 
în vechiul cârti er
moscovit Zamoskvo- 
recie și le adincise a- 
poi in timpul călăto
riilor sale prin provin
cie. îndeosebi prin re
giunea Volgăi.

Lumea evocată de 
„Furtuna" e dominată 
de forță, de dreptul 
celui mai tare, de 
spaimă, de constringe- 
re. Trăind intr-un iad 
pămintesc, eroii dra
mei nu fac decit să 
se teamă de „gheena 
cea de foc" (țin viața 
de apoi. Intr-o aseme
nea lume — iubirea a- 
devărată. singurul sen
timent uman pur, nu 
poate fi parcă trăită 
decit „vinovat" și de
vine o fatalitate tra
gică. Oamenii orășelu
lui Calinov s-au înde
părtat deopotrivă de 
natura înconjurătoare 
și de propria lor na
tură.

Ei fug ca de un 
blestem de singura lor 
experiență adevărată 
și eliberatoare. „Fur
tuna" e simbolul aces
tei erori de interpre
tare a vieții. Caterina 
se va arunca in Volga. 
„Vinovat" de a fi iu
bit, Boris Grigorovici 
va lua drumul Sibe
riei. Morala Cabano- 

. vei și a lui Dicoi va 
ieși aparent victorioa
să.

k____________

Cu toate acestea, 
piesa ne vâ comunica 
un sens progresist to
nic. Afirmația lui Cu- 
llghin — „Uite, fie
care fir de iarbă, 
flecare floricică se bu
cură și noi ne ascun
dem, ne temem ca de-o 
năpastă. O să ne omoa
re furtuna ? Asta nu-1 
furtună, e har dumne
zeiesc!" — va fi cea 
care va rezona ade
vărat și convingător, 
optimist în conștiința 
noastră, după încheie
rea dramei. Ea va fi cu 
mult mai puternică de
cit finalul catastrofic.

Montarea de la Na
țional (regizor : Geor
ge Teodorescu) are la 
bază, dincolo de o des
cifrare matură a sem-

LA TEATRUL 
NAȚIONAL ,.l. L 

CARAGIALE"

nificațiilor piesei, un 
interesant efort de e- 
sențializare a semni
ficațiilor și de comu
nicare percutantă a a- 
cestora. S-a procedat 
la o epurare a detalii
lor universului mate
rial — sugerate sau 
invocate doar atit cit 
să permită păstrarea 
datelor realiste ale 
dramei. Un sprijin 
substanțial in acest 
sens vine din partea 
lui Paul Bortnovski, 
autorul cadrului sce
nografic pictural, de- 
nudat de obiecte și 
mizind pe expresivita
tea și simbolistica pe
telor mari de culoare 
intensă, saturată. Ac
centul este pus pe re
levarea trăirii intense 
a monopasiunilor. Re
zultatele sint pozitive, 
insă nu putem să nu 
observăm că ambițiile 
regizorului sint cu mult 
mai mari decit posi
bilitățile sale de a le 
realiza practic. Punc
tul cel mai nevralgic 
râmine — in cadrul 
convenției stabilite — 
tocmai jocul actorilor, 
nu o dată insuficient 
îndrumați in direcția 
trăirii interioare, a a- 
dincirii și tensionării 
maxime, direcție in 
care regia ar fi trebuit 
să insiste, conferind 
astfel o mai pregnantă 
unitate de stil spec
tacolului. Se face sim
țit și aici un anume 
eclectism, indecizia in
tre un joc realist (și 1 
preocuparea de a crea 
atmosferă și culoare 
specifice) și un altul 
expresionist.

Cele mai interesante 
compoziții ni s-au pă
rut creațiile Dinei Co
cea și Lcopoldinei Bă
lănuță. Apriga și ne- 
cruțătoarea văduvă 
bogată este interpre
tată de Dina Cocea 
printr-o compoziție de 
simplitate, sobrietate

„ Totdeauna cu țara, 
pentru țară"

„Împrejurarea oducind a vorbi despre 
persoana mea, eu vă declar în această 
ocaziune solemnă că singura mea ambi
ție este de a păstra dragostea poporului 
român, este în adevăr de a fi folositor pa
triei mele, de a menține drepturile ei 
neatinse.

Fiți convinși câ eu n-aș vrea o putere 
care nu s-ar întemeia decit pe forță. Fie 
în capul țării, Fie alăturea cu d-voastră, eu 
voi Fi totdeauna cu țara pentru țara, fără

„Steagul pămintului 
stropit cu singele 

străbunilor și sudoarea 
muncitorului"

„Steagul e România, acest pâmînt bine- 
cuvintat al patriei, stropit cu singele stră
bunilor noștri și îmbielșugat cu sudorile 
muncitorului. El este familia, ogorul fiecă
ruia, casa în care s-au născut părinții și 
unde se vor naște copiii voștri. Steagul 
este încă (deasemeni) simbolul devotamen
tului, credinței, ordinii și al disciplinei ce

„Poporul român să se 
bucure de libertățile 

celor mai inaintate 
națiuni"

„Dorința și ambițiunea mea este ți va fi 
de a face ca poporul român să dobin- 
dească sub Domnia mea toate libertățile 
de care se bucură națiunile cele mai îna
intate...

Eu am conștiința misiunii mele, care 
este de a funda statul și societatea română 
pe baza drepturilor vechii noastre autono
mii, pe baza marilor principii ale egali
tății și ale civilizației moderne. Această mi
siune voi ști a o îndeplini In tot timpul și 
în toate împrejurările".

6 decembrie 1864

(Extrase din cuvîntâri, mesaje și procla-

Adunarea comemorativă 
din Capitală

!n aceste zile, cind poporul nostru 
omagiază pe acei revoluționari, gin- 
ditori și cărturari remarcabili ai a- 
nului 1848. bucureștenii au comemo
rat, luni, împlinirea unui secol de la 
moartea lui Alexandru loan Cuza.

La adunarea comemorativă, orga
nizată de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R., au luat parte .acade
micieni și alți oameni de știință și 
cultură, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene, studenți.

In deschiderea adunării, tovarășul 
Petre Constantin, secretar al Comi

tetului municipal de partid, vicepre
ședinte al Consiliului popular al Ca
pitalei, a rostit un cuvint omagial, 
reliefind locul deosebit pe care il 
ocupă in istoria poporului român 
domnitorul Al. I. Cuza. generația de 
luptători pașoptiști.

Prof. univ. Ștefan Ștefănescu. 
membru al Academiei de științe so
ciale și politice, directorul Institutu
lui de istorie „Nicolae Iorga", a pre
zentat, apoi, comunicarea „Alexandru 
loan Cuza — domnitorul și opera 
sa". (Agerpres)

și precizie clasică. 
„Cabanova" nu mal e 
femeie decit in măsura 
in care utilizează o 
viclenie tipic feminină 
pentru a se impune și 
a-1 domina pe Dicoi și, 
de asemenea, în mă
sura în care mai are o 
șcurtă și trecătoare în
țelegere pentru slăbi
ciunile fiicei ci, Var
vara. Este insă — și 
aici descifrăm meritul 
principal de inteligență 
și elaborare artistică 
al Dinei Cocea — o 
instituție : o mască cu 
chip uman, care și-a 
asumat rolul de neier
tător „pater familias" 
(simbolizat prin bas
ton — sceptru — ba- 
gheta-cnut), rolul și 
locul tatălui patriarhal, 
cu drept de viață și 
moarte asupra familiei 
sale.

Rolul mal Întins și 
imai complex al Catc- 
rinei a găsit in Leo- 
poldina Bălănuță cu
noscutele calități de 
finețe, sensibilitate și1 
vocație tragică. Trăin- 
du-și rolul cu intensi
tate, Leopoldlna Bălă
nuță desfășoară gama 
largilor sale posibili
tăți de patetism, gra
ție și inocență, dar nu 
reușește întotdeauna 
să le distribuie optim, 
să le armonizeze și să 
le dozeze ideal. Crea
ția sa cristalizează nu
meroase momente me
morabile, dintre care 
am vrea să menționăm 
pe cel în care, pose
dată de demonul re- 
mușcării, se mărturi
sește bărbatului in fața 
lumii, intr-o scenă a- 
pocaliptică, in întregi
mea ei remarcabilă 
de altfel. Draga Oltea- 
nu joacă rolul Feclu- 
șei ca intotdeauna, cu 
efecte bogate și bine 
cumpănite, cu un umor 
suculent, adăugind incă 
o creație memorabilă 
în „biografia" sa ar
tistică. Remarcabili 
și mereu surprinzători 
sint Tamara Crețules- 
cu și Costel Constantin. 
O plăcută surpriză — 
prin nota de degajare 
și lirism — este in a- 
cest spectacol, de obi
cei prea sobrul și pre
cisul Traian Stănescu. 
In Culighin, Matei 
Gheorghiu este mai di
rect, măi impresionant 
ca de obicei — îndeo
sebi în monologul mai 
înainte citat. Emanoil 
Petruț a realizat cu 
succes. în Dicoi, un 
convingător portret al 
cupidității, ipocriziei, 
cruzimii și sălbăti
ciei. La desfășura
rea spectacolului mai 
contribuie Tina Iones- 
cu-Demetrian (intr-o 
compoziție deliberat
macabră. grotescă)
George Motoi (sub e- 
xigențele de dramatism 
și participare ale ro
lului). Ion Hentor, N. 
Gr. Bălănescu și Aimăe 
Iacobescu — o slujni
că nostimă. Elena Se
reda.

„Furtuna" înscrie un 
nou moment de reușită 
în direcția unui teatru 
ce aspiră să reflecte 
aspectele grave ale ex
perienței 'umane.

Natalia STANCU

FESTIVALUL „TIMIȘOARA MUZICALĂ"
A Început cea de-a treia ediție a 

Festivalului „TIMIȘOARA MUZI
CALA", un eveniment artistic ce me
rită toată atenția. Simbătă 12 mai, in 
concertul Filarmonicii „Banatul", 
concert de deschidere, Remus Geor
gescu a dirijat lucrări de Doru Po- 
povici, Ceaikovski, Mahler. Solist a 
fost cunoscutul violonist sovietic 
Viktor Tretiakov. In cea de-a doua 
zi s-a prezentat opera „Boris Godu
nov", in rolul titular evoluind Vladi
mir Kiniaev (R.S.F.S.R.), Ieri seară, 
la Studioul Liceului de muzică a pu
tut fi ascultată formația „Bach-so- 
listen" din Leipzig care se află in
tr-un turneu in țara noastră cu pri
lejul -„Zilelor muzicii din R. D. Ger
mană".

Festivalul muzical timișorean dă 
posibilitatea melomanilor să asiste in 
zilele ce vor urma la premiera bale
tului „Primăvara" (miercuri 16 mai), 
la spectacolele de operă cu : „Aida" 
(vineri 18 mai), „Bărbierul din Se
villa" (20 mai), „Cosi fan tutte" (22 
mai), „Trubadurul" (23 mai), la pre
miera operei „Secretul lui Don Gio
vanni" de Cornel Țăranu (vineri 25 
mai) și, in ultima zi a manifestărilor, 
la opera „Carmen" de Bizet (dumi
nică 27 mai). Vor putea fi aplaudați : 
Elena Ccrnei. Juan Oncina (Spania), 
Nicolae Hcrlca, IJIarieta Grebenișan.

In cadrul concertelor de muzică de 
cameră se vor produce : Orchestra de 
cameră a Filarmonicii „Banatul", (joi 
17 mai), formația „Musica nova" (20

mai), Cvartetul Filarmonicii „Bana
tul" (luni 21 mai), corul de cameră 
„Madrigal", dirijat de Marin Constan
tin (joi 24 mai). Sint prezente in a- 
genda festivalului și citeva concerte 
simfonice. Astfel, Nicolae Boboc va 
dirija orchestra Filarmonicii „Bana
tul" simbătă 19 mai. duminică 20 mai, 
avind ca solist în Concertul in si mi
nor pentru violoncel și orchestră pe 
Ken Yasuda (Japonia) ; simbătă 26 
mai, duminică 27 mai, va fi la pupi
trul aceleiași orchestre Robert Han- 
nel (R.D.G.) care va dirija lucrări de 
Gorner și Beethoven și Concertul 
pentru vioară și orchestră de Matthus 
avind ca solist pe Heinz Schunk 
(R.D.G.).

)

! cinema
\ • Ceața : SCALA - 9.15; 11,30;
1 14; 16,15; 18,30; 20,45, GLORIA -
1 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30. FLA-
l MURA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15;
1 20,30, GRADINA SELECT — 20.
1 A Eolomea : CENTRAL - 9.30; 12:
’ 15; 17,30; 20,15.
I © Drumurile bărbaților : LUMI-
’ NA — 9; 11.15; 13,30; 16; 18.30;
l 20,45.
i • Cind legendele mor : BUCU-

REȘTI - fi; 11.15; 13.30; 16.30:
i 18,45; 21. la grădină — 20.
i • Clasa muncitoare merge in pa- 
l radls : CAPITOL — P; 11.15: 13,30: 
’ 16; 18.30; 21. la grădină — 20.

• Ciprian Porumbescu i PATRIA
— 10; 13,30; 17; 20.30.
• Pe aripile vlntului i LUCEA
FĂRUL — 10; 14,30: 19, Ia grădină
— 20, FESTIVAL — 9,30; 14: 18,45, 
la grădină - 20, FAVORIT — 10; 
14,30; 19.
• Veronica j DOINA - 9,30; 11,30; 
13.45; 16; 18; 20,15, GIULEȘTI — 
16; 18; 20, MIORIȚA - 8: 11.15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Odiseea generalului Jose : 
TIMPURI NOI - 9—18 In conti
nuare,
• Program de filme documenta- 
tare : TIMPURI NOI - 20.15.
• Pata bătrlnă : EXCELSIOR - 
9; 11,15: 13.30; 16; 18.15; 20.30.
• Acea pisică blestemată : ME
LODIA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN - 8,45; 11; 13,30; 
18; 18,30; 20,43, la grădină - 20. 
ARENELE ROMANE - 20.

• Adio, Petersburg : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.
• Studiu despre femei — 10; 12; 
14, Medalion Stan și Bran — 16,30. 
Mondo cane (ambele serii) — 
18,30 : CINEMATECA (sala Union)
• Grăbiți apusul soarelui : BU- 
ZEȘTI — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20, TOMIS — 9,30; 12.30; 
16; 19.15, la grădină — 20.
• Frontul nomad : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Ce 6e fntlmplâ, doctore 7 :
GRIVITA — 9; 11,15; 13,30; 16:
18,15: 20,30,
• Neamul Șolmăreștllor : PRO
GRESUL - 15.30; 19.
• Nici un moment de plictiseală : 
DACIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, FLOREASCA - 15,30; 18;
20.30.
• Raportul agentului S6 : MUN
CA - 15.30; 18; 20.15.
• Drumul spre Vest : ÎNFRĂ

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15.
• Iakov Bogomolov t MOȘILOR
— 15,30; 18: 20,15.
• Organizația : PACEA — 15,45; 
18; 20,15. GRADINA MOȘILOR
- 20.
9 Țara sălbatică : BUCEGI - 
15,30; 18; 20,30, la grădină — 20. 
DRUMUL SARI! - (5.30; 10;
20J5.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COTROCENI — 15.30; 10.
• Atentatul : LIRA — 15.30; 18; 
20,30, la grădină — 20.
• Zestrea : UNIREA — 15,30; 18; 
20,15, la grădină — 20,15.
» Cowboy : FERENTARI — 15,30; 
13; 20,15, GRADINA VITAN - 20.
• Tecumseh : COSMOS — 15.30; 
18; 20.15, ARTA — 15.30; 18: 20,15, 
la grădină — 20.
• O anchetă dificilă : VITAN — 
15,30; 18; 20,15.

„ROMÂNIA-FILM"
prezintă:

„EOLOMEA"
COPRODUCȚIE A STUDIOURI
LOR DIN R. D. GERMANA, 
U.R.S.S. și R. P. BULGARIA. 
Scenariul : Angel Wagenstein. 
Regia : Herrmann Zschoche. 
Cu : Cox Habbema, Ivan An- 
donov, Vsevolod Sanâjev, Rolf 

Hoppe. Peter Slabakov
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Primiri la C. C. al P. C. R.
Tovarâsu] Dumitru Popcscu. mem

bru al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al r.C.R., președintele Con* 
-i'iului Culturii și Educației Socia
liste. a primit, luni la Bmiazft. d<lv- 
ci'i'. de activiști ni P M V.P.. con
dusă de Edmund Makuch. adjunct 
■•'i șefului Secției de Cultură a C.C. 
al P.M.U.P., care, la invitația C.C.

♦
Luni duD&-amlază. tovarășul Cor

nel Burtică. membru «upleant al Co
rn :totului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a nrrmlt delegația de 
activiști ai P.C.U.S.. condusă de to
varășul N. F. Kuzmin, adjunct al 
șefului Secției funia și Instituții de 
invățămint a C.C. al P.C.U.S.. caro, 
la invitația CC. ai P.C.R.. face o 
vizită |n schimb de excelentă in tara 
noastră.

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
Luni dunâ-amiază. tovarășii Ște

fan Andrei, .secretar al C.C. al P.C.R.. 
X irgil Cazacu. membru al C.C. al 
P.C.R.. Drim-adiunct al ministrului 
educp.tiei si tovătimintuluj. Constan
tin Potingâ si Constantin Va>.’.tu.ad
junct i de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. .s-au întilnit, la sediul C.C. 
al P.C.R.. <u delegația comună a 
partidelor T.A.N.U. și Afro-Sh irazi

Deschiderea expoziției „Imagini din Venezuela"
..Imagini din Venezuela" este ti

tlul expoziției deschise luni la a- 
miază. sub auspiciile Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea. 136 de fotografii fami
liarizează pe vizitator cu viata pes
carilor $i muncitorilor agricoli ve- 
rtezueleni. cu munca de pe platfor
mele industriale, cu activitatea din 
laboratoare, scoli si universități, ii 
prezintă mari construcții, oferindu-i, 
totodată, prilejul să admire monu
mente istorice și de artă, vechi o- 
b:ecte lucrate in metale prețioase 
sau creații artistice mai noi.

Expoziția se înscrie — după cum 
r. arătat la festivitatea de deschi
dere Andrei Vela, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S. — în cadrul relațiilor de 
prietenie si colaborare multilatera
lă dintre România si Venezuela. le
gături bazate pe dorința comună de 
cunoaștere reciprocă și colaborare in 
diferite domenii. In ultimii doi 
ani. in Venezuela au fost organiza

Vernisajul expoziției Edouard Pignon
Numele pictorului francez Edouard 

Pignon figurează in enciclopedii și 
istorii ale artei. Ir.cepind de luni, 
acest nume poate fi întilnit pe afi
șul expoziției deschise la București 
— eveniment remarcabil al vieții 
noastre culturale. Găzduite in sala 
Dalies. cele 84 de lucrări ilustrează 
Îndelungata activitate, de aproape 40 
de ani, a artistului, etapele, uni
versul creației sala. Cu prilejul ver
nisajului — la care au fost prezenți 
artistul poporului Ion Jalea, pre
ședintele de onoare al Uniunii ar
tiștilor plastici. Dumitru Ghise. vi
cepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Brăduț Covaliu, 
președintele U.A.P.. funcționari su

O lecție de patriotism
(Urmare din pag. I)

rea este mai mult decit firească : 
continuitatea generațiilor.

Omul a fost aici, dintotdeauna, 
prețuit după faptele sale, postulat 
care tine de structura morală a celor 
ce compun mica, dar destoinica co
lectivitate. Sate din jur, cum sint 
Bălești, Birsești, Ceauru, Stănești, 
Curpen etc.. împrumută nu o dată 
dulgheri din Lelești să le înalte case 
..ca aici", împrumutul echivalind in 
fond cu recunoașterea virtuților de 
constructori dobindite de oamenii din 

eastă așezare situată nu departe 
Tirgu-Jiu. Aide Ion Tom» și Gri- 
«* Feroiu, Ion V. Popeangă sint 

.emați nu o dată, chiar și peste 
munte, să arate ce știu.

— Păcat numai, isi exprima unul 
dLntre ei mihnirea, că pe ici. pe 
colo, se mai intimplă și altfel. Te 
cheamă cite unul să-i ridici casa 
și-ți zice : ..Mie să-mi faci stilpii 
pridvorului din ciment, cum am vă
zut cu la cutare, iar cit privește cu
loarea pereților, să arate ca la cu
tare". Stilpi de pridvor din ciment ! 
Păi. vot sta alături de frumusețea 
celor sculptați pe aici, după un bun 
și îndelung obicei ?

...în universul alcătuit cu grija de 
profesoral din Lelești. in fond de 
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La întreprinderea de prefabricate din beton Călărași 
PANOURIÎN FIECARE ZI

PENTRU 4 APARTAMENTE
în fiecare an, beton iștii de la 

întreprinderea de prefabricate 
din beton Călărași Înscriu ia 
fișa product!, ă r ,1 sortimente. 
Grija pentru calitatea produse
lor, pentru satisfacerea exigen
țelor constructorilor se materi
alizează in asimilarea unei 
game Largi de prefabricate de 
mare complexitate, a căror exe
cuție a impus perfecționarea 
continuă a procesului de fabri
cație și însușirea rapidă a noi
lor tehnologii.

— Produsele noastre sint In
corporate in numeroase con
strucții ridicate in țară — ne 
spune tovarășul inginer Victor 
Orlovschi, dlrecxnul întreprin
derii. Așa, de exemplu : am li
vrat elemente de acoperiș pen
tru hale industriale șantierelor 
din TIrgoviște șl Pitești, fabri
cilor de beton celular autncla- 
vizat de la Constanța și Călă
rași. frlgorlferelor de la Su
ceava și Sulina ; am executai 
tuburi de pre'iune pentru ali
mentarei cu apă a orașelor 
Cluj si Iași, pentru Combinatul 
de îngrășăminte arătoase de la 
Slobozia și sistemele de iriga
ții d’.n Bărăgan. De asemenea, 
am fabricat elemente speciale 
de construcții pentru hidrocen
trala de la Porțile de Fier si 
Combinatul siderurgic din Ga

al P.C.R. face o vizită In schimb de 
experiență In țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
a participat Dumitru Turcus, adjunct 
de șef dc secție la C.C. h1 P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Ja
romir Ochoduszko. ambasadorul R. P. 
Polone la București.

*
l-a primire a participat tovarășul 

Alexandru Szabo, adjunct de șef de 
eecție la C.C. al P.C.R.

A participat, de Asemenea, V. S. Ti- 
kunov. ministru-cotnsilier al Amba
sadei U.R.S.S. la București.

Cu acest prilej, a avut Joc o con
vorbire care a-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

din Republica Unită Tanzania, con
dusă de Aboud Talib. membru al 
C.C. al Partidului Afro-Shirazi. ad
junct al ministrului lnvătămintulul 
din Zanzibar. care, la invitația C.C. 
a! P.C.R.. face o vizită de prietenie 
In tara noastră.

Convorbirea s-a desfășurat întx-o 
atmosferă caldă, prietenească.

te expoziții de gravură, de cărți si 
discuri, de artă populară, de foto
grafii. o „Sâptămină a culturii ro
mânești". emisiuni de radio și te
leviziune consacrate tării noastre. în 
același timp. România a găzduit nu
meroase manifestări dedicate cultu
rii venezuelene. vizitele unor perso- 
nalttăți marcante ale vieții culturale 
din această țară.

In cu viatul său. ambasadorul Re
publicii Venezuela la București. Juan 
Uslar Pietri, a arătat că expoziția, 
deși modestă, constituie o poartă 
deschisă spre mai buna cunoaștere 
a vieții poporului venezudean. o 
treaptă spre un viitor de colaborare 
culturală mai intensă intre cele două 
țări. Vorbitorul a subliniat, totoda
tă. că la baza relațiilor bilaterale 
stau sentimentele de respect si cor
dialitate pe care cele două popoare 
le nutresc unul față dc celălalt 

(Agerpres) 

periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne. membri ai corpului diploma
tic. precum si pictorul Edouard Pig
non — criticul de artă Dan Hăulică 
a relevat personalitatea marelui ar
tist francez. Ambasadorul Fran
ței la București, Francis Levas
seur. a subliniat importanta pe care 
această expoziție, de o deosebită va
loare. o are in contextul relațiilor 
culturale româno-franceze.

★
în aceeași zi. ambasadorul Fran

ței a oferit un cocteil, cu ocazia des
chiderii expoziției pictorului Edouard 
Pignon.

(Agerpres)

întreaga colectivitate locală, trecem 
de la un obiect la altul ca di.ntr-o 
bucurie la altă bucurie.

— Aici, ni se spune la un mo
ment dat. organizăm colțul eroilor.

Ne intimpină chipul Ecaterinei 
Teodoroiu. căreia in Tirgu-Jiu I s-a 
închinat un intreg muzeu. Chipuri 
de eroi pentru care patria a însem
nat totul, de vreme ce au luptat 
s-o apere pînâ la jertfa supremă. în
tre multele obiecte-mârturii. o uni
formă militară.

— A fost a lui Ion Giorgl. ofi
țer de tancuri. Bunicul lui a mu- 
fit pe cimpurile războiului de in
dependentă. Tatăl — in 1916. apâ- 
rind. de asemenea, pămintul strămo
șesc. Nepotul si-a dat și el viața 
vitejește, cu citeva zile înainte de 
înfringerea definitivă a fasciștilor, 
intr-o încleștare din munții Tatra.

Ce altă lecție mai tulburătoare 
pentru noile generații ale satului, 
decit această vibrantă pildă de pa
triotism ?

înțelegi astfel câ exponatele din 
muzeul sătesc din Lelești nu sint 
niște simple obiecte. Fiecare. luat 
în parte, este o istorie vie. o pa
gină vie de istorie. Și un mijloc e- 
motionant. convingător, de educare 
a tinerei generații comunisto din 
satul românesc de azi.

lați, piese de acoperiș și pano
uri termoizolante pentru graj
duri. piloți de fundație șl altele.

O contribuție importantă adu- 
îe întreprinderea de prefabri
cate dm beton Călărași la asi
gurarea cu materiale a șantie
relor de construcții de locuin
țe. Pină in prezent, au fost li
vrate întreprinderilor de con
strucții din județele Dîmbovi
ța, Brașov, Bacău, Ialomița și 
Maramureș panouri pentru I 500 
de apartamente. Din prima de
cadă a lunii aprilie, s-a trecut 
la asimilarea in fabricație a 
elementelor spațiale complet fi
nisate. echipate cu instalații e- 
lectrice, sanitare și de Încălzi
re. In același timp, prin îmbu
nătățirea tehnologiei de fabri
cație. s-a dublat capacitatea de 
producție a liniei dc pan-uri 
■nari. în acest fel, pe porțile în
treprinderii vor Ieși zilnic pa
nouri pentru 4 apartamente. 
Concomitent, specialiștii au pre
gătit tehnologia pentru con- 
itrucția de locuințe individuale 
din beton celular autoclavlzat. 
După intrarea în funcțiune a 
unei noi secții, Întreprinderea 
va înființa și un sector propriu 
de constru'-ții-mentaj care va 
executa locuințe.

I
Lucian CIUBOTARI) 
corespondentul „Scînteii'

Cu prilejul lucrărilor celei de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte româno-cubaneze de colaborare economică 

și tehnico-științifică
Ambasadorul Republicii Cuba la 

București, Nicolas Rodriguez Astla- 
zarain, a oferit luni un dineu 
cu prilejul lucrărilor celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
cubaneze dc colaborare economică și 
tehnico-științifică.

Ia dineu au participat Gheorghe 
Rădulcscu. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele părții 
române In comisia mixtă, și Pedro 
Miret Prieto, viceprim-ministru al

A 28 a aniversare a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist 

Adunarea de la clubul Șantierului naval din Constanța
La clubul Șantierului naval din 

Constanța a avut loc, luni după- 
amiază, o adunare consacrată celei 
de-a 28-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub jugul fascist. 
Au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, or
ganizațiilor obștești și al vieții cultu- 
ral-științifice, constructori navali, do
cheri și navigatori, oameni ai mun
cii din alte întreprinderi și instituții 
din localitate.

Adunarea a fo9t deschisă de prof.

Plecarea din țară 
a ambasadorului 

R. P. Chineze
Luni. 14 mai a.c., a părăsit defi

nitiv țara noastră Cian Hal-fun. am
basadorul Republicii Populare Chi
neze in Republica Socialistă Româ
nia.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului 
afacerilor externe al Republicii Togo, 
Joachim Hunlede, pentru felicitările 
adresate cu prilejul celei de-a XIII-n 
aniversări a proclamării independen
ței naționale a acestei țări.

★
La sediul Asociației de drept in

ternațional și relații internaționale 
(A.D.I.R.l.) din Capitală a avut loc. 
luni după-amiază, o masă rotundă 
pe tema securității ,ți cooperării in- 
tjreuropene. Cu acest prilej. Marian 
Ddbrosielskl, directorul - Institutului 
de relații internaționale din Varșo
via. a făcut o expunere intitulată 
„Viitorul Europei". Au participat 
profesori universitari, cercetători de 
la Academia de științe sociale -și 
politice, funcționari superiori din 
M.A.E., precum și membri ai Amba
sadei R. P. Polone la București.

★
După o vizită de citeva zile în țara 

noastră, tovarășul Trpe Iakovlevski, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, președintele Comitetului pen
tru știință și tehnologie al R.S.F. 
Iugoslavia, a plecat spre patrie. La 
plecare, oaspetele a fost salutat de 
loan Ursu, președintele Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
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Post-scriptum la finalele ^Crosului tineretului"FOTBAL.- ADNOTĂRI LA ETAPA A XXIV-A

CU PRIVIRILE LA CAMPIONAT ȘI CU GlNDUl 
LA REPREZENTATIVA NAȚIONALĂ

Campionatul se desfășoară aprins, 
etapă după etapă, cu problemele lui 
specifice, mai acute decit oricind, ale 
luptei pentru titlul național sau pen
tru evitarea retrogradărilor In divi
zia secundă. Dincolo însă de acest 
strat a] preocupărilor competițlonale 
interne, campionatul este privit prin 
filtrul de interes al echipei reprezen
tative, aflată in preajma unui meci 
oficial atit do important, cum este 
acela cu echipa similară a R. D. 
Germane. Aș zice, ca o expresie a 
grijii tuturor amatorilor de fotbal 
pentru buna pregătire a partidei 
sus-amlntite, de luni dimineața „sta
tul major" al federației primește și 
triază datele asupra etapei, anali
zează situațiile Jucătorilor noștri 
internaționali, la decizii operative in 
cazurile care pretind aceasta. An
trenorul V. Stănescu nu va mat pleca 
la meciul amical R. D. Germană— 
Ungaria, meci care va avea toc 
miercuri, considerîndu-ee necesar sa 
lucreze neîntrerupt la rezolvarea 
unor probleme presante ale lotului, 
în schimb, vor fi observatori : 
R. Cosmoc și C. Braun-Bogdan. Iar 
pentru partida de tineret, C. Drăgu- 
șin. Citeva dintre treburile con
crete ale antrenorului principal ; su
pravegherea recuperării lui Iordu- 
nescu după accidentul de la genunchi 
și a lui Dumitru care acuză dureri 
la piciorul drept ; considerarea ca
pacității de joc a lui Dobrln. acesta 
avind o luxație la umăr provocată 
de șocul unui plonjon după minge 
(mai mult decit probabil, Dobrin nu 
va juca in meciul de miercuri de la 
Bacău) ; clarificarea situației lui 
Bcldeanu, scos disciplinar din for
mație de către conducerea clubului 
C.S.M Reșița.

Azi după-amiază. antrenorul 
V. Stănescu va informa biroul fede
ral asupra măsurilor luate in cazu
rile de mai sus și. totodată, va su
pune aprobării forului federal lotul 
reprezentativ ce va intra in etapa 
finală a pregătirilor incepind de joi 
17 mai, la Poiana Brașov (duminica 
viitoare, echipa reprezentativă va in- 

Guvernului Revoluționar, președin
tele părții cubaneze in comisia mixtă, 
precum și membrii celor două dele
gații participante 1a tratative. De a- 
semenea. au luat parte Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică.

(Agerpres)

Marcel Iliescu, secretar al Comite
tului municipal Constanța al P.C.R.. 
Despre însemnătatea evenimentului 
au vorbit ing. Dumitru Teodorescu, 
locțiitor al secretarului Comitetului 
de partid al șantierului naval. 8i Mi
roslav Sulek, ambasadorul R.S. Ceho
slovace la București.

Subliniind semnificația zilei de 9 
mai. vorbitorii au evocat in acest 
context pagini dc eroism și spirit de 
sacrificiu din lupta comună a celor 
două popoare împotriva fascismului, 
a soldaților români și cehoslovaci, 
care, alături de ostașii sovietici, s-au 
jertfit pentru eliberarea Ceho
slovaciei. Au fost relevate adincile 
prefaceri înnoitoare Înfăptuite in anii 
socialismului de oamenii muncii din 
Cehoslovacia, sub conducerea parti
dului comunist, subliniindu-se, tot
odată, tradiționalele legături de prie
tenie dintre popoarele, partidele Și 
țările noastre, evoluția ascendentă a 
relațiilor româno-cehoslovace.

Reprezentantul oamenilor muncii 
constănțeni a adresat popoarelor ceh 
șl slovac un călduros salut tovără
șesc, cele mai bune urări de noi și 
importante succese In opera de con
struire a socialismului.

(Agerpres)

gie. Octavian Groza, ministru secre
tar de 9tat, prim-vicepreședinte al 
C.N.S.T, A fost prezent Iso Njego- 
van, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

Luni dimineața u plecat la Bagdad 
o delegație a Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
condusă de Bela Cseresnyes, vice
președinte, pentru a participa la cel 
de-al 4-lea Congres al Uniunii aso
ciațiilor țărănești din Irak.

★
în cadrul festivalului „Primăvara: 

arădeană”, ieri, la Uzina’strunguri , ° 
din Arad, a avut ' Iot simpozionul ; 
„Eroul contemporan — o cerință im
perioasă a scenei românești". Au 
participat : Dina Cocea și Gheorghe 
Leahu, artiști emeriți, istoricul tea
tral Mihai Vasiliu. Dan Alecsandres- 
cu, regizor, director al Teatrului de 
Stat din Arad. Simpozionul a fost 
condus de criticul Valeriu Râpeanu. 
In aceeași zi a avut loe vernisajul 
celei de-o doua expoziții județene 
de pictură naivă, iar seara a fost 
prezentat spectacolul inaugural al 
„Zilelor teatrelor" din cadrul festi
valului, cu piesa „Noaptea neche
mată" de Alexandru Popeacu, in in
terpretarea Teatrului „C. I. Notta- 
ra“ din București.

(Agerpres)

tilni intr-o partidă de verificare pe 
Steagul roșu).

După ce am acordat intiletate in
formațiilor despre echipa națională, 
să-i dăm șl campionatului ceva din 
ceea ce i se cuvine. Desfășurarea 
acestui retur situează drept princi
pală pretendentă la cucerirea trofeu
lui echipa cu cel mai masiv suport 
de public din toate orașele din țară. 
Totuși, formația craloveană nu-și 
datorează poziția numai fructificării 
exacte a avantajului terenului pro
priu, ci, în special, acelor puncte 
ciștlgate „în deplasare", 11 la nu
măr, cu cinci mai multe decit ur
măritoarei sa imediată din clasa
mentul general, adică Dinamo Bucu
rești ! Așa că rezultatul de egalitate 
smuls de la zglrcita echipă gazdă 
din Petroșani nu trebuie să ne mire 
decit poate din cauză că golul cra- 
lovenilor l-a marcat altcineva decit... 
Oblemenco !

Cit îi privește pe dinamovlștl, a- 
ceștia nu rămas doar cu satisfacția 
de a fi oferit In compania Rapidu
lui o partidă de foarte mare specta
col. Ceea ce nu este puțin lucru, 
țlnind seamă că vedem destul de 
rar asemenea spectacole de, fotbal 
bun. Feroviarii și-au însușit și punc
tele fiindcă âu știut să rezolve tactic 
problemele pe care jocul le-a ridicat 
In fața ambelor echipe. în definitiv, 
cum .și prin ce s-a creat diferența de 
goluri dintre doi adversari la fel de 
viguroși vreme de 90 de minute și 
sensibil egali ca potențial tehnic in
dividual 7 Părerea mea este că toc
mai ordinea tactică a fost aceea care 
a determinat ciștigul de cauză aJ 
Rapidului. Doi jucători, Marin Ste- 
llan in primul rlnd. apoi, după În
scrierea primului gol, Emil Dumi- 
triu, au fost aceia care au dominat 
meciul șl au condus excelent Jocul 
gluleșlenllor la mijlocul terenului și 
in atac. E drept, in ansamblu, șJ a- 
părarea Rapidului și-a îndeplinit sar
cinile. dar se poate spune că aici fie
care a ieșit basma curată — inclusiv. 
Răducanu ! — prin indreptări re
ciproce ale unor greșeli personale.

Deci, e subliniere specială pentru

„TRIUNGHIUL NORDIC", 
pilonai industrial al Italiei

Știați că numărul stră
inilor care vizitează a- 
nual Italia se apropie de 
cel al ...totalului locuito
rilor țării ? Afluxul este, 
desigur, expresia intere
sului major manifestat 
față dc Italia antică și 
cea a Renașterii, dar, nu 
In mal mică măsură, a in
teresului față de Italia 
contemporană. Cunoaște
rea directă a Italiei, con
tactul nemijlocit cu po
porul el, oferă pentru cei 
ce il trec hotarul răspun
sul la o serie de întrebări 
dc cultură ridicate de 
succesiunea epocilor isto
rice șl, totodată, răspun
sul la un șir de întrebări 
ale lumii moderne.

Italia este rodul ■ 
ceea ce a creat de-a 
lungul citorva milenii 
poporul său harnic și co
municativ. Despre acest 
popor vorbesc alitea nume 
Ilustre ale literaturii, ati- 
tea și atitea monumente, 
pe care le poți afla oriun
de te-ai găsi pe pămintul 
peninsulei — și care iți 
dezvăluie forța unei spi
ritualități ce a Influențat 
in măsură atit de însem
nată cursul civilizației u- 
mane. In sfirșit, despre el 
vorbește Italia industria
lă contemporană, cu în
făptuirile sale remarca
bile. Oriunde poposești 
astăzi in Italia — in Pie
mont sau regiunea Vene
ției, in Calabria sau in 
Sardinia, — vei fi marto
rul unor însemnate efor
turi de dezvoltare. Vi
guroasa clasă muncitoare 
Italiană, care numără a- 
proape 20 milioane de oa
meni, realizează 20.5 mi
lioane tone oțel, aproape 
10 milioane tone fontă, 
zeci de miliarde de kW/h 
de energie electrică — 
parametrii grăitori pentru 
stadiul economiei italiepe, 
situată, din punct de ve
dere al ritmului de creș
tere. printre primele în 
rindul țărilor Pieței co
mune. Talentul, pricepe
rea. inventivitatea și hăr
nicia oamenilor muncii se 
află incorporate în atitea

Uzinele Fiat — componenta principala a peisajului industrial al orașului Torino

organizatorii jocului echipei Învingă
toare. De partea cealaltă insă, con
ducerea raționala a acțiunilor și dis
ciplina tactică au prezentat mari nea
junsuri. fâcind dc-a dreptul steril jo
cul inaintării dinamoviste in cea mai 
mare parte a meciului. Cu Nun- 
weiller șters și mai lipsit de lucidi
tate ca oricind, cu Dinu care nu res
pectă elementara disciplină tactică, 
intrind peste toți coechipierii și in- 
curclndu-i, degeaba acele atacuri fu
ribunde. Desfășurate la întimplare, 
ele nu puteau, decit tot lntimplător, 
să se soldeze cu goluri.

Ne așteaptă miine o etapă al cărui 
„cap de afiș" ml se pare a fi, prin 
Implicațiile posibile, partida Univer
sitatea Craiova — Sportul studențesc. 
O partidă intre prima și ultima cla
sată, totuși, în pofida acestui fapt, 
suficient de echilibrată. Unii luptă 
pentru a exista in prima divizie, cei
lalți pentru gloria ce-i înconjoară pe 
campioni. Să nădăjduim că miine la 
Craiova va învinge fotbalul corect și 
frumos în acest derbi de un fel cu 
totul aparte.

Valeriu MIRONESCU

HANDBAL

Steaua-Universitatea 
12-9

Luni In Capitală. In cadrul cam
pionatului republican masculin de 
handbal, echipa Steaua a invins cu 
scorul de 12—9 (6—6) pe Universi
tatea București. Cu două etape Îna
intea încheierii competiției, Steaua se 
află In fruntea clasamentului, fiind 
urmată de echipele Universitatea și 
Dinamo.

șl atitea produse ale in
dustriei electronice și e- 
lcctrotehnice, ale Indus
triei constructoare de Au
tomobile, In numeroase 
realizări din domeniul 
tehnicii moderne dc cal
cul și prelucrare a datelor 
— care intrunesc Îndrep
tățite aprecieri pe plan 
internațional.

Cu toate că, Îndeosebi 
In ultimii ani. procesul de 
industrializare a încetat să 
mai fie un apanaj exclu
siv al unor anumite re
giuni ale țării, pătrunzlnd, 
sub diferite forme sau 
grade de intensitate, m 
cele mai îndepărtate

venitul pe cap de locui
tor depășește un milion 
lire anual, fiind cu peste 
35 la sută superior me
diei naționale. Fără să 
rivalizeze cu Lombardia, 
un curs apropiat de dez
voltare l-a urmat șl Pie
montul, care dispune In 
prezent dc 62 mari între
prinderi Industriale, cu 
peste 1 000 de salarlați 
flecare, precum și Ligu
ria, care, deși ca supra
față se numără printre 
cele mal mici regiuni ale 
Italiei, prin realizările el 
înscrie o contribuție de 
prim ordin la economia 
națională.

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

colțuri ale peninsulei, 
inclusiv in Sudul ră
mas in urmă. totuși 
principala forță economi
că a Italiei continuă să 
rămînă concentrată in 
coca ce se numește aici 
triunghiul Industrial al 
Nordului : Milano, Torino. 
Genova. Este vorba de 
principalele centre ale re
giunilor Lombardia, Pie
mont și Liguria. Deși fie
care din ele constituie, 
intr-un fel, entități dife
rite, cu tradiții și cu is
torie aparte, ele sint strîns 
legale in procesul coope
rării industriale, prezen- 
tind și un șir de trăsături 
comune : o înaltă concen
trare a forței de muncă, 
cea mai ridicată producti
vitate și cel mai înalt ve
nit pe cap de locuitor.

Dintre acestea, pe locul 
Intii se situează, desigur, 
Lombardia. Din totalul 
forței de muncă a țârii, 
18 la sută este concen
trată aici, numărul an- 
gajaților ridieîndu-se la 
peste trei milioane ; va
loarea producției indus
triale a regiunii atinge 
5 000 miliarde lire, repre
zentând aproape 30 la 
sută din venitul indus
trial al întregii țări, iar

în Lombardia, respectiv 
la Milano, se află sediul 
complexului industrial de 
stat ENI, care, prin ma
rele său aport In prelu
crarea superioară a pe
trolului și gazelor, în di
versificarea produselor 
petrochimiei, a contribuit, 
In mod însemnat, la cre
area a ceea ce s-a numit 
In anii ’50 „miracolul 
economiei italiene". Fir
ma „Innocenti", unde se 
realizează mașini-unelte 
de înaltă tehnicitate, sau 
grupul industrial „Pi
relli", cunoscut pentru 
realizările sale in pro
ducția dc anvelope, ca și 
în industria electromeca
nică, și-au avut și ele 
aportul la acest proces de 
creștere economică.

Dezvoltarea modernă a 
capitalei Piemontului, To
rino, oraș de veche cul
tură și tradiție mun
citorească, este legată 
de una din cele mai 
mari întreprinderi ale 
Italiei, „Fiat". Pentru 
a parcurge drumul prin 
halele sale uriașe, pen
tru a urmări procesul 
de producție a celor 4 090 
de automobile, care ies 
zilnic De porțile uzinei 
(din cel un milion de lo

„Moment
Aradul a trăit, duminică, ore de 

autentică tinerețe. O tinerețe care 
și-a etalat, pe marile și inverzitele 
bulevarde, Întreaga robustețe fizică 
și morală, căci confruntarea prilejui
tă de finalele „Crosului tineretului" 
a însemnat mult mai mult decit o 
competiție sportivă. Privind la cei 
care n-au avut de ciștigat nici un 
titlu — iar aceștia au fost de ordinul 
miilor, băieți și fete din școli. între
prinderi și instituții — ci doar „un 
dram de sănătate in plus", cum. mo
dest, dar plastic, exprima crainicul 
concursului esența, scopul sportului 
de masă, am avut revelația pasiunii, 
marii iubiri pentru mișcare, pentru 
cultura fizică a tineretului nostru.

Cei 15 000 de tineri arădeni, care 
duminică și-au pus la Încercare pu
terile și voința in afara întrecerilor 
oficiale, luind cu asalt distanțele, au

ciclism nCursa păcii"
FRAGA 14 (Agerpres). — Etapa a 

5-a a competiției cicliste „Cursa 
Păcii" desfășurată luni Intre Banska 
Bystrica și Poprad, de-a lungul a 141 
km, a prilejuit campionului polonez 
Szurkowski, un excelent „cățărător", 
să reintre in posesia tricoului galben. 
Disputată pe o vreme excelentă, a- 
ceastă etapă, care a cuprins nume
roase puncte de urcuș^ a solicitat 
eforturi sporite celor 94 de partici
pant! Dupâ un rulaj in pluton la 
km 74. Szurkowski, in mare vervă, 
Însoțit de alți 5 alergători : Noels 
(Belgia), Dillen (Belgia), , Lihaciov 
(U.R.S.S.), Gorelov (U.R.S.S.) și Tal- 
bourdet (Franța) au părăsit plutonul. 
El au Impus o trenă rapidă, avind 
la trecerea prin localitatea Sztrbske 
Pleso (km 110) un avans de 1’45”. La 
o coborire, lungă de mai bine de 10 
km, fugarii au mai reușit să obțină 
un avantaj, astfel că la sfirșitul eta
pei ei au terminat cu o diferență de 

cuitori al orașului, lu
crează aici la Flat sau 
la Întreprinde rile care 
produc pentru Flat peste 
110 000 de oameni), iți 
trebuie nu mal puțin de 
o Jumătate de zi.

Cunoscută cu veacuri 
in urmă și In țara noas
tră, prin navigatorii el 
caro poposeau in portu
rile dunărene. Genova 
este azi al patrulea port 
al Europei. găzduind, in 
același timp, cel mai 
mare șantier naval de 
construcții șl reparații 
din Italia : „Italcantieri". 
Genova este. totodată, 
sediul financiar al „triun
ghiului industrial", prin
tre marile bănci ce fiin
țează aci numărindu-sc 
„Banca San Giorgio" — 
una din cele mai vechi din 
lume, creată în urmă cu 
șapte secole. Tot aici se 
înalță un mare combi
nat metalurgic, aparți
ni nd centrelor siderurgice 
integrate ale „Italsi- 
der“-ului. Laminatele 
produse aici reprezintă 
azi 12 la sută din pro
ducția totală a Italiei. Ca 
român, ești plăcut sur
prins, vorbind cu mun
citorii de la ..Italsider". 
să const a ți că știu mul
te despre combinatul 
nostru de la Galați, des
pre produsele realizate de 
slderurgiștii români.

De altfel, despre tara 
noastră, despre dezvol
tarea sa industrială se 
poate spune câ se cu
nosc multe in Italia și, 
în cazul de față, in „tri
unghiul" ei nordic. La 
..Innocenti". am avut 
prilejul să auzim apre
cieri elogioase despre 
colaborarea cu țara noas
tră din partea d-lui 
Gianni Fusato. șeful bi
roului de presă, care a 
vizitat uzina metalurgică 
din Iași, din partea a nu
meroși lucrători din u- 
zină, care au lucrat la 
montarea unor instalații 
la noi In țară. Aprecieri 
similare am initîlniit. tot 
la Milano, și la sediul 
societății mixte de des
facere româno-italiană. 
..VItama". din partea 
clienților care cercetau, 
cu atentie și interes, ma- 
șinile-unelte românești 
construite la Fabrica de 
strunguri din Arad, la 
F.M.U.A. București, la 
Oradea.

Deosebit ne-a bucurat 
faptul că, afli ndu-ne in 
zona acestei „inimi de 
otel” a Italiei, am putut 
constata—incă o dată,.cu 
câHviu - și unanim inte
res este așteptată vizita 
pe care o va efectua, in 
curlnd. în Italia, pre
ședintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Pretutindeni 
am putut înregistra a- 
precierca câ această vi
zită va da un nou si im
portant impuls relațiilor 
de prietenie si colaborare 
româno-italiene. confir- 
mindu-le valabilitatea si 
caracterul reciproc avan
tajos. trăinicia si rodni
cele perspective de dez
voltare.

Radu BOGDAN

ul Arad"
dat o confirmare fn plus justeței 
măsurilor stabilite de recenta plena
ră a partidului privind dezvoltarea 
sportului.

Dar, la Arad, a mai fost un mo
ment semnificativ : „Crosul vetera
nilor", probă care a reunit cam 40 
de glorii ale atletismului românesc — 
D. Tilmaciu, I. Baboie, F. Moscovici, 
M. Babaraica și atiția alți alergători 
„incărcați de ani", dar mistuiți de 
aceeași veche și nobilă pasiune a în
trecerii sportive. Toți acești „vete
rani" aveau să demonstreze, o dată 
mai mult, că sportul e un apanaj... 
al tuturor generațiilor. Căci sport 
înseamnă, de fapt, sănătate, călirea 
organismului, călirea voinței. Iar a- 
ceasta este o operă care nu cunoaș
te limite de virstă.

Cezar IOANA

2’10” asupra grosului plutonului. 
Sprintul final a scos in evidență ca
litățile de vitezist ale ciclistului so
vietic Valeri Lihaciov care I-a Între
cut cu o roată pe Szurkowski, fiind 
cronometrat cu 3h23’15”. în același 
timp au sosit in ordine Talbourdet 
(Franța). Noels (Belgia). Dillen (Bel
gia) șl Gorelov (U.R.S.S.

Primul dintre cicliștii români, in 
această etapă, a sosit I. Cernea, care 
a ocupat locul 23. în clasamentul 
general Szurkowski (Polonia) totali
zează timpul de 16h39’53”. El este 
urmat de Griffiths (Anglia) — 16 h 
42’04" și de polonezul Szozda — 16 h 
42’27”. V. Sclejan (România) ocupă 
locul 10 cu 16 h 44’54".

Astăzi este zi de odihnă. Miercuri 
are loc etapa a 6-a, pe ruta : Ta- 
transka Lomnița — Cracovia (151 
km), caravana sportivă intrind pa 
teritoriul polonez.
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0 preocupare majoră la scară continentală:
SECURITATEA EUROPEI

■ STADIU ■ OBIECTIVE ■ ACȚIUNI R PROBLEME ACTUALE

Ședința plenară
a reuniunii de la Viena

TEHERAN CONVORBIRI ECONOMICE 
ROMÂNO - IRANIENE

Consultările multilaterale de la Helsinki
DEZBATERI ASUPRA REGULILOR DE PROCEDURĂ ALE VIITOAREI CONFERINȚE

HELSINKI. — Trimisul nostru spe
cial. Dumitru Ținu, transmite : Luni, 
in cadrul reuniunii pregătitoare de la 
Helsinki, și-a început activitatea gru
pul de lucru însărcinat cu elaborarea 
regulilor de procedură ale viitoarei 
Conferințe pentru securitate și coope
rare in Europa. Luind cuvintul. in ca
drul dezbaterilor, reprezentantul ro
mân, Ion Diaconu. a subliniat că. in 
stabilirea regulilor de procedură, tre
buie pornit de la faptul că edificarea 
securității europene este un dezide
rat major al tuturor popoarelor con
tinentului. coca ce presupune partici
parea la desfășurarea conferinței, pe 
baza deplinei egalități in drepturi, a 
tuturor statelor reprezentate, indife
rent de sistemul lor politic și social, 
de mărime, nivel de dezvoltare, a- 
partenența sau neapartenența la fi
nanțe militare. în acest sens, repre
zentantul român a arătat că pentru

conferință trebuie luate ca bază re
gulile de procedură adoptate de că- 
1re reuniunea pregătitoare, a căror 
valoare și eficiență au fost verificate 
in practica consultărilor de pină a- 
cum, exprimind sprijinul delegației 
țării noastre pentru un proiect de do
cument iugoslav, conceput in acest 
spirit.

Este vorba, în primul rînd, do par
ticiparea statelor la conferință ca 
state suverane și independente, in 
condiții de deplină egalitate. In vir
tutea acestui principiu, fiecare stat 
arc dreptul de a lua parte, fără nici 
o discriminare, la toate formele de 
activitate și in toate organismele con
ferinței. Lucrările conferinței nu 
trebuie sâ se desfășoare, sub nici o 
formă, do pe poziții de bloc sau a- 
lianțe militare. In același timp, a- 
doptarea tuturor deciziilor conferin
ței trebuie să se facă pe baza con

sensului. principiu esențial pentru a 
negura ansamblului rezultatelor con
i' rinței o bază autentică și durabilă, 

•< a a consimțâmintului tuturor sto
lelor participante. Egalitatea in drep
turi trebuie să se traducă în prac
tică. de asemenea, prin adoptarea re
gulii rotației, care consacră, in fond, 
dreptul fiecărei țări de a-și aduce 
contribuția la organizarea și condu
cerea lucrărilor conferinței. Avind in 
vedere importanța rolului opiniei pu
blice in opera de edificare a securi
tății in Europa, ca trebuie să aibă 
acces la dezbaterile generale privind 
pozițiile statelor in problemele vitale 
ale continentului, cit și la rezultatele 
conferinței, ceea ce ar trebui, după 
părerea țării noastre, să-și găsească 
reflectare in regulile de procedură 
preconizate pentru viitorul forum 
european.

VIENA 14 (Agerpres). — Luni. 14 
mat. a avut loc. in capitala Austriei, 
o ședință plenară a delegațiilor ce
lor 19 state participant' la consul
tările preliminare privind reducerea 
trupelor și a armamentelor in Eu
ropa centrală, care au început la 
Viena. la 31 ianuarie 1973.

In ședința de luni, desfășurată sub 
președinția reprezentantului Angliei, 
a fost adoptat, un aranjament cu 
privire la participant! Si la procedu
ra reuniunii.

La consultările de la Viena sint 
prezenți reprezentanții următoarelor 
state, participante potențiale la vii
toarele acorduri și măsuri privind 
reducerea trupelor și a armamente
lor în Europa centrală : Anglia. Bel
gia. Canada. Cehoslovacia. Luxem
burg. Republica Democrată Germa
nă, Republica Federală Germania, 
Olanda. Polonia. Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Amoricli. Dea-

semenea, participă reprezentanții 
Bulgariei. Danemarcei. Greciei. Ita
liei. Norvegiei. României, Ungariei 
$i Turciei.

Procedura adoptată pentru con
sultările do la Viena prevede că re
prezentanții tuturor statelor partici
pante au dreptul de a lua cuvintul 
si de a prezenta documente in pro
blemele aflate in discuție.

In cadrul reuniunii plenare din 14 
mai s-a căzut de acord, de aseme
nea. ca aranjamentul privind partl- 
cipantii și procedura consultărilor 
preliminare să se aplice si la vii
toarele negocieri referitoare la re
ducerea trupelor si a armamentelor 
in Europa centrală. Totodată, a fost 
evocată posibilitatea Invitării la vii
toarele negocieri și a altor state eu
ropene interesate.

Următoarea ședință plenară va 
avea loc marți.

TEHERAN 14 (Agerpres). — In 
continuarea convorbirilor sale de la 
Teheran, prilejuite de cea de-a 
9-a sesiune a Comisiei mixte 
româno-irahienc. tovarășul Ion Pă- 
țhn, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul comer
țului exterior. _a avut întrevederi cu 
M. Eghbal. președintele Companiei 
naționale a petrolului iranian 
(N.I.O.C.). M. Rouhani, ministrul a- 
griculturii și resurselor naturale.

A. M. Majldi, secretar de stat la Ofi
ciul primului ministru și președinte 
al Organismului do plan și buget, 
si I. Vahidi. ministrul energiei și fi
nelor. Au fost discutate probleme 
privind extinderea și diversificarea 
cooperării economice dintre Româ
nia și Iran in diferite domenii de 
interes comun.

La întrevederi a participat Ale
xandru Boabă, ambasadorul Româ
niei la Teheran.

NORODOM SIANUK:

„Dorim să negociem cu S.U.A. 
ca între două state suverane șl egale"

UN TEL PRIMORDIAL AL CELOR MAI LARGI FORTE POLITICE
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Progresele înregistrate în afirmarea ideii de secu
ritate europeană, in evidențierea necesității și în cla
rificarea conținutului acesteia, precum și in desfășura
rea practică a lucrărilor pregătitoare ale conferinței 
sint. după cum se știe. nemijlocit legate de lupta 
popoarelor Europei, atit de greu încercate de expe
riența tragică a celor două războaie mondiale. In ca
drul acestei lupte, un rol deosebit de important a re
venit și revine forțelor politice celor mai înaintate de 
pe continent și. in general, unor largi și diverse for
mațiuni politice, cu caracter democratic, receptive 
fală de dezideratele popoarelor.

Și de data aceasta, manifestîndu-se ca exponente 
fidele ale intereselor celor ce muncesc, ale întregii 
națiuni din fiecare țară, partidele comuniste și munci
torești s-au situat in primele rinduri ale forțelor po
litice ce s-au pronunțat pentru realizarea securității 
europene și au acționat pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv.

Este astfel binecunoscut rolul esențiăl jucat de 
partidele comuniste și muncitorești din țările socia
liste europene, ca partide de guvernămint, a căror 
poziție a fost clar definită in Declarația de la Bucu
rești din iulie 1966, in alte documente comune. In 
această privință, este semnificativă activitatea bogată, 
multilaterală și. pe drept cuvint, neobosită desfășu
rată de Partidul Comunist, Român, consacrată obiec
tivului securității europene. Asa cum se arăta în co
municatul de incheiere a lucrărilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972. „o preocupare centrală a 
Partidului Comunist Român și statului este realizarea 
securității europene, participarea activă a României la 
pregătirea și desfășurarea Conferinței general-europene 
In toate fazele și etapele, dezvoltarea unui climat de 
pace și colaborare pe continent".

Evidențierea rolului partidelor comuniste in mobili
zarea popoarelor la lupta pentru securitate in Europa 
este prezentă in toate documentele comune, in toate 
comunicatele încheiate la intilnirile bilaterale dintre 
P.C.R. și alte partide comuniste vest-europene. a fost 
subliniată in toate convorbirile pe care secretarul ge
neral al P.C.R. le-a avut cu conducători ai partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa occidentală. 
„Dind o înaltă prețuire rolului opiniei publice, al ma
selor largi populare in obținerea rezultatelor pozitive 
înregistrate in Europa — se spune in Comunicatul 
privind recenta intilnire a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania — părțile au subliniat marca 
însemnătate pe care o au mobilizarea și concentrarea 
eforturilor acestor forțe, pentru ca toate problemele 
europene să fie soluționate in interesul popoarelor1.

Securitatea europeană s-a înscris ca unul dintre 
obiectivele concrete cele mai importante ale 
luptei partidelor comuniste și muncitorești din țările 
vest-europene. In numeroase state ale Europei oc
cidentale, comuniștii au organizat variate acțiuni po
litice de masă pentru mobilizarea oamenilor m uncii, 
pentru atragerea unor largi categorii sociale la pro
movarea telurilor destinderii și securității. ..Este ne
voie de sfirșitul blocurilor și de o conferință general- 
curopeană. precum și de cooperare general-europeană'1, 
declara John Gollan, secretar general al P.C. din Ma
rea Britanie, la cel de-al XXXIl-lea Congres al parti
dului : ,.să acționăm ferm in direcția întăririi securi
tăți’ in Europa, a realizării Conferinței pentru secu
ritatea europeană" se sublinia in documentul politic 
adoptat de Congresul al XVI-lea al P.C. din Finlan-

da. Importanța acțiunii maselor populare pentru în
făptuirea securității europene a fost evidențiată și cu 
prilejul intilnirii de anul trecut a reprezentanților 
partidelor comuniste din țările nordice. Chiar zilele 
acestea, cu prilejul intilnirii de la Roma a delegații
lor P. C: Italian, in frunte cu Enrico Berlinguer, și 
P.C. Francez, in frunte cu Georges Marchai's, in co
municatul adoptat se subliniază cu putere necesita
tea de a se concentra spiritul de inițiativă al comu
niștilor, al tuturor forțelor politice înaintate in di
recția construirii unei Europe a păcii.

Este un fapt pozitiv ce a inrîurit întreaga desfășu
rare a luptei popoarelor de pe continent pentru des
tindere. securitate și cooperare, acela că in sprijinul 
securității europene s-au pronunțat și alte formațiuni 
și forțe politice — partide socialiste, social-dcmocrate, 
alte partide și organizații democratice. Ideea securită
ții s-a afirmat astfel ca un teren de apropiere intre 
partidele comuniste și celelalte forțe politice de pe 
continent, de realizare a unor acțiuni comune, in spirit 
unitar, ale comuniștilor și socialiștilor. Astfel, obiecti
vul securității europene constituie un punct impor
tant al programului comun adoptat de partidele co
munist și socialist din Franța, a cărui popularitate a 
fost evidențiată de recentele alegeri. De altfel, obser
vatorii politici au apreciat că un factor important ce a 
determinat, creșterea numărului de voturi obținute, de 
partidele —• -
state ca 
nemarca, 
pozițiilor 
tualității 
securitatea europeană.

Se cuvine a fi relevat ca un fapt deosebit de semni
ficativ că, in lumina dezideratului imperios al popoa
relor. și alte forțe politice, partide liberale, democrat- 
creștine — unele dintre ’ .........................
vernămint, ca, de pildă. 
Italia — s-au pronunțat 
voltării evenimentelor, 
cesul de înaintare spre 
in Europa.

Toate aceste evoluții demonstrează justețea poziției 
partidului nostru care s-a pronunțat consecvent pen
tru dezvoltarea unor contacte și unei colaborări largi 
cu celelalte forțe politice de pe continent, acționind 
el însuși, practic, în acest sens — așa cum atestă nu
meroasele intilniri și schimburi de vederi cu un nu
măr mare de reprezentanți ai diferitelor formațiuni 
politice de natură să aducă o contribuție la promo
varea ideilor de pace și cooperare in Europa.

Acum, cind consultările pregătitoare de la Hel
sinki pășesc in faza de finalizare, cind la ordinea zi
lei se pune cu acuitate problema convocării conferin
ței europene, apare cu atit mai evidentă necesitatea 
ca toate aceste forțe politice să-și intensifice activi
tatea, să mobilizeze și mai intens opinia publică, să-și 
aducă in continuare contribuția in vederea preîntimpi- 
nării oricăror piedici in calea convocării neintirziate a 
conferinței, să exercite întreaga lor influență pentru a 
asigura toate condițiile ca viitoarea conferință europea
nă să aibă o desfășurare rodnică, să răspundă integral 
dezideratului popoarelor europene de a se statornici un 
climat de liniște, pace. încredere și colaborare priete
nească pe întregul continent.

socialiste și social-democrate, intr-un șir de 
Republica Federală Germania. Austria, Da- 
Suedia etc. se datorește intr-o bună măsură 
adoptate de aceste partide in problemele ac- 
intemoționale, intre care, in mod deosebit,

ele exercitind funcții de gu- 
Partidul democrat-creștin din 
și au adus, pe parcursul dez- 
contribuții pozitive la pro- 
țelul securității și cooperării

I. S.

Plenara C.C. al P.C. 
din Danemarca

Apreciere favorabilă 
evoluției procesului 

de destindere din Europa
COPENHAGA 14 (Agerpres). — La 

Copenhaga a avut loc o plenară a 
C.C. al P.C. din Danemarca, in ca
drul căreia s-a dat o apreciere favo
rabilă evoluției procesului de redu
cere a încordării in Europa și con
sultărilor multilaterale de la Hel
sinki in vederea pregătirii Conferin
ței europene de securitate și colabo
rare. S-a subliniat, cu același prilej, 
necesitatea întăririi securității și co
laborării in Europa, a luptei pentru 
ieșirea Danemarcei din N.A.T.O.

în declarația adoptată la plenară 
este cuprins programul de activitate 
al mișcării muncitorești din Dane
marca in lupta împotriva marelui ca
pital. P.C. din Danemarca cheamă la 
luptă pentru introducerea unui con
trol efectiv asupra prețurilor, redu
cerea cheltuielilor militare, realizarea 
de măsuri in vederea frinării proce
sului inflației.

P. C. din Chile cheamă la
SANTIAGO DE CHILE 14 (Ager

pres). — Intr-o declarație dată pu
blicității in capitala chiliana, in legă
tură cu convocarea celui de-al V-lea 
congres al său pentru 25 noiembrie— 
1 decembrie, P.C. din Chile arată că 
formarea unui guvern național, con
dus de președintele Salvador Allen
de. constituie un succes istoric al 
clasei muncitoare chiliene și al tu
turor forțelor progresiste din țară, 
fiecărui chilian revenindu-i indaton-

OPTIMISM FATA DE PERSPECTIVELE VIITOAREI 
REUNIUNI PANEUROPENE

— Interviul ministrului danez al afacerilor externe acordat 
ziarului iugoslav „Politika" —

BELGRAD 14 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat cotidianului 
iugoslav „Politika". in care s-a re
ferit Ia aspecte ale evoluției poli
tice pe continentul european. Knud 
Boerge Andersen, ministrul de ex
terne al Danemarcei, a apreciat, că 
„de la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial, pe continentul nos
tru nu a mai fost inregistrată o atit 
de accentuată reducere a încordării 
ca cea care se constată în prezent".

Pornind de la acest punct (je ve- 
-dere. șeful diplomației daneze a 
considerat optimiste perspectivele 
viitoarei Conferințe general-europene 
pentru securitate și colaborare, ară
ți nd că „acesta este primul caz in 
care 34 de țări cu sisteme sociale 
diferite urmează să se așeze la a- 
ceeași masă a conferinței și să caute 
soluții comune". După ce a exprimat

întărirea unității naționale
rea patriotică de a sprijini continua
rea procesului revoluționar de trans
formări social-economice.

P.C. din Chile relevă necesitatea 
întăririi unității naționale, creării u- 
nei conduceri unice in sfera dezvol
tării economice a țării, luptei pen
tru creșterea continuă a producției și 
participarea activă a oamenilor mun
cii la conducerea producției in între
prinderi.

părerea că principala sarcină a con
ferinței „este de a crea posibilități 
pentru o largă colaborare, între sta
tele europene", Andersen a subliniat 
rolul pe care ii pot avea țările mici 
In promovarea cooperării, în reali
zarea destinderii și in căutarea solu
țiilor de reglementare care se impun.

Consiliul de Securitate 
s-a reunit luni pentru a lua în dez
batere noi propuneri privind inten
sificarea embargoului și sancțiunilor 
economice hotărite anterior împotri
va Rhodesiei. Membrilor Consiliului 
de Securitate le-a fost prezentat un 
raport al comitetului pentru sanc
țiuni al consiliului, in care au fast 
prezentate numeroase cazuri de ne- 
respectare a sancțiunilor economice 
instituite de O.N.U.

Ciu En-lai, P^mierul Consl- 
liului de Stat al R. P. Chineze, a 
avut o întrevedere cu Isabel Marti
nez de Peron, vicepreședinte al Par
tidului Justițialist din Argentina, so
ția fostului președinte Peron, pre
cum și cu Jose Lopez Rega. secre
tar general al Mișcării Naționale 
Justițialiste. Cu acest prilej, intre 
cele două pârli s-a desfășurat o con
vorbire sinceră, prietenească — re
latează agenția China Nouă.

Imperativul așezării relațiilor economice 
dintre state pe baze noi, echitabile
Intervenția reprezentantului român în Comitetul economic 

al Consiliului economic și social al O.N.U.

NEW YORK 14 (Corespondență de 
la C. Alexandras ie). In comitetul e- 
conomic al Consiliului economic și 
social al O.N.U. (E.C.O.S.O.C.) s-au 
încheiat, luni, dezbaterile asupra u- 
neia dintre cele mai importante pro
bleme ale agendei sale : securitatea 
economică colectivă, concept al cărui 
tel primordial este de a oferi fie
cărui stat garanția că se află la adă
post de orice presiuni economice, de 
politica de forță și dictat in dome
niul economic.

în discursul său. reprezentantul 
României in acest comitet Traian 
Chebeleu, a subliniat că securitatea 
economică colectivă înseamnă necesi
tatea imperioasă de a asigura drep
tul fiecărui stat de a se dezvolta la 
adăpost de orice dependentă, de a 
avea larg acces la binefacerile civi
lizației moderne, fără care progresul 
pentru toți nu poate fi decît o vor
bă goală. Crearea unui sistem de

securitate economică colectivă re
clamă întreprinderea unor acțiuni 
eficace, menite să ducă la lichidarea 
subdezvoltării, la progresul economic 
și social al tuturor statelor. Secu
ritatea economică colectivă echiva
lează. în concepția noastră, cu așe
zarea raporturilor economice intre 
state pe baze noi. stabile si echi
tabile. ca o condiție fundamentală 
a dezvoltării normale a relațiilor e- 
conomice internaționale.

In încheiere, vorbitorul a subli
niat că România consideră exami
narea problemelor relative la secu
ritatea economică colectivă ca o par- 
te a eforturilor întreprinse In ca
drul O.N.U. care urmăresc să trans
pună riguros și constant principiile 
Cartei în practica relațiilor interna
ționale economice, să crească rolul 
Organizației Națiunilor Unite tn lu
mea contemporană.

S-AU ÎNCHEIAT DEZBATERILE GENERALE DIN COMISIA 
ECONOMICĂ A O.N.U. PENTRU EUROPA

n* 600 fl kJ O©In sprijinul cooperam 
între statele continentului

GENEVA 11 (Corespondență de la C. Vlad). La Palatui Națiunilor 
s-au încheiat dezbaterile generale ale celei de-a 28-a sesiuni a Co
misiei Economice a O.N.U pentru Europa, consacrată activităților și 
rolului comisiei in domeniul intensificării relațiilor de cooperare eco
nomică intre statele continentului.

Analizînd evoluția favorabilă a 
climatului politic european in ulti
mul timp, Stanislaw Trepczynski, re
prezentantul Poloniei, a remarcat că 
dintr-o arenă a conflictelor armate și 
a intereselor contradictorii. Europa 
poate deveni o zonă a cooperării și 
păcii trainice.

In cuvintul său, reprezentantul 
Angliei. F. Mason, a apreciat comi
sia drept un loc de intilnire. menit să 
asigure continuarea diferitelor acti
vități în domeniile economic și de 
protecție a mediului, care ar putea

Conferința internațională 
pentru pace 

în Orientul Apropiat
ROMA 14 — (Corespondență de ta 

R. Bogdan). Duminică s-au încheiat, 
Ia Bologna, lucrările Conferinței in
ternaționale pentru pace n Orientul 
Apropiat, care a reunit aproape 200 
de participant din peste 30 de țări. 
In încheierea lucrărilor, participanții 
la conferință au adoptat un apel a- 
dresat tuturor popoarelor lumii, che- 
mindu-le să acționeze pentru o solu
ționare politică a conflictului din 
Orientul Apropiat, prin aplicarea re
zoluțiilor Consiliului de Securitate.

La conferință a luat parte și o de
legație din țara noastră.

DAKAR 14 (Agerpres). — Cu pri
lejul vizitei sale la Dakar, referin- 
du-se la aspecte privind reglementa
rea situației din Cambodgia, Noro
dom Sianuk a declarat : „Am propus 
guvernului de la Washington să stu
dieze împreună cu noi căile și mij
loacele pentru a pune capăt agre
siunii, pentru a se restabili pacea in 
Cambodgia, precum și independența, 
unitatea, neutralitatea și integritatea 
teritorială a țării. Pe scurt, noi am 
propus negocieri între cele două gu
verne ale unor state suverane și e- 
gale. Mai mult decît atit, am speci

ficat că, dacă S.U.A. încetează bom
bardamentele și atacurile împotriva 
țării noastre, încetează să mai acorde 
ajutor militar regimului Lon NoJ s’- 
retrag întregul personal militar car, 
nu este khmer de pe teritoriul nos
tru national, Regatul Cambodgiei so 
va împăca cu S.U.A. și va fi de acord 
să uite tragedia trecutului apropiat 
și să restabilească, de îndată, rela
țiile diplomatice și prietenești". In 
continuare, Norodom Sianuk a arătat, 
în același context, că nu pot avea loc 
negocieri cu regimul trădător de la 
Pnom Penh,

Declarație de protest a M. A. E. al G. R. P. 
al Republicii Vietnamului de Sud

VIETNAMUL DE SUD 14 (Ager
pres). — O declarație a M.A.E. al 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud exprimă protestul față de fap
tul că avioane americane și ale avia
ției saigoneze au efectuat, în repeta
te rinduri, în prima parte a lunii mai. 
zboruri de recunoaștere și misiuni de

bombardament într-o zonă aflată sub 
controlul G.R.P. al R.V.S. Deosebit 
de intense au fost acțiunile efectuata 
în ziua de 9 mai de avioane ameri
cane de tip „F-4“, ale căror atacuri 
au provocat victime in rîndul popu
lației pașnice și mari daune mate
riale.

WASHINGTON Conferința de presă 
a consilierului prezidențial, H. Kissinger

ti inițiate in cadrul Conferinței ge
neral-europene.

Reprezentantul Suediei, E.' Hook, a 
subliniat necesitatea acordării unui 
rol mai important comisiei în ex
tinderea legăturilor economice și a 
schimburilor comerciale intre statele 
continentului. remarcind utilitatea 
organizării, sub egida comisiei, a u- 
nor reuniuni la nivelul consilierilor 
guvernamentali pentru efectuarea de 
schimburi de experiență și pentru 
evaluarea perspectivelor de dezvol
tare a economiei statelor europene 
și a cooperării lor in acest domeniu.

RECORD ABSOLUT 
AL PREȚULUI 

AURULUI
Prețul aurului pe piața 

devize de la Londra a depășit 
ștacheta de 100 de dolari uncia, 
in cursul zilei de luni uncia de 
metal galben vinzindu-.se cu 
102.25 dolari. Pină in pre
zent, acesta este nivelul record 
absolut in întreaga lume. Pe de 
altă parte, un alt record local a 
fost înregistrat, tot luni după- 
amiază, pe piața de devize de 
la Frankfurt pe Main, unde 
pentru o uncie de aur, s-au 
plătit 100,76 dolari.

WASHINGTON 14 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc o confe
rință de presă, in cadrul căreia 
Henry Kissinger, consilierul pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității naționale, s-a referit la 
vizita pe care a făcut-o in U.R.S.S., 
în zilele de 4—9 mai. la Invitația 
pârtii sovietice.

Henry Kissinger a declarat că vi
zita sa în Uniunea Sovietică a avut 
drept scop examinarea ordinii de zi 
a viitoarelor convorbiri dintre se
cretarul general al C.C. al P.C.U.S^ 
Leonid Brejnev. și președintele Sta
telor Unite. Richard Nixon, precum 
și a caracterului general al acordu
rilor care pot fi încheiate ca rezul
tat al vizitei oficiale pe care ur
mează să o facă. în luna iunie. Leo
nid Brejnev in Statele Unite. întâl
nirile la nivel înalt — a subliniat, 
in context. Henry Kissinger — tre
buie bine pregătite.

Henry Kissinger — relatează a- 
genția T.A.S.S. — a amintit că în 
documentul „Bazele relațiilor re
ciproce dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Statele Unite 
ale Americli". semnat la Moscova, 
in mai 1972. de Leonid Brejnev șj 
R’chard Nixon, s-a stabilit că 
U.R.S.S. și S.U.A. acordă o mare 
importantă preintîmpinării apariției 
unor situații care ar putea provo-, 
ca o ascuțire primejdioasă a rela
țiilor dintre ele. Pornind de la a- 
ceasta. părțile s-au obligat să facă 
tot posibilul pentru a evita_ con
fruntările militare si a preintîmpina 
izbucnirea unui război nuclear. Am
bele părți au recunoscut că încer
cările de obținere a unor avantaje 
unilaterale, in mod direct sau indi
rect. pe seama celeilalte părți, sint 
incompatibile cu aceste scopuri. 
Convorbirile de la Moscova, a spus 
Henry Kissinger, au oferit posibi
litatea să se aprecieze in ce măsu
ră aceste principii au fost transpu
se în viată și să se examineze pro
blema privind pașii următori care 
pot fi întreprinși pe această cale. 
Părțile, a declarat Henry Kissinger, 
au ajuns la concluzia că ele au res
pectat cu seriozitate aceste princi
pii in cursul anului care a trecut 
și intenționează să le respecte in 
continuare și să le adincească.

Henry Kissinger a arătat in con
tinuare că. in cursul convorbirilor, 
relațiile economice dintre Statele U- 
nite și Uniunea Sovietică au fost e- 
xaminate sub - două aspecte : in pri
mul rind, a fost vorba de dezvol
tarea normală a comerțului si acor
darea de credite oe termene medii, 
pornindu-se de la faptul că Con-

greșul S.U.A. va adopta o hotărlre 
favorabilă cu privire la proiectul de 
lege american asupra comerțului si 
cu privire la princLpiul clauzei na
țiunii celei mai favorizate : in al 
doilea rind, a fost examinată abor
darea generală și pe o durată mat 
lungă a proiectelor comune care ar 
putea fi elaborate in cursul unei a- 
numite perioade de timp, pornin
du-se de la faptul că relațiile po
litice dintre S.U.A. și U.R.S.S. vor 
continua să se stabilizeze si să se 
îmbunătățească.

In aceste probleme, precum șl In 
altele — a relevat. Henry Kissinger 
— schimbul de opinii a avut loc 
pentru ca ambele părți să se poată 
pregăti pentru întilnirga la nivel 
înalt și pentru ca președintele 
S.U.A. și secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S. să-și poată concentra 
in cadrul acestei intilniri, aten
ția asupra celor mai importante 
probleme.

A fost examinată, de asemenea, 
problema viitoarei conferințe asupra 
securității $i colaborării europene.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Premierul Iranului, Amir 
Abbas Howeyda, a sosit la Varșovia, 
tntr-o vizită oficială, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz.

Le Duc Tho, membru 31 Bi' 
roului Politic, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, reprezentantul guvernului 
R.D.V. la convorbirile vietnamezo- 
amcricane care urmează să aibă loc 
la Paris, a făcut, in drum spre ca
pitala Franței, o escală la Moscova. 
După cum anunță agenția T.A.S.S., 
el a avut o convorbire cu Andrei 
Kirilenko, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. ai P.C.U.S., și 
cu Konstantin Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. Luni, Le Duc Tho 
• sosit la Paris.

Șeful biroului de legătu
ră al S.U.fl. în R. P. Chine- 
2Q David Bruce, a sosit luni La Pe
kin pentru a-și lua în primire noul 
post — anunță agenția China Nouă. 
Deschiderea biroului de legătură al 
S.U.A. la Pekin, ca și a biroului
R. P. Chineze la Washington (care 
a avut loc recent) s-a făcut in baza 
acordului intervenit anul trecut in
tre guvernele R. P. Chineze și
S. U.A.

Seria manifestărilor con
sacrate sărbătoririi Acade
miei regale de științe, litere 
și arte s-a deschis la Bru- 
XCllCS. Festivităl*le înscriu o serie
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de acțiuni prestigioase, printre care 
colocvii științifice, sesiuni de comu
nicări, vernisajul unor expoziții de 
artă, concerte. Participă personalități 
cultural-științifice din numeroase 
țări. Din țara noastră este prezent 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia.

„Doina" în R. P. Ungară
In aceste zile, ansamblul 

„Doina", al armatei, întreprinde 
un turneu în R.P. Ungară. An
samblul prezintă un bogat pro
gram, cuprinzind tablouri muzi
cale, coregrafice, cintece patrio
tice și ostășești, muzică popu
lară romănească. Mii de specta
tori din Debrecen, Miskolc, Se- 
ghedin, Pecs și alte localități au 
răsplătit cu aplauze măiestria 
interpretativă a artiștilor ro
mâni.

„Skylab“ 
a luat startul %

Prima stație spațială ameri
cană, „Skylab", a fost lansată, 
luni, la ora 19 și 30 de minute 
(ora Bucureștiului).

Centrul de control de la Cape 
Kennedy a anunțat că, la 10 
minute de la lansare, stația s-a 
plasat pe o orbită circumteres- 
tră, la o distanță de 435 kilo
metri de Pămint. După plasarea 
pe orbită, la aproximativ 15 
minute, laboratorul s-a desprins 
de cea de-a doua treaptă a ra
chetei purtătoare. Au urmat 
apoi celelalte operațiuni pre
văzute in program.

Cei trei astronauți, care vor 
fi lansați marți, In ora 19,00 (ora 
Bucureștiului) — Charles Con
rad, Joseph Kerwin și Paul 
Weitz, pe care îi vedeți in foto
grafie — au urmărit, de la Cape 
Kennedy, desprinderea de sol a 
viitoarei lor „locuințe" pentru 
o perioadă de 28 de zile. O 
știre de ultima oră anunță că 
numai nerezolvarea incidentului 
tehnic intervenit — nedeschi- 
derea a două panouri dotate cu 
celule solare — ar putea con
tramanda trimiterea celor trei 
astronauți.
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