
fw™ MwteWw Ct ■
SAJZ l?E LECTURA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9534 Simbătă 9 iunie 1973 8 PAGINI - 40 BANI

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul lure Bilîci,

membru al Biroului Executiv al Prezidiului U. C. I.

DUBLAREA PRODUCTIVITĂȚII CONVORBIRILE

MUNCII IN CONSTRUCȚII MULTILATERALE
DE LA HELSINKI

O sarcină pe deplin realizabilă, S-AB ÎNCHEIAT
menită să mobilizeze energiile 
umane pe toate șantierele

Urmărind traducerea în viață a 
sarcinilor trasate de Conferința Na
țională a partidului din iulie 1972 
privind dublarea — in viitorii 4—5 
ani — a productivității muncii in 
construcții. Ministerul Construcțiilor 

aborat un program 
suri. în principal, 

pun accentul pe 
de industrializare 

onstructii și insta- 
unor tehnologii de 

■iale noi, intensifica- 
dotare a șantierelor 

__ le și dispozitive de 
productivitate, perfecționa

și conducerii pro-

?tâunii de

î'emarcabrle în crește- 
obținute de multe 
ri de construcție 
•zi ale realismului 

abilîte de Conferința Na- 
arg îmbrățișată de con- 
'n cadrul șantierelor Trus- 
montaj pentru utilaje chi- 

urești — de pildă — 
acordului global in 
la sulă, aplicarea u- 

rii noi de execuție, pre- 
tentă pentru concre- 
lucrări complexe au 
ultimii doi ani. ter- 

realizare a obiectivelor 
să lie reduse, la totalul

menele de 
construite 
obiectivelor, cu aproape 1 700 de zile. 
Acționind in conLinuare pentru 
folosirea chibzuită a tâmpului de 
muncă, a utilajelor — pe baza unui 

minuțios cintărit, la fie- 
c de muncă — se scontea- 
in acest an, duratele de 

execuție la un număr de 28 dc 
obiective de investiții să fie scurtate 
cu circa 1275 de zile. Ca urmare, 
aceste obiective vor livra suplimen
tar economiei o producție de peste

ram

11 Iunie un sfert de

veac de la naționalizarea

principalelor mijloace de
producție industrială

Marea preluare

continuitate
în pagina a V-a

milioane lei. Exemple bune730
oferă și trusturile de construcții in
dustriale din Cluj și Constanța, 
Trustul de montaje-instalații Iași ș.a. 
care. în acest an. au pus in funcțiu
ne. înainte de termen, 15 noi obiec
tive ; pe alte citeva zeci de șantiere, 
stadiile actuale de execuție întăresc 
convingerea că aceste lucrări vor fi 
predate beneficiarilor in avans.

Sinț fapte caro, așa cum subli
niam. probează realismul prevederi
lor de a imprima productivității 
muncii în construcții un inalt ritm 
do creștere. De ce, atunci, nu toate 
organizațiile de construcții-montaj

manifestă aceeași grijă și răspunde
re față de materializarea programe
lor de măsuri stabilite in vederea 
sporirii, in ritm rapid, a productivi
tății muncii ? Se întâlnesc situații în 
care trusturi puternice, bine dotate 
cu mijloace tehnice și materiale, a- 
vind in posturile cheie ale produc
ției specialiști cu o bogată experien
ță de șantier, n-au reușit, in primul 
trimestru al acestui an, să-și înde
plinească integral sarcina prevăzută 
la acest indicator principal al planu
lui de stat. De pildă, la Trustul de
(Continuare în pag. a IlI-a)

23 august-' In întâmpinarea
Ziua insurecției 

naționale 
antifasciste armate te

La hidrocentrala de pe Lo
tru A FOST STRĂPUNSĂ 

0 NOUĂ GALERIE
RIMNICU VÎLCEA (Coresponden

tul ..Scinteii". Ion S(anciu). — Ieri 
după-amiază minerii de pe șantierul 
barajului Vidra al hidrocentralei de 
pe Lotru au repurtat o nouă și pres
tigioasă izbindă : străpungerea, cu 
15 zile mai devreme, a galeriei des- 
cărcătorului de suprafață. Executat 
pe un plan înclinat de 40 de grade, 
noul tronson subteran va fi folo
sit la deversarea surplusului de apă 
din lacul de acumulare. Succesul do- 
bindit a fost inchinat de minerii Va- 
sile Damian, Dumitru Ioniță, Ștefan 
Arădoaie, Dumitru Tănase și de cei
lalți ortaci, care au lucrat pe această 
galerie, sărbătoririi a trei ani de la 
înființarea șantierului național al 
tineretului, eveniment ce va avea loc 
miine, 10 iunie.

Premieră la Șantierele na
vale din Oltenița : LANSA
REA CARGOULUi DE 2 300

TDW
Vineri după-amiază, la Șantierele 

navale din Oltenița a avut loc un e-

r
„A FOST ODATĂ

0 CAPLĂ..."
Miezul zilei. Zăpușeală. 

Ajungem în comuna Stel- 
nica din Ialomița. Pe ulițe 
— țipenie. Nici o adiere, nici 
o șoaptă. Ba nu. De undeva, 
de departe, răzbat pină la 
noi — ca niște clinchete 
de clopoței — glasuri 
copii. Ne 
curtea unei 
pe coama

familii de țărani pleacă în 
fiecare dimineață la muncă 
fără să mai aibă grija co
piilor.

între timp, Auraș Rugină 
trecuse la... proză. Ne-a 
propus povestea „Capra cu 
trei iezi", pe care a început

CU SUCCES
Citiți în pagina a VllI-a

Ordinea de zi 
a Conferinței pentru 
securitate și cooperare 
în Europa, adoptată în 
mod solemn, în unani
mitate, prin consens, în 
ședința din 8 iunie a 
consultărilor multilate
rale de la Helsinki

noi succese pentru

venimen* deosebit: lansarea- primu
lui cargou de 2 300 tdW. Nava, cu 
comenzile complet automatizate, ro
dul inteligenței creatoare a proiec- 
tanților de la Institutul de cercetări 
și proiectări navale din Galați, este 
destinată transportului containerizat 
de mărfuri generale.

GENERALIZAREA TEHNOLO 
GIILOR MODERNE

Specialiștii Institutului de cercetări 
tehnologice pentru construcția de 
mașini au început recent o largă ac
țiune de inventariere a noilor tehno
logii, in vederea generalizării celor 
care au dovedit o mare eficiență. 
Prin aceasta se urmărește obținerea, 
in cel mai scurt timp, a unor efecte 
economice deosebite, realizarea unui 
salt calitativ în procesul de fabrica
ție a mașinilor și utilajelor.

Din datele recepționate pină acum 
de colectivele de lucru apare evi
dentă eficiența deosebit de mare a 
unor tehnologii care — de pe a- 
cum — au o largă utilizare. Astfel, cu 
ajutorul noilor procedee pentru aco
periri galvanice se realizează anual 
economii de aproximativ 2 milioane 
lei. tehnologiile folosite în multe u- 
zine pentru turnarea pieselor și a tu
burilor radiante destinate cuptoarelor 
de încălzire duc la diminuarea im-

prinderii. Ion Nicolae, era 
in mijlocul oamenilor. 
Ne-am pierdut tustrei in 
imensitatea cimpiei. în stin
gă drumeagului care taie 
insula in lat — o mare de 
orz care ajunge pină la cen
tura unui om voinic. în

o o o

■»

• •

porturilor cu circa 6 milioane Ici va-- 
Iută, iar extruzlunea la rece a meta
lului permite importante economii 
de metal și o reducere a capacității 
de așchiere cu peste 100 000 ore-con- 
venționale.

Ca urmare, au fost inițiate o serie 
de măsuri pentru răspindirea largă a 
acestor tehnologii. Astfel, in cadrul 
institutului sau al unor mari uzine au 
fost organizate numeroase demonstra
ții practice pentru popularizarea pro
cedeelor de extruziune a oțelului, 
prelucrării metalului cu scule de dia
mant, zincărij lucioase fără cianuri 
și a altora. De asemenea, împreună 
cu Centrul de perfecționare al Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele au fost organizate ci
cluri de lecții pentru utilizarea în 
turnătorii a cuptoarelor de inducție, 
folosirea unor noi amestecuri de for
mare și tratamente termice cu băi de 
săruri.

METALUL - MAI BINE 
VALORIFICAT

de 
apropiem. In 
case, cocoțată 

_____ unui deal — 
50—60 de prichindei. Nime
risem la grădiniță. Punem 
întrebări de... circumstan-

— Cum te cheamă pe 
tine ?

— Auraș Rugină — 
punde copilul întrebat.

— Și unde sint acum pă
rinții tăi ?

— Tata e în baltă, iar 
mama la grădină. Eu știu 
multe poezii. învățate de la 
tovarășa educatoare. Ați 
auzit de poezia „Cățelușul 
șchiop ?“

...în timp ce glasul 
Auraș Rugină s 
mură tor in lini,’

râs-

lui 
e înălța tre
cea amiezii, 

nouă ne zburau gîndurile 
in altă parte. Puneam cap 
la cap informații și cifre 
nepublicate încă. In județul 
Ialomița — ca. de altfel, in 
multe alte județe, aproape 

omună are o gră- 
copii. E mult, e 
încă puțin dacă te 

i că n-au fost solu- 
toate cererile. Dar. 

ași tâmp, e foarte 
mult, dacă ții seama că s-a 
pornit de la zero, dacă te 
gindești că acum, in întrea
ga țară, sute de mii de co
pii ai cooperatorilor pri
mesc gratuit casă, masă și 
asistență medicală.

Dar să revenim la județul 
Ialomița. Intr-o perioadă 
scurtă de timp, primăriile 
au deschis 149 de grădinițe. 
Cu alte cuvinte, 15 155 de c ____

IALOMIȚA

— E unul dintre „hote
lurile" insulei, zice zim- 
bind directorul. Și una din
tre cantine.

Am mincat împreună cu 
muncitorii cimpului la can
tina „hotelului". Ni s-au a- 
dus pe masă borș acru de 
legume și friptură de porc. 
Cantinele fermelor de la 
I.A.S. sint un fel de maga
zine universale in plin 
cimp. Oamenii găsesc acolo 
mincare, țigări, bere, mă
runțișuri. La „hotel" au pa
turi curate, locuri de refu
giu pentru vreme rea. Di
rectorul se gindește și la 
producții mari de cereale, 
dar și la oamenii cu care 
trăiește alături.

Marii consumatori de metal devin 
din ce in ce mai exigenți față de 
normele in vigoare. în întreprinde
rile constructoare de mașini, de 
pildă, se întreprind minuțioase ac
țiuni pentru economisirea fiecărui 
gram de metal.

Astfel, prin reanalizarea normelor 
departamentale de consum s-a rea
lizat o economie de peste 40 tone la 
fiecare turbină de 330 MW, iar la 
agregatul de 150 MW consumul de 
metal a fost redus cu 26 tone. De 
asemenea, reproiectînd roțile grupu
rilor de sprijin, cu care este echipată 
linia de ciment de 3 000 tone, se 
economisesc 80 tone, iar prin orga
nizarea debitării centralizate a fost 
diminuat consumul de metal cu 300 
tone anual.

Prevenirea și combaterea 
poluării, preocupare ma
joră pe plan național, 
problemă Ia scară mon

dială

PROTECȚIA

j/e iunie la sate
ROBINETE 

DE APĂ-N... TINDĂ ! NATURII

s-o depene fără să mai aș
tepte încuviințarea.

— A fost odată o caplă...

CUM TRĂIESC ȚĂ 
RĂNII LA „MOȘIE'

Din comunele așezate pe 
malul Borcei nu se poate 
trece dincolo, pe întinderea 
de pâmint dintre cele două 
brațe ale Dunării, decit cu 
bacul. Am trecut Borcea pe 
la Făcăieni. Dv. știți cum 
arată acum insula dintre 
Borcea și cursul vechi al 
Dunării ? O întindere ne
tedă de pămint de 80—90 
de mii de hectare.

Am intrat pe păminturile 
fermei „Moșia" a I.A.S. 
Făcăieni. Directorul intre-

dreapta, o mare de griu. Am 
rupt un spic și i-am numă
rat boabele : 46! Cotim pe o 
potecă. Porumbul s-a ridi
cat binișor și e verde inchis, 
iar mazărea e înaltă cit tri
foiul. Tractoarele duduie și 
lasă in urma lor o pulbere 
fină : ierbicide ; 7—8 sute 
de oameni sapă la rădăcina 
porumbului, cosesc, plivesc 
buruienile, trudesc „zile-lu- 
mină" pe întinderea verde.

— Nu sint mulțumit — ii 
auzirăm spunind. contrar 
tuturor așteptărilor, pe di
rector. întreprinderea a fost 
decorată doar pentru pro
ducția de soia, nu pentru 
întreaga ei activitate. Va 
trebui să muncim mai mult, 
putem să muncim mai bine.

...Am ajuns la o casă, la 
niște acareturi.

Iată ce ne povestea, deu
năzi, Niculae Niculae, pri
marul comunei Făcăieni.

— Intr-o bună zi, s-a li
berat din armată un băiat 
de-al nostru din sat. Cum 
ajunge acasă, numai ce în
cepe el să se plimbe țan
țoș pe șoseaua mare. Intră 
și pe ulițe, se uită prin 
curțile oamenilor, bagă niș
te lanțuri prin puțurile de 
apă și apoi îl auzim zicind: 
„Eu dacă aș avea scule și 
vreo sută de oameni pe lin
gă mine, dar știi — să as
culte toți de ordinele mele 
— aș face in așa fel ca des
pre Făcăieni să se ducă 
vestea". „Ce-ai face ?“ —
l-am întrebat noi curioși. 
„Aș fora niște puțuri adinei 
și din ele aș trage apa pe 
conducte pină in casele oa
menilor. Ei. ce ziceți ?“, 
„Asta face pe deșteptu’1* —

Gheorghe GRAURE 
Lucian CIUBOTARU

(Continuare în pag. a Il-a)
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COMUNICAT
cu privire la cea de-a

XXVII-a sesiune a
Consiliului de Ajutor
Economic Reciproc
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, vineri după- 
amiază, pe tovarășul lure Bilîci, 
membru al Biroului Executiv al Pre
zidiului U.C.I., care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La întrevedere au participat tova
rășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Turcuș. adjunct 
de șei de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față, de asemenea. Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia Ia București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial salut 
din partea tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, și a Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., îm
preună cu cele mai bune urări.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat tovarășului Iosip 
Broz Tito, conducerii U.C.I., cele 
mai calde salutări, precum și urări 
cordiale de sănătate și succes.

In cadrul întâlnirii a avut loc o

informare reciprocă in legătură cu 
activitatea desfășurată de P.C.R. și 
U.C.I. și s-a efectuat un schimb de 
păreri privind unele probleme ale 
situației internaționale și îndeosebi 
ale securității europene, precum și 
unele aspecte ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

In cursul întrevederii s-a eviden
țiat satisfacția deplină față de dez
voltarea ascendentă a raporturilor de 
prietenie și conlucrare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea Co- 
.muniștilor din Iugoslavia, a colabo
rării fructuoase dintre cele două țări 
in toate domeniile — politic, econo
mic. tehnico-științific, cultural, tu
ristic — in spiritul înțelegerilor con
venite cu prilejul frecventelor întâl
niri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

Totodată, a fost exprimată hotări- 
rea ambelor părți de a acționa in 
continuare pentru extinderea și di
versificarea conlucrării tovărășești, a 
contactelor și schimbului de opinii 
și informații între Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, pentru lărgirea colaboră
rii pe diverse planuri intre Repu
blica Socialistă România și Republi

ca Socialistă Federativă Iugoslavia, 
în interesul popoarelor român și iu
goslav, al cauzei păcii, independen
ței naționale și socialismului. în fo
losul tuturor forțelor antiimperialiste.

Apreciind mutațiile pozitive care 
au loc in viața internațională, afir
marea fot mai puternică in Europa 
și in întreaga lume a cursului spre 
destindere. înțelegere și colaborare 
intre popoare — la care România și 
Iugoslavia aduc o contribuție con
structivă — s-a reafirmat, de ambele 
părți, hotărirea de a acționa și in 
viitor pentru triumful păcii și secu
rității internaționale, al înțelegerii și 
colaborării intre popoare.

în timpul convorbirii s-a căzut dc 
acord cu privire la realizarea unei 
noi întâlniri intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Sțat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iosip 
Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

Charles David Ganao,
ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Congo

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, vineri la amiază, pe 
Charles David Ganao, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Congo.

La întrevedere a participat tova
rășul George Macovescu. ministrul 
afacerilor externe.

Oaspetele a fost însoțit de Sylvain 
Goma, ministrul transporturilor, Eu
gene Germain Mankou. ambasado
rul Republicii Populare Congo la 
București, de alte persoane oficiale.

Ministrul afacerilor externe a ară
tat că-i revine plăcuta însărcinare de 
a transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj din partea co
mandantului Marien N'Gouabi. pre
ședintele Partidului Consolez al 
Muncii, președintele Republicii Popu
lare Congo, prin cave acesta îi adre
sează un călduros salut și-și expri
mă deplina satisfacție in legătură cu 
apropiata sa vizită in România, pre
cum și convingerea că ea va con
tribui la dezvoltarea relațiilor prie
tenești româno-congoleze.

Șeful statului român a mulțumit 
pentru mesajul primit, subliniind că

așteaptă cu deosebit interes și plă
cere vizita președintelui Marien 
N'Gouabi in România, cu care pri
lej va putea fi continuat dialogul 
atit de rodnic început in martie 1972 
la Brazzaville, in vederea extinderii 
colaborării multilaterale dintre cele 
două partide, țări și po>poare, in in
teresul lor. al cauzei generale a pă
cii, cooperării și înțelegerii interna
ționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
vut, apoi, o convorbire cordială cu 
oaspeții.

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

întoarcerea președintelui Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, de la Praga

Vineri după-amiază s-a înapoiat in 
Capitală tovarășul fon Gheorghe 
Maurer, președinlele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației Re
publicii Socialiste România la lucră
rile celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care s-au desfășurat la Praga.

Diîi delegație au făcut parte tova
rășii Gheorghe Rădulcscu, vicepre
ședinte, al Consiliului de Miniștri, re
prezentantul permanent al Republicii 
Socialiste România in C.A.E.R.. 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Emilian Dobreșcu, ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, Octa
vian Groza, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie. 
Traian Dudaș, ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Cons
trucțiilor de Mașini Grele. Ion 
Drăgan, secretar general al Consiliu
lui de Miniștri, Radu Constantinescu, 
vicepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și Vasile Bucur, 
locțiitor al reprezentantului perma
nent al Republicii Socialiste România 
in C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Paul Niculcscu-Mizil, Virgil 
Trofin, Emil Drăgănescu, Janos Fa-

zekas. Ion Pățan. vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului, alte persoane oliciale.

A fost de . față Miroslav Sulek, am
basadorul R. S. Cehoslovace la 
București. •

★
La plecarea din Praga, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer și membrii de
legației române au fost conduși de 
Lubomir Strougal, președintele gu

vernului R. S. Cehoslovace, Frantisek 
Hamouz și Jan Gregor, vicepreședinți 
ai guvernului, Rudolf Rohlicek, Josof 
Simon, miniștri. N. V. Faddeev, se
cretarul C.A.E.R., precum și alte per
soane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Repu
blicii Socialiste România in R. S. 
Cehoslovacă, Teodor Haș, și membri 
ai ambasadei române.

(Agerpres)
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UN MOMENT DE SEAMĂ AL REVOLUȚIET

ROMANE DE LA 1848

ADUNAREA DE LA ISLAZ
Alftturî de Iași, Blaj. București. Lu

goj. Islazul a devenit o localitate sim
bol al revoluției române dc la 1848. Și 
pe bună dreptate. De aici, cu 125 de 
ani în urmă s-a dezlănțuit valul lup
tei regeneratoare din Țara Romănca'- 
câ, luptă ce a reprezentat momentul 
culminant al furtunosului an revo
luționar 1848 în țările române. Reu
șita adunării de la Islaz, ecoul ei
— mobilizator pentru moralul for
țelor revoluționare, paralizant pen
tru forțele social-polltlce retrograde
— au asigurat In bună măsură desfă
șurarea victorioasă a revoluției in 
Tara Românească, care a izbutit 
pentru mai bine de trei luni să 
Instituie propria ei putere. întruchi
pată de guvernul revoluționar pro
vizoriu.
>r Este 5tiut că planul politico-mi- 

vreme de comi- 
drn Țara Româ-

li tar elaborat din 
te tul revoluționar 
neascâ prevedea 
ca revoluția să 
izbucnească si
multan. In prima 
parte a lunii iu
nie. în mai multe 
centre: București. 
Telega (județul 
Prahova). Ocnele 
Mari (județul Vil- 
cea) și Islaz (ju
dețul Romanațt), 
urmărind să se 
asigure, așa cum 
susținea Bălcescu, 
propagarea rapidă 
a revoluției și punerea stăipînirii 
în imposibilitate de a-și concentra 
forțele. Alegerea Islazului fusese de
terminată de o serie de factori care 
creau un cadru favorabil intențiilor 
conducătorilor revoluției. Cirmuito- 
rul județului, Gheorghe Magheru. era 
un adept înfocat al acțiunii : unită
țile militare din zonă, ca și din cele 
limitrofe in frunte cu comandanții 
lor. printre care cel mai devotat s-a 
dovedit căpitanul Nicolae Pleșoia- 
nu, erau de mult ciștigate pentru 
cauza revoluției ; in sfîrșit. radica
lismul maselor țărănești de aici, 
care păstrau incă vie amintirea lui 
Tudor Vladimirescu. era bine cu
noscut conducătorilor revoluției. 
După cum se poate ușor constata, 
fruntașii mișcării erau preocupați 
să asigure revoluției o bază terito
rială fermă, iar Oltenia, unde tradi
țiile luptei de eliberare națională 
și de emancipare socială erau deo
sebit de viguroase, reprezenta. și 
din acest punct de vedere, zona po
trivită pentru declanșarea revoluți
ei. Se manifesta, așadar, și pe plan 
organizatoric continuitatea dintre 
mișcare* lui Tudor șl revoluția pa
șoptistă — două momente ale ace
luiași proces de reînnoire revoluțio
nară a structurilor societății româ
nești.

La Islaz sosiseră încă din seara 
zilei de 7/19 iunie 1848 I. Heliade 
Rădulescu și Ștefan Golescu, plecați 
in tainâ din Capitală, care au stabi
lit aici. împreună cu maiorul Chris
tian Tell și cu căpitanul Nicolae 
Pleșoianu, detaliile acțiunii fixate 
pentru 9 iunie. In această zi memo
rabilă. la chemarea revoluționarilor, 
pe Cimpla Islazului, s-a adunat un 
mare număr de țărani din satele 
județului Romanați. ca și din jude
țele Învecinate : alături de ei se a- 
flau militarii unităților din zonă, 
care au aderat de la început la cau
za revoluției. Intr-o atmosferă de 
mare însuflețire. Ian Heliade Radu
lescu a dat citire Proclamației re
voluției ; mulțimea a depus apoi ju- 
rămintul de credință pe noua 
constituție a țării, care a primit 
astfel putere de lege prin voința po
porului.

La Islaz * fost adoptat progra
mul social, politic șl național al 
revoluției din Țara Românească. 
Analiza de conținut a acestei carte 
a revoluției pașoptiste reclamă si-

tuaroa ei In contextul politic și ideo
logic «J epocii. împrejurările inter
naționale li obligau pe fruntașii re
voluției la formuflftri oare să nu 
ofere adversarilor din afară pretex
tul pentru o intervenție armată do 
reprimare a mișcării. Nu trebuie să 
se uite, de asemenea, că in tabăra 
revoluționară însăși existau mai 
multe curente și că Proclamația de 
la Islaz reprezenta o platformă care 
asigura unitatea forțelor revoluției. 
Dincolo de textul moderat citit la 
Islaz răzbate insă conținutul revo
luționar al revendicărilor, in care 
iși găseau ecou năzuințele fierbinți 
de eliberare socială și națională ale 
maselor.

Astfel, prevederile constituției de 
la Islaz reprezentau in fapt negarea 
absolută a regimului regulamentar, 
denunțat ca fiind contrar aspirațiilor 
firești de progres ale poporului nos

„Poporul Român voește cu o voință tare a-și păstra 
neatârnarea administrației sale, neatârnarea legiuirii 
sale, dreptul său suveran. Această voință e legală, 
e pe credința tratatelor și nu e in paguba nimănui".

(DIN PROCLAMAȚIA DE LA ISLAZ)

tru, „in profira drepturilor sale le
gislative și in protiva tractatelor ce-i 
recunosc autonomia".

Prevederile constituției revoluțio
nare urmăreau să elimine structuri
le perimate ale feudalismului, să 
dea societății românești noi structuri 
ieșite din dezvoltarea noilor relații 
economice, să determine abolirea 
privilegiilor feudale ale boierimii, 
asigurarea egalității in drepturi a 
tuturor cetățenilor țării. Poziția do
minantă in programul revoluției din 
Țara Românească, de altfel ca și in 
celelalte documente similare elabo
rate in Moldova sau Transilvania, ii 
revenea problemei fundamentale a 
societății românești de atunci, pro
blema agrară. Deși nu depășea con
cepția moderată a răscumpărării, 
constituția prevedea stabilirea unor 
noi raporturi intre țăranii clăcașl șl 
stăpinii de pămint, prin împroprie
tărirea celor dinții și abolirea pres
tațiilor cu caracter feudal. Vorbind 
despre importanța articolului res
pectiv pentru dezvoltarea economi- 
co-socială a țării. Nicolae Bălcescu 
avea să spună că „revoluția 
1848 se cuprindea pe de-a 
in acest articol al 13-lea“, 
zind astfel esența socială 
a mișcării pașoptiste.

Proclamația de la Islaz __
prevederi Înaintate în privința or
ganului reprezentativ al țării, a ca
racterului și atribuțiilor domniei, a 
organelor judecătorești și adminis
trative, preoonizind in genere așe
zarea acestor instituții pe temelii 
noi, larg democratice. Articolul 4 
al constituției decreta crearea unei 
Adunări Constituante in compune
rea căreia urmau să intre reprezen
tanți din toate dlasele societății ; a- 
legerea urma să fie „largă, liberă, 
dreaptă unde tot românul are drep
tul de a fi chemat și unde numai 
capacitatea, purtarea, virtuțile și în
crederea publică să-i dea dreptul 
de a fi ales" ; era promulgat cu alte 
cuvinte, votul universal. Artioolul 
privind autoritatea centrală — domn 
pe 5 ani ales din toate straturile so
cietății — însemna. In fapt, instau
rarea unul sistem republican de gu
vernare, Înțeles de 
fiind corespunzător 
deopotrivă nevoilor 
democratică a poporului 
Pentru apărarea revoluției și a pa-

din 
întregul 
sinteti- 

profundă
conținea

pașoptiști ca 
tradițiilor 
de dezvoltare 

român.

și

Forme moderne de servire
în comerțul timișorean

Preocuparea constantă a Direc
ției comerciale a județului Timiș 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al servirii populației, prin intro
ducerea și extinderea formelor 
moderne de desfacere a mărfuri
lor, s-a

L

concretizat, in ultimul 
timp, In noi măsuri și acțiuni 
preciate de cumpărători.

— Pornind de la experiența 
rezultatele bune Înregistrate 
magazinul alimentar cu autoser
vire „Unic", unde a fost deschisă 
o casă de comenzi pentru trans
portul la domiciliu al mărfurilor 
comandate telefonic sau direct — 
ne spune tovarășul loan Grozescu, 
directorul direcției comerciale — 
am extins această formă de ser
vire a cumpărătorilor la alte două 
mari unități alimentare din Timi
șoara : „Rapid" din Bulevardul 
6 Martie, și ..Gospodina" din Bu
levardul Republicii. Intr-un nu
măr de 18 magazine alimentare 
am introdus sistemul de onorare 
a comenzilor la ore fixe, conform

a-

Și 
la

dorinței cumpărătorilor. Comanda 
se face telefonic, iar la ora stabi
lită, cumpărătorul se prezintă la 
magazin pentru a ridica mărfurile 
solicitate, gata pregătite și amba
late.

De la același interlocutor am a- 
flat și alte noutăți privind grija 
pentru gospodărirea bugetului de 
timp al cumpărătorilor. Astfel au 
fost luate măsuri pentru extinde
rea sistemului de transportare 
laptelui la domiciliu, pe bază 
abonament, in noile zone de 
cuințe din 7_Z__ 7 ' 7
grafilor și Circumvalațiunii. De a- 
semenea, . ‘ : ‘/~J
merțului stradal mobil se află in 
curs de realizare la I.R.U.C. Timi
șoara un număr de 10 cărucioare 
adecvate care vor fi utilizate, in- 
cepind de la primele ore ale di
mineții. in punctele cele mai 
populate ale orașului.

Calea Șagului,
pentru extinderea co

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii'

Artizanii vîlceni se afirmă
Faima ceramicii de Horezu 

nu mal are nevoie de carte de 
vizită, ea fiind cunoscută și 
apreciată nu numai in țară, ci 
și peste hotare. Pentru reînti
nerirea acestei îndeletniciri cu 
adinei tradiții prin partea locu
lui, Uniunea cooperației mește
șugărești din județul Vîlcea a 
luat lăudabila inițiativă de a-i 
grupa pe principal)! artizani 
intr-un atelier modern, dotat 
cu cuptoare pentru arderea ce
ramicii de mare capacitate. 
D«ipă cum ne spunea tovarășul 
Nicolae Bogorodea. vicepre
ședintele uniunii județene a co
operației meșteșugărești, atelie
rul de obiecte artizanale din 
ceramică nu reprezintă, în prima 
fază, decit o „stație pilet" în 
care, pe lingă realizarea unor 
noi obiecte de ceramică, urmea-

OMUL ȘI VIAȚA RAȚIONALĂ

tried se prevedea crearea unor gărzi 
naționale. Sint de reținut, de aseme
nea, măsurile propuse pentru dez
voltarea industriei, comerțului, 
transporturilor, pentru modernizarea 
agriculturii, pentru extinderea in
strucției publice.

Neputind in conjunctura interna
țională dată să exprime deschis as
pirațiile de unitate și independență 
națională, constituția proclama insă 
limpede dreptul poporului român de 
a-și păstra neatirnarea administra
ției și suveranitatea.

Ideile exprimate in Proclamația de 
la Islaz au avut un puternic ecou in 
celelalte țări române, alimentind pu
ternic nădejdea de eliberare socială 
și națională, de înfăptuire a unității 
statale românești. Astfel. Constantin 
Roman, făcindu-se purtătorul de cu- 
vint al năzuințelor care-i animau pe 
revoluționarii transilvăneni, scria lui 

A. G. Golescu : 
„Isbutirca cea no
rocită o auzirăm 
din 
din
private, care 
dede și nouă un 
nou motiv 
viață și ne 
bucurat.
mult. După 
stăm noi 
de dincoace 
Car păți, 
mintuirea 
nilor atirnă

Un meniu care ar recomanda proteine la gră
tar cu sos de lipide și salată de vitamine din gru
pele A și C, iar la desert o ruladă cu cremă dc 
fructoză, n-ar stirnl decit,.. curiozitate științifică. 
Cu totul altfel stau lucrurile cind auzul nostru 
este mingiiat de promisiunea unor sarmale îno- 
tind printre felii de costiță afumată sau a unei 
tocănițe cu multă ceapă prăjită, condimentată din 
belșug. Atunci, sintem convinși că nimic pe lume 
nu-i mai bun. Dacă cineva ar încerca să ne con
vingă insă că nu de grăsimile din sarmale și de 
ceapa prăjită din tocană are nevoie organismul 
nostru, ci de substanțele nutritive din meniul fan
tezist, i-am replica .vrurt : Ce te amesteci dom'le ? 
Măninc ce-mi place !

Firește, «intern liberi 
Principiile alimentației 
fi vorba in convorbirea __ _______ ____
să înghițim pastile superconcentrate si insipide, 
in locul mâncărurilor suculente, al căror consum 
să ne facă plăcere. Aceste principii ne atrag insă 
atenția asupra nevoilor de hrană ale organismu
lui. nevoi pe care, nu o dată, le sacrificăm in nu
mele lui „asa-mi place !". Intenția interlocutoru
lui nostru, prof. dr. docent Iulian Mincu, este 
aceea de a ne convinge că alimentația rațională 
nu înseamnă privațiune, ci doar puțină ordine, ceva 
mai multă atenție in ' 
muirea cantităților.

Aă mincăm ce ne place, 
raționale, despre care va 
ce urmează, nu ne obligă

alegerea alimentelor, in drâ-

jurnale 
alte

Și 
știri 

ne

de 
am 

prea 
cum 
cești 

de 
toată 

româ- 
de 

bunăstarea Principate- 
August Treboniu Laurian 
entuziasmat lui Bălcescu : 

ani auzit de faptele voastre

la unire șl 
lor". 
scria 
..Eri ......................... ..........
cele glorioase. Dumnezeu să vă aju
te. Am cetit punctele constituțiunii 
și-mi plac toate".

Luptind cu eroism pentru a-și în
deplini legămintul de la Islaz, ma
sele populare din Țara Românească 
au determinat, prin viguroase ac
țiuni. abdicarea domnitorului și in
staurarea guvernului revoluționar. 
Deși acesta n-a dispus decit de 
un răgaz foarte scurt, doar trei 
luni, pentru realizarea programu
lui revoluționar, unele din preve
derile Proclamației de la Islaz au 
prins viață : au fost desființate pri
vilegiile feudale, s-a instituit liber
tatea cuvîntului, a tiparului și a în
trunirilor etc.

Coaliția forțelor reacționare din in
terior. intervenția armată a marilor 
imperii vecine îngrijorate de puterni
ca redeșteptare națională a țărilor 
române au determinat insă in cele 
din urmă infringerea revoluției.

Programul revoluției avea să de
vină realitate în cursul unui amplu 
proces istoric în a doua jumătate a 
secolului 19. marcat de asemenea mo
mente cruciale cum au fost unirea 
principatelor din 1859, cucerirea 
independenței de stat în 1877, fău
rirea statului național unitar in 1918.

Pe măsura dezvoltării sale, bur
ghezia s-a îndepărtat tot mai mult 
de idealurile revoluției pașoptiste. 
Proletariatul a preluat din Proclama
ția de la Islaz ceea ce era valabil in 
noile condiții istorice și a adăugat 
acestui program revendicări izvorite 
din noile necesități ale dezvoltării 
societății românești. Sub conducerea 
partidului său de avangardă, clasa 
muncitoare a reușit ca, dună aproape 
un secol de la Adunarea de la Islaz, 
să instaureze o orinduire nouă, mai 
bună și mai dreaptă — orinduirea 
socialistă, care a asigurat împlinirea 
și depășirea cu mult a celor mai 
înalte idealuri de eliberare socială 
și națională proclamate la 1848. A- 
dunarea de la Islaz, ca și cele din 
Blaj și București rămin in analele 
istoriei noastre ca jaloane importante 
ale giganticului efort spre libertate 
și progres pe care poporul român 
l-a făcut de-a lungul întregii sale 
existențe.
Constantin CAZĂNIȘTEANU

— In ultima vreme 
alimentația 
devenit o 

ordinea 
numai 
lucru a 
știință.

rațională a 
problemă 

zilei. Si 
pe agenda 
oamenilor 
Tot mai

la 
nu 
de 
de ,__ ........ ............ .
mulți oameni iși pun 
întrebări in legătură 
cu hrana — cantita
tea și conținutul ei 
nutritiv. Interesul o- 
piniei publice este în
treținut și de apari
ția unor articole șl 
anchete pe această 
temă in presa din mal 
toate țările. Este o 
modă pasageră in me
dicină ? O chestiune 
de conjunctură in a- 
provtzionarea piețe
lor ?

accea și la noi și In 
alte țări, oamenii au în
ceput să se întrebe ce tre
buie să facă pentru a adap
ta hrana cea de toate zilele

să existe un anumit echili
bru. in funcție de virată, 
sex, starea sănătății, speci
ficul muncii, climă etc. In 
procente, proporția optimă 
ar fi următoarea : protei
nele trebuie să reprezinte, 
in alimentația zilnică, circa 
15—20 la sută din valoarea 
calorică, din care jumătate 
proteine de natură animală, 
cu valoare biologică mare 
(lapte, brînză, ouă. carne, 
pește) ; glucidele — 50—55 
la sută din valoarea calori
că totală, de preferat fiind 
glucidele provenite din se
mințe, rădăclnoase. cereale 
și mai puțin cele din pro
dusele rafinate (zahărul, 
dulciurile concentrate) cu 
un potențial aterogen de 
temut. Grăsimile vor con
stitui restul de 25—30 la 
sută din hrana obișnui
tă. cu mențiunea că este 
bine ca o treime, ba 
chiar o jumătate din canti
tatea totală de grăsimi con
sumate să fie uleiuri ve
getale adăugate crude la 
mîncarea gătită. Celelalte 
principii (săruri minerale,

SANATATEA
NOASTRA

dubiu și alimentației ncra- 
ționale. (Din tabelul alătu
rat rezultă clar că putem 
minca pe săturate, fără să 
Încălcăm hotarele prescrise 
de o alimentație rațională 
dacă știm să ne alcătuim 
meniul). Omul trebuie să 
se hrănească in așa fel in
cit aă nu depășească 15 la 
sulă și să nu scadă sub 10 
la sută din greutatea Ideală 
(la bărbați egală cu ulti
mele două cifre ale înălți
mii. măsurată in centime
tri, iar la femei cu 2 kg 
mai puțin, față de aceste 
cifre).

— Cum este mai 
bine să distribuim a- 
ceste valori calorice 
pe parcursul zilei ? Ne 
interesează răspunsul, 
deoarece sint o sume
denie de păreri in a- 
ceastă privință. Unii 
spun că trebuie să 
măninci des șl puțin. 
Alții, dimpotrivă, sus
țin că trei mese ar fi 
de ajuns. Sint contro
verse și cu privire la 
consistența meselor : 
unii cred că masa de 
bază e cea de dimi
neață. alții că aceea 
de prinz, iar cei mal 
mulți se bizuie, in 
fapt, pe cea de seară. 
Vrem, deci, să auzim 
opinia și sfatul dv.

FAPTUL
DIVERS
Un „hei rup“ 
omagial

Duminică, 10 iunie, la Con
stanța va avea loc o intilnire 
la care vor participa toți briga
dierii muncii voluntar-patrioiicc 
din județ, incepind cu veteranii 
din „brigada a IlI-a Constanța" 
de acum 25 de ani dc la 
Bumbești—Livezeni, continulnd 
cu cei de la Salva—Vișeu, Lun
ca Prutului și de pe alte șan
tiere și pină la cel ce lucrează 
in prezent la sistemele de iriga
ții sau la docul uscat al șantie
rului naval. în total, aproxima
tiv 1 500 de brigadieri, veterani 
și „boboci", cărora li se vor a- 
dăuga tot atiția elevi și stu- 
denți, viitori brigadieri pe di
verse șantiere in această vacan
ță de vară. După o adevărată 
paradă pe străzile orașului, in 
ritmul marșului brigadierilor, și 
după un spectacol omagial, bri
gadierii vor inaugura lucrările 
din parcul cultural-sportiv al 
tineretului din Constanța.

— Alimentația rațională 
este departe de a fi un ca
priciu sau o modă. Ea a 
devenit o necesitate izvo- 
rită din realitatea vieții 
moderne de care sîntem si
liți să ținem seama. Și iată 
de ce. Modul nostru de via
ță este fundamental schim
bat față de cel al înaintași
lor noștri. Astăzi, meseriile 
care cer muncă fizică sint 
tot mai puține, iar meca
nizarea și automatizarea 
solicită mereu mai mult in
teligența omului, decit for
ța lui musculară. V-ați gin- 
dit cit de puțin ne miș
căm noi, oamenii moderni? 
Să rememorăm „diagrama" 
unei zile obișnuite. De a- 
casă la locul de muncă fo
losim un mijloc de trans
port (rar om care să mear
gă pe jos, chiar dacă nu 
are de mers decit două-trei 
stații de autobuz). Acolo, ne 
așezăm in fața mașinii de 
lucru și o supraveghem 
cum merge, sau in fața 
planșetei. Vine ora 
tării, o luăm cu 
poftă, după care ne reluăm 
poziția statică. Cind ziua 

„ de muncă s-a terminat, au
tobuzul ne duce acasă, 
unde ne așteaptă masa de 
bază. Seara începe progra
mul la televizor, vrem să-l 
privim și iar ne așezăm pe 
un scaun, pină vin© ora ci
nei și a somnului. Uneori, 
in afară de drumul din casă 
pină la autobuz și retur nu 
mai facem alt efort fizic. 
Automatizarea avansează cu 
pași repezi, incit munca va 
deveni sedentară pentru tot 
mai multe profesii. în 
schimb, în obiceiurile noas
tre alimentare nu s-a 
schimbat mare lucru. Nu 
vrem să renunțăm la nici- 
una din mîncărurile și pră- 

Pină 
cău-

că-

gus- 
mare

jiturile preferate, 
cind... începem să 
tăm drumul înapoi, 
tre greutatea normală și 
sprinteneala pierdută. De

STA CU NOI

LA MASA
ia specificul vieții moder
ne. Și aceasta nu din con
siderente estetice, deși un 
om gras nu este un ideal 
de frumusețe, ci din foarte 
serioase motive de sănăta
te. Sigur, sint și exagerări. 
Unii au trecut in cealaltă 
extremă, nu mănîncă mai 
nimic.

vitamine) se găsesc în ali
mente, aproape în cantita
tea necesară.

— Tocmai pentru a 
demonstra că alimen
tația rațională nu este 
tot una cu „postul", 
vă rugăm, tovarășe 
profesor, să ne spu
neți care sint princi
piile alimentației ra
ționale ?

— Aceasta in ce pri
vește respectarea pro
porției dintre diferite
le principii enunțate. 
Cum stau lucrurile 
insă cu cantitatea de 
„principii" ce poate fi 
consumată, fără pri
mejdia acumulărilor 
dc prisos. „Cintărit" in 
calorii, care este con
sumul zilnic optim ?

, — . Pentru acest meca- 
' nisrh; miriurtat. â’lcătuif, care 
este corpul omenesc, hrana 
este Însăși condiția vieții. 
Ea trebuie să cuprindă ur
mătoarele principii de care 
nu ne putem lipsi : pro
teine — partea nobilă a a- 
limentației, aceea care stă 
la baza construcției orga
nismului, la recuperarea 
forțelor, lipide (grăsimi), 
glucide (hidrați de carbon), 
substanțe minerale, vita
mine și apă.

— Cu alte cuvinte, 
alimentația trebuie să 
fie cit 
ceasta 
gustul 
dintre

mai variată. A- 
coincide șl cu 
celor mai mulți 
noi.

— Nu este însă vorba nu
mai de varietate, deși ea 
are o mare importanță. In
tre aceste principii trebuie

— Pentru a da răspuns 
acestor întrebări, trebuie să 
ținem seama că procesul 
de digestie durează 3—4 
ore. Aceasta presupune 
4—5 mese pe zi. Valoarea 
calorică totală din 
jumătate a zilei va 
65—70 la sută din 
alimentației. Omul 
cește mai ales in .........
parte a zilei ; atunci are el 
nevoie de energie in canti
tate mai mare. De aceea, 
masa de dimineață trebuie 
să constituie, împreună cu 
gustarea de la ora 11, circa 
30—35 la sută din totalul 
caloric. S-a observat că ne- 
respectarea acestor indica
ții se găsește la originea 
hipoglicemiilor de foame, 
care apar in jurul orelor 
11—12, fapt ce scade efi
ciența muncii psihice sau 
fizice și adesea constituie 
cauza unor accidente de 
muncă. Seara este bine să 
mincăm mai puțin și pen
tru faptul că o digestie 
grea — urmare a unei mese 
abundente — poate fi ori
ginea somnului agitat, 
neodihnitor. Alimentele re
comandate pentru cină sint 
cele mai ușor digerabile : 
lapte, brînză, iaurt, paste 
făinoase, fructe etc. Din a- 
celași motiv, in pregătirea 
culinară a alimentelor se 
vor evita, pe cit posibil, e-- 
lementele nocive care mai 
sint folosite in tradiția cu
linară românească — rinta- 
șurile cu ceapă, prăjelile, 
sosurile, mîncărurile prea 
grase, pregătite cu untura 
ele.

prima 
fi de 
totaluL 
mun- 
prima

Cu căpriorul 
la vînă-
toare...

Cine nu știe cit de sperioasă 
este căprioara. Și totuși... Mar
cel Dinu, paznic de vinătoare pe 
fondul Lelea (Ilfov) a găsit, ră
tăciți in mlaștini, doi iezi de 
căprioară. I-a dus acasă. La nici 
o lună de viață in preajma oa
menilor, „sperioșii" iezi se ser
vesc singuri din porția de lapte 
ce le este rezervată zilnic, iar 
„siesta" și-o fac. spre deliciul 
copiilor, în... patul pădurarului. 
Și mai elocvent este cazul iedu
lui găsit anul trecut de ingine
rul Damian, șeful fermei Mirșa 
(Ilfov). Pină ia recenta sa slobo
zire in pădurea Ciupăgeanga, a- 
cesta iși însoțea stăpinul in 
partidele de vinătoare, purtind 
după git, in chip de colier, ban
duliera cu... cartușe. Se poate 
o mai elocventă probă de curaj ?

Din nou des
pre starea 
mașinilor

Intr-o dimineață, în timp ee 
traversa o rampă de -la capătul 
unui pod de peste canalul Bega, 
autobuzul de serviciu al între
prinderii de mecanizare și 
transport din Timișoara a intrat 
brusc „în derivă". I se spărsese 
conducta de aer și, rămas fără 
frină, se îndrepta spre apă. Do
vedind prezență de spirit, șofe
rul Jiva Tvein, prin citeva ma
nevre curajoase, a reușit să 
evite tamponarea a două auto
turisme aflate in spate și că
derea autobuzului in apă. In ' 
cele din urmă, acesta a fost o- 
prit la marginea canalului, sus
pendat cu șasiul pe mal. Toți 
cei aflați in mașină au răsuflat 
ușurați. Fusese evitat un acci
dent care se putea solda cu 
urmări tragice. Acum, cei ce nu 
l-au verificat cu atenție înainte 
de a-i da drumul in cursă au de 
răsipuns.

Unde duce

I
I
1
I
I
I

— Cum spuneam, necesa
rul de calorii este strins le
gat de virstă, de genul ac
tivității depuse. De pildă, 
unui bărbat de, 30 de ani, 
avind o greutate de 70 kgj 
care depune o muncă se
dentară, de birou, ii 
necesare 30 de calorii pe kg 
corp ; o muncă ușoară — 
35 calorii ; o muncă grea 
— 40 calorii, o muncă foar
te grea — 45—50 calorii. In 
aceleași condiții, după 40— 
45 de ani se indică o scă
dere cu circa 10 la sută din 
totalul de calorii necesare, 
după 60 de ani diminuarea 
poate ajunge la 15—25 la 
sută. Aceasta pentru a pre
veni obezitatea, aterosclero- 
za și complicațiile lor. Și la 
copii valoarea calorică a a- 
limentației variază după 
virstă : intre 1 și 3 ani — 
1 300 ’ ■ -
1 700
2 100 _____
2 500 calorii. Sint cantități 
deloc restrictive care asi
gură organismului resursele 
de energie necesare, fără 
primejdia apariției bolilor 
degenerative (ateroscleroza, 
diabetul, obezitatea, disli- 
pemiile, bolile de digestie șl 
cele hepatice etc.) boli ce 
se datoresc, fără nici

calorii ; 
calorii ; 
calorii;

sint

4—6 ani
7—9 ani 

10-12 ani

— Cum rămine, a- 
tunci, cu mîncărurile 
gătite „ca la mama a- 
casă" ? Trebuie să re
nunțăm la felurile tra
diționale ?

— Nu pot face o aseme
nea afirmație. Bucătăria 
noastră este, in general, va
riată și sănătoasă : ea cu
prinde o sumedenie de re
țete ce se încadrează in ce
rințele alimentației igieni
ce. Desigur, nu putem in
terzice consumul acestora. 
Dar, mai devreme sau mai 
tirziu, cei care nu vor să 
renunțe la aceste mincă- 
ruri vor deveni pacienții 
cabinetelor medicale. Și 
nu trebuie să uităm, re
gimul alimentar al unui 
bolnav este mult mai se
ver decit aceste recoman
dări ale noastre. Să re
ceptăm, deci, cu toții, ape
lul la o alimentație rațio
nală.

I

Convorbire realizată de 
Rodlca SERBAN

de sortimente noi

califice o serie de 
au îmbrățișat aceas-

ză să se 
tineri, care 
tă frumoasă meserie, asigurln- 
du-se astfel cadrele necesare 
pentru marele complex mește
șugăresc 
Horezu, 
darea în 
complexe 
Rimnlcu
Bălcești, preocuparea uniunii ju
dețene se îndreaptă spre valori
ficarea pe un plan superior a 
artei populare artizanale din 
toate zonele județului, prin 
atragerea meșterilor în lemn, 
fier forjat, cusături populare 
etc. în rețeaua cooperației meș
teșugărești, pentru ca munca lor 
să fie mai spornică, mai utilă.

ce se va construi la 
De altfel, odată cu 
folosință a unor noi 

meșteșugărești la 
Vîlcea, Drăgășani și

lon STANC1U
corespondentul „Scînteii'
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Produsele „RULAST

PITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gh. Cîrstea). 
— Produsele realizate la Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc din Pitești, purtind marca 
„Rolast", au multiple întrebuințări — de 1a cele 
mai importante ramuri ale economiei, pină la uzul 
gospodăresc. Recent, aici au fost omologate și asi
milate in fabricație noi garnituri din cauciuc pen
tru autoturismele ,,Dacia-1300‘‘, ,,ARO“ și autoca
mionul „ROMAN". De asemenea, au fost realizate 
noi tipuri de benzi pentru ușurarea transportului 
produselor in unitățile de industrializare a lem
nului. Alături de furtunurile pentru oxigen și ace- 
tilenă, necesare la aparatele de sudură, au fost 
expediate, spre beneficiari furtunuri pentru sorburi 
de apă și udat flori și legume, furtunuri pentru 
pompat produse petroliere. Pină la sfârșitul aces
tui an, gama articolelor tehnice din cauciuc, pur
tind marca „Rolast", se va îmbogăți cu 900 de noi 
repere.

lipsa 
de prevedere

Săptămina trecută, culturile 
de mazăre ale cooperativei agri
cole de producție Gherăseni 
(Buzău) au fost stropite cu in
secticide împotriva dăunătorilor. 
Firește, acest lucru trebuia adus 
din timp la cunoștința consilii
lor populare din satele comu
nei, pentru a fi avertizați cres
cătorii de albine. Cei ce au e- 
fectuat această operație nu au 
anunțat insă pe nimeni. Rezul
tatul : numeroase colonii de al
bine au fost intoxicate. Drept 
pentru care minuitorii respecti
velor substanțe sint buni de 
plată.

Cine -i

0 o ei n d
(Urmare din pag. I)

au zis unii. Mulți dintre ță
rani l-au ascultat insă cu 
atenție și i-au pus întrebări. 
Băiatul a răspuns bine la 
toate. Om dezghețat. Făcu
se armata la sonde.

— Ce s-a intimplat mai 
departe ? — l-am întrebat 
noi pe primar.

— Am închiriat de la o 
fabrică sculele pe care le 
ceruse băiatul, am dat pe 
lingă el oamenii de care a- 
vea nevoie și ne-am apucat 
de treabă. Acum avem 7 
puțuri de mare adincime și 
19 km de conducte. Fie
care familie, din cele 2100 
cite are comuna, și-a tras 
apa in casă. Pe urmă, o 
parte din fintinile satului 
au fost sigilate sau astupa
te. Au dispărut fintin’le 
din sat, or s'i dispară si al
biile din casă...

— DuDă ce ?:-au v ?.it 
robinetele de apă in tindă, 
oamenii au început să-și

I
I
I

în ziua de 21 aprilie a.c., pe 
șoseaua Predeal—Brașov a fost 
găsită o cutie in care se aflau 
mai multe aparate micromctrice 
de mare precizie. Toate noi- 
nouțe, aduse din import. Chiar 
in ziua respectivă, ele au ajuns 
la miliția orașului Predeal, 
tot acolo 
Din cite 
s-a lăsat 
pesemne, 
rește șâ _____  ...
Dacă il găsiți, aduceți-i aminte 
că inventarul unor asemenea 
parate nu 
ține.

. -------------- Și
se află și in prezent, 
se pare, păgubașul... 
păgubaș. O fi avind, 
obrazul subțire și do- 
rămină in anonimat.

cu... neglijență
a-
•e

instaleze in casă băi. Băi de 
faianță...

Dacă am fi contractat-o 
cu specialiștii de la oraș —

— Făbricuțe ? încă nu a- 
vem a zis, serios, primarul. 
Dar, dacă o continuăm așa, 
nu se știe...

muna Borcea scrisori și zia
re, colete și reviste.

— Ia spune nea Petre, e 
grea munca de poștă ?

Jurnal de iunie la sate
continuă primarul — insta
lația de apă ne-ar fi costat 
citeva milioane de lei. Dar 
a fost făcută în întregime 
cu miinile noastre, din re
sursele noastre locale. La 
fel am făcut brutăria sa
tului, tapițeria, atelierul de 
covoare, de împletituri, la
boratorul de cofetărie...

L-am intrerupt și am 
zis in glumă :

— Pare de necrezut că 
cei din Făcăieni nu și-au 
construit pină acum in co
mună și o făbricuță, două.

DE CE NU E UȘOR 
SĂ FII POȘTAȘ 

LA BORCEA
— Poșta ! A sosit poș

tașul !
L-am urmărit cu ochii pe 

omul acela cu chipiu albas
tru și cu cămașa albă, care 
sărea din cind in cind de pe 
bicicleta lui îmbătrinită și 
împărțea țăranilor din co-

— Grea nu e. Nu dai cu 
sapa. Dar nu e nici ușoară. 
Ușor era cu ani in urmă. 
Impărțeai citeva ziare, 
cîteva scrisori. Cam asta 
era. Acum e prăpăd. E un 
potop de corespondentă. Cit 
privește ziarele, cred că cei 
din Borcea sint ăi mai cu
rioși oameni din țară. Știți 
cite ziare impart eu ?

— Nu știm.
— Spuneți-vă, așa, o pă

rere.
— Păi să zicem, 5—6 sute.

— Da de unde ! Numai la 
„Scinteia" sint abonați 700 
de țărani. în total — la pre
să sint abonați 1 200. Pe 
urmă vin revistele pentru 
copii. Toți copiii din Bor
cea cumpără reviste. Nu
mai abonați am 700. La co
piii ăi mai mari duc in fie
care zi colete de cărți cu 
ramburs. Nu e chiar așa de 
ușor să fii poștaș la Bor
cea ! Cu ziarele, cu revis
tele, am scoate-o mai ușor 
la capăt ; ne-am făcut o 
rețea bună de difuzori vo
luntari.

— Dar ce altceva mai dis
tribui d-ta, nea Petre ?

— Păi, despre greul greu
lui nu v-am spus.
_ ?
— Ați uitat de pensii, de 

abonamentele la radio și te
leviziune. In comună sint 
peste 1 000 de pensionari ! 
Majoritatea țărani. Și sint 
2 000 de abonamente, căci 
nu există familie in Borcea 
care să nu aibă radio sau 
televizor. Ce credeți dv. ?

La minut

I 
I

I
I
I
I
I
I
I

Intr-una din diminețile tre
cute s-a constatat că, din maga
ziile și laboratoarele Casei pio
nierilor din Tirgoviște. lipsesc 
o serie de aparate foto, radio, 
de proiecție și magnetofoane, în 
valoare de peste 27 000 lei. Se
sizate, organele de miliție au 
luat imediat cazul „în obiectiv", 
incepind cercetările de rigoare^ 
Rezultatul ? După „o developare 
la minut" a acestei afaceri, 
Emilian Stanciu, Ion Bătăgoi, 
Corneliu Glavan (toți trei fără 
ocupație) și minorul Petre Mo
doran au fost nevoiți să aducă 
la loc aparatele sustrase. Acum, 
primele „probe" fiind gata, 
turor celor patru urmează 
le facă portretul în detaliu 
stanța de judecată.

Rubrică redactata de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DAVID 
li corespondenții ..Scînteii4

tu
sa 
in-
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PROCESUL RISIPEI
Expunere de motive pentru

prima înfățișare

CAZUL BENZINEI"
Risipa de orice (el și oriunde s-ar produce are un singur nume : 

p -...i a ' O pagubă, nu a unuia sau altuia, ci pentru întreaga so
cietate. .Asta, fie că este vorba de metal sau de energie electrică, de 
materiale de construcții sau combustibil, de cereale ș. a. Toate 
acestea sint valori materiale create de noi. toți, spre folosul tu
turor. și nu pentru a fi risipite. Neglijența, iresponsabilitatea do- 
\ edite in astfel de împrejurări se contabilizează la ..dosarul pagu-

îm-belor", aduc prejudicii materiale pe care nu le putem îngădui, 
potriva cărora avem datoria morală de a acționa ferm.

Iată. deci, un serios motiv pentru un proces cu dezbatere 
blicâ, un proces intentat RISIPEI, care să aducă in fața opiniei 
blice aspectele neconforme cu efortul general. /Așteptăm relatările 
cititorilor noștri pentru a înfățișa mai cuprinzător faptele propuse 
pentru prima instanță : „cazul benzinei". Așteptăm deci 
fapte, opinii. argumente, confruntări, propuneri.

pit- 
pu-

aceste

...,,Eu i-aș duce pe șo
feri și pe toți cei ce risi
pesc benzina. la petro
liști, la sonde, să vadă cu 
cîiă trudă și cu cile e- 
f orturi materiale se ex- 

Atunci, 
i, șoferii, 
ti gospo- 
prețioasă

aprovizionam
Opinie internei 
gur. Dar ea jalonează 
doar pe jumătate dimen
siunea reală a problemei. 
Și aceasta pentru câ 
ne-am obișnuit ca ori de 
cite ori vorbim despre 
benzină, despre necesita
tea unui emsum echili
brat de benzină, să ne 
glndim la transporturi. 
Ca și cind sectorul trans
porturilor ar ii singurul 
mare consumator. Desi
gur. transporturile dețin o 
poziție de virf in consu
mul de benzină. Dar sînt 
și alte sectoare de activi
tate, poate nebănuite, 
unde risipa — proporțio
nal cu trebuințele — este, 

-pe alocuri, chiar mai 
mare decît In transpor
turi. Iată de ce, la obser
vația de mai înainte tre
buie să adăugăm 
nomisirea 
este, cum poate s-ar 
rea. în 
sarcina ci 
porturi ; ea ne 
în egală măsură

:â egp- 
benzinei nu 

exclusivitate 
îlor din trans- 

privește 
pe noi

i> ți. Avem datoria de a 
interveni energic, fie că 
folosim direct acest com
bustibil sau nu, lie că il 
avem în gestiune sau nu. 
Cerințe obiective de larg 
interes social impun folo
sirea cit mai chibzuită a 
acestui combustibil cu 
foarte largă utilizare.

O anchetă întreprinsă 
recent avea să ne condu- 

a o concluzie calego- 
; sintem încă depar- 
e o folosire rațională 

benzinei. în practica ac
tivității industriale și de 
transporturi rutiere se 
intersectează o sumedenie 
de canale prin care se 
scurg, ca girlele după 
ploaie. tone cțe ben
zina. Da. există norme de 
consuni — unele chiar 
foarte economice, există 
dispoziții clare și regle
mentări stricte în ceea ce 
privește folosirea benzi
nei și totuși risipa — 
vom vedea din cele ce 
urmează — este incredi
bil de mare.

Vom vorbi, de astă 
dată, nu despre transpor
turi. ci despre industrie. 
Se părea că demodatul și, 
totodată, costisitorul pro
cedeu de spălare^ cu ben
zină a pieselor, în halele 
de producție, a fost scos 
din practica unităților 
constructoare de mașini 
sau metalurgice. Au aoă- 
rut. cum se știe, soluții 
pentru spălare care lasă 
piesele curate ca foaia de 
hirtie. Așadar, benzina

părea destinată unor sco
puri mai nobile și inai a- 
van ta joase. Practica ofe
ră insă dovezi contrare. 
O singură uzină — „23 
August" — folosește, in u- 
cest an. nu mai puțin de 
122 tone de benzina 
pentru... degresare-spăla- 
re. Se vede treaba că u- 
nora le este atit. de gre i 
să se desprindă de pro
cedeul clasic incit conti
nuă să aducă în ateliere, 
din depozite, benzina cu 
găleata, de parcă ar 
apă de fîntînă.

Ion Colacea și Corne) 
Dincescu, de la aprovizio
nare. aduc un argument 
pro... Ei spun : ..Anul tre
cut uzina a folosit, pen
tru- producție. 162 de tone 
de benzină, deci anul a- 
cesta consumul a scăzut 
cu 40 de tone. De aici se 
vede că există o preocu
pare". Există și asta e 
bine. Nu-i însă mai pu
țin adevărat că la unele 
grupe de produse Cîn a- 
fara celor tropicalizate) 
nu se justifică absolut 
deloc consumul de benzi
nă : că in general proce
deul este anacronic, in 
totală discordanță cu teh
nologiile unei industrii 
moderne. Chiar și uzina 
de pompe folosește, în a- 
cest an, pentru degresare- 
spălare la piesele de pom
pe 2,6 tone de benzină 
și... se plînge că repartiția 
e prea mică ! „Poate ne 
dați o mînâ de ajutor.

li

prin ziar, să căpătăm o 
repartiție mai mare".

O sută, două sute tone de 
benzină, consumate anual 
in două întreprinderi, în 
scopul amintit, este desi
gur o cantitate mică ra
portată la uriașul consum 
din toate sectoarele. Dar 
dacă privim lucrurile la 
dimensiunile întregii 
noastre industrii construc
toare de mașini, vom ve
dea câ problema consu
mului de benzină are 
însemnătate aparte, 
calcul general, acum 
aici, este aproape impo
sibil — și în nici un caz 
nu noi avem căderea să-1 
facem. Dar este neîndoios 
că cineva tot va trebui 
să-1 facă o dată și o 
dată și să analizeze lu
crurile pînă la detaliu. 
Pentru că în planul de 
aprovizionare al uzinei se 
trece „benzină pentru 
producție** și ea este, în 
fapt, benzină pentru gă
leată ; pentru că puțini 
dintre cei ce citesc „ben
zină pentru producție" 
.știu că de fapt ea înlo
cuiește banalul, hai să-i 
spunem, detergent pentru 
curățatul pieselor și al 
halatelor de lucru. Vor
bind deschis, proiectanții 
și tehnologii se îngrijesc, 
în principal, de reduce
rea consumurilor specifi
ce de metal — ceea ce 
este de altfel foarte bin* 
— însă nu prea iau sea
ma la enorma cantitate 
de benzină care se prclin-
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ge. ca dintr-un 
găurit, in filele 
lor dc aprovizionare 
uzinelor. " 
noastră chimică, ramură 
care a rezolvat probleme 
tehnice de mare impor
tanță. nu poate propune 
nimic substanțial pentru 
eliminarea definitivă n 
consumului dc benzină 
destinată unor asemenea 
operații — consum cu 
specificația „pentru pro
ducție", dar. in fond, îm
potriva oricăror reguli e- 
conomice elementare ?

Aceasta este constata
rea, expunerea de motive, 
privind industria, pentru 
prima înfățișare în „Ca
zul benzinei". Așteptăm 
ca toți cei interesați — 
muncitorii care folosesc 
benzina in fabrici, tehni
cienii de la aprovizionare, 
specialiștii din industria 
constructoare de mașini, 
din chimie, din domeniul 
planificării — să-și spu
nă cuvintul.

în numerele viitoare 
ale ziarului vom publica 
argumente, propuneri și 
măsuri ale organelor în 
drept, și ale cititorilor 
noștri privind economi
sirea benzinei in indus
trie. De asemenea, vă 
vom invita să 
păți, in continuare. 
„Procesul risipei" și 
alte sectoare de activita
te. Așadar, aveți cuvân
tul.

rezervor 
planuri* 

ale 
Oare industria

partici- 
la 
în

Ștefan Z1DAR1ȚA

CE SE POATE FACE DIN PICĂTURA
r DE BENZINĂ PE CARE 0 RISIPIM

A INTRAT ÎN FUNCȚIUNE, CU TREI LUNI MAI DEVREME, 
ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ TERASIER DIN BUZĂU

BUZĂU (Corespondentul „Scîn- 
teii". Mihai Bâzu). — Dornici să 
cinstească ziua de 23 August cu 
rezultate cit mai semnificative, 
constructorii și montorii noului o- 
biectiv buzolan — întreprinderea 
de utilaj terasier — și-au conjugat 
eforturile pentru realizarea in
vestiției înainte de termen. Astfel, 
cu trei luni mai devreme, noua în
treprindere a intrat in funcțiune.

Debutul fabricației îl constituie 
un lot de zece rulouri-compresoare 
de tipul R 8-14, aflate in montaj. 
Subansamblele produse de uzina 
brăileanâ „Progresul", montate la 
Buzău, îndeplinesc funcția de lot- 
șooală pentru muncitorii noii în
treprinderi. Concomitent, în secții
le de fabricație a început elabo
rarea tuturor reperelor pentru 
primul lot propriu de 20 rulouri

compresoare ce vor fi expediate 
beneficiarilor in luna viitoare. 
Compartimentele specializate ale 
întreprinderii întocmesc acum do
cumentațiile necesare asimilării 
unor noi tipuri de utilaje, și a- 
nume : ru’opl compresor R-12 și 
ruloul vibrator RV 6—8. Primele 
succese ale constructorilor de uti
laje terasiere din Buzău se între
zăresc a fj trainice. în fotografie: 
secția prelucrări mecanice.

Din copul locului, o precizare : cerința de a economisi 
benzina are ca punct de plecare nu numai griia gospodă
rească firească de a nu risipi în van niște valori — ceea 
ce nu-i puțin lucru I — ci mai ales faptul că se risipește 
o materie primă de mare valoare. Scoaterea din circuitul

© Dintr-o cantitate de țiței in valoare de 100 lei 
se obțin produse petroliere obișnuite (benzină, petrol 
lampant, motorină) in valoare de circa 200 lei.

• in urma prelucrării prin procedee petrochimice, 
valoarea materiei prime petroliere crește cu :

- 1 070 la sută in cazul fabricării policlorurii de 
vinii (produse din mase plastice) ;

- 1 260 la sută in cazul fabricării cauciucului sin 
tetic ;

— 1 450 la sută in cazul fabricării polietilenei (folii 
folosite in agricultură, construcții, comerț) ;

Rezultatele concursului 
pe țară al fermelor 

zootehnice din I.A.S.
Ieri au fost inminate pre

miile ciștigătorilor concursului 
pe tară al fermelor zootehnice 
din întreprinderile agricole de 
stal, pentru rezultatele obținu
te anul trecut in producția de 
lapte, la ingrășarea taurinelor 
și ovinelor, in creșterea păsă
rilor $i porcilor. Premiul I a 
fost obținut de următoarele u- 
nităti :

Ferma Roșia din cadrul I.A.S. 
Magoșoaia, județul Ilfov, pen
tru producția medie de 4 030 1 
lapte pe vacă furajată :

Complexul de creștere si in- 
grăsare a taurinelor Rădăuți, 
județul Suceava, care a realizat 
un beneficiu total de peste 2.5 
milioane lei :

Ferma Ciușmc-le a I.A.S. 
Smirdan, județul Galați, care a 
obținut la ingrăsarea ovinelor 
un beneficiu in valoare de 
1 765 0(»0 lei :

Ferma Deleni a I.A.S. Cot
nari. care a obținut 9.5 kg lină 
de fiecare oaie Si 2.7 milioane 
lei beneficii;

Ferma de creștere a puicuțe
lor de reproducție din cadrul 
complexului avicol Crevedia, 
județul Ilfov ;

Ferma de reproducție din ca
drul Complexului Tomesti, ju
dețul Iași, pentru rezultatele in 
creșterea porcilor in sistem 
industrial :

Ferma nr. 3 din cadrul I.A.S. 
Vrleasca. județul Brăila, pen
tru producția de carne de porc 
in sistem gospodăresc.
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construcții industriale din Craiova, 
indicele de creștere a productivității 
muncii a fost de numai 77 la sută, 
între cauzele ce au generat acest 
rezultat nemulțumitor se evidenția
ză coeficientul scăzut de utili
zare a timpului de lucru. a 
forței de muncă și a utilajelor 
de construcții, timiditatea nejustifi
cată cu care se extinde aplicarea 
acordului global, precum și carențele 
serioase in disciplina pc șantiere. 
Nici unul dintre aceste neajunsuri nu 
reprezintă o noutate : ele au fost 
analizate nu o dală de conducerile 
respective, de forurile lor superioare, 
dar moliciunea cu care se acționea
ză. lipsa de decizie in aplicarea mă
surilor stabilite mențin neschimbată 
situația. Deticiențe de aceeași natu
ră au grevai asupra gradului de în
deplinire a sarcinii de sporire a pro- 
ductivitâtii muncii și la trusturile 
Similare din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Djij. București. Timișoara. Bu
năoară. in primul trimestru al anului 
1973. pe șantierele acestor trusturi au 
fost irosite din motive diverse — ab- 
sențe. învoiri, concedii fără plată, 
întreruperi tehnologice — mii si 
mii de ore'om, cifră ce face orice 
ah comentariu de prisos. Nu intim- 
plâtor. multe dintre șantierele apar- 
ținind acestor trusturi se află într-o 
situație dificilă in privința îndepli
niră pianului, iar stadiile fizice a- 
tinse nu garantează respectarea ter
menelor planificate de dare in ex
ploatare a unor capacități și obiec
tive productive.

Atit din programul elaborat de 
ministerul amint i, cit si din anali
zele întreprinse de trusturi, de șan
tiere se desprinde faptul că, in ve
derea dublării productivității muncii 
in construcții. principalele eforturi 
trebuie îndreptate spre organizarea 
judicioasă a tuturor acțiunilor, înțe
leasă ca o activitate temeinică de

util, prin risipă condamnabilă, a unei cantități oricît de 
mici de benzină diminuează direct din această valoare. Ce 
înseamnă fiecare picătură de benzină gospodărită cu rost, 
util, ce se poate face din fiecare picătură de benzină pe 
care o risipim uneori, argumentăm cu cele de mai jos :

- 16 500 la sută in cazul fabricării confecțiilor din 
fibrele chimice tip „melană".

Ne oprim aici pentru a întreba :
1. Mai pot „argumenta'* risipitorii, fata în fața cu argu

mentele de mai sus, câ acțiunea de economisire a benzinei 
pe toate caile, la fiecare loc de munca, nu și-ar avea te
meiul ei ?

2. Cunoașteți cazuri concrete de risipă a benzinei ? 
Semnalați-ne. Arătați cine sînt vinovății, cum pot fi înlă
turate cauzele.

Invităm opinia publică să participe la acest proces, de 
asemenea public, în „cazul benzinei".
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„Cred că sintem printre județele 
cu cele mai mari greutăți in ce pri
vește depozitarea recoltei — ne spu
nea tov. Aurel Aflat, directorul în
treprinderii de valorificare a cerea
lelor Tulcea. Spațiile pe care le a- 
vem nu aiung nici măcar pentru 40 
la sută din cantitatea de produse 
pe care le recepționăm in cursul u- 
nui an. Pentru a rezolva problema, 
in timpul recoltărilor, cerealele sint 
dirijate spre diferite silozuri din 
țară. Aceste mu
tații sint în
să neeconomi- 
coase: cheltuim
suplimentar la 
fiecare tonă 51 
lei, plus trans
portul pe căile 
ferate care, anul 
trecut, s-a ridicai 
la aproape 3 mi
lioane lei. La 
centrala noastră, 
situația este 
noscută". '

Nimeni nu con
testă faptul că, 
in județul Tul- 
cea. este 1 acută 
neVoie de spații 
de depozitare, câ 
aici anual riscă 
să rămină sub 
cerul liber peste 
o sută de mii tone 
de cereale, că se 
cheltuiesc sume 
enorme cu acele 
mutații. Oare 
centrala de valo
rificare a cerea
lelor să fi găsit 
ca o soluție de 
rezolvare a pro
blemei spațiilor 
de depozitare din 
județul Tulcea 
doar acest sistem 
de mutații ? Da 
și nu prea.

Da, pentru că. deși se știa de si
tuația grea de aici, abia începînd 
cu anul 1968 s-au alocat fonduri 
pentru construcția unui siloz la Tul
cea. Cum acest, obiectiv nu s-a mai 
realizat, au trebuit să treacă alți pa
tru ani pină să se ajungă la con
cluzia că. totuși, in județ sint ne
cesare noi capacități de depozitare, 
în anul 1971 s-a trecut la elabo
rarea unui plan de măsuri prin care 
se stabilea construirea, pină în 1976, 
a unor spații cu o capacitate totală 
de 164 000 tone. Dacă la acestea se 
adaugă si cele ce urmau să fie con
struite din fondurile unităților a- 
gricole, problema depozitării recol
tei era rezolvată.

Dar aceste planuri frumoase risca 
să rămină doar pe hirtie. După a- 
proape trei ani. in județul Tulcea. 
au fost date in folosință doar ci-

te va șoproane. Din cele 6 magazii 
de cereale cu o capacitate totală de 
30 000 tone, prevăzute a fi construi
te in acest an, nici una nu se află 
in construcție. Mai departe : pentru 
cinci din ele nici măcar nu există 
documentație. Am vrea să punem o 
întrebare factorilor de răspundere 
din centrala de valorificare a ce
realelor : care a fost baza legală a 
cuprinderii in planul de investiții, 
pentru acest an. a unor obiective

SECERIȘUL
I

bate la poarta... 
magaziilor

ANCHETA NOASTRĂ PRIVIND PREGĂTIREA
SPATIILOR DE DEPOZITARE

ÎN JUDEȚUL TULCEA
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urmărire și traducere in viață pe 
fiecare șantier, la fiecare loc de 
muncă a măsurilor respective, de 
întărire a ordinii și disciplinei în 
folosirea mijloacelor tehnice, a 
timpului și forței de muncă. în acest 
sens se impun citeva direcții de ac
țiune. Este vorba, mai întii. de pro
movarea unor tehnologii de lucru și 
materiale noi. S-a demonstrat, de

înalte și întărire rapidă, a diverșilor 
aditivi plastifian/ți conturează solu
ții superioare calitativ ca rezisten
ță, greutate, economie de materiale, 
dar mai ales ca timp de realizare. 
Valorificarea pe scară largă a rezul
tatelor cercetării din acest domeniu 
oferă avantaje multiple : nu sporeș
te numai randamentul cu care con
structorii execută acest gen de lu-

PRODUCTIVITATEA
MUNCII

pildă, că prin utilizarea prefabrica
telor din beton, productivitatea mun
cii crește in medie cu 30—35 la sută, 
comDarativ cu cea înregistrată in 
cazul utilizării betoaneJor monolite 
tradiționale. Sint ciare. deci, posibi
litățile largi ce le oferă sporirea gra
dului de prefabricare a construcțiilor 
pentru creșterea productivității mun
cii. imperativ cu atit mai pregnant 
cu cit indicele de prefabricare la 
noile lucrări de investiții continuă 
sâ fie destul de scăzut la ora actuală 
— situindu-se in jur de 25 la sută 
din totalul lucrărilor de betoane 
executate. Chiar și eficienta lucrări
lor de beton monolit poate fi sub
stanțial Îmbunătățită printr-o con
lucrare mai strînsă între cercetare, 
proiectare și unele ramuri indus
triale. Noile sisteme de cofraje, 
utilizarea cimenturilor cu mărci

crări, ci îmbunătățește considerabil 
însăși calitatea lor. Prin generaliza
rea folosirii oțelurilor superioare se 
pat obține, potrivit estimărilor, im
portante economii de metal : in 
cursul acestui an, nouă mii de tone, 
Iar la nivelul anului 1977, douăzeci 
de mii de tone. Pentru maleriali- 

' zarea în practică a tuturor acestor 
soluții sc cere desfășurată o amplă 
activitate organizatorică. în sensul 
adaptării acestora Ia posibilitățile 
potrivite fiecărui șantier, specificu
lui lucrărilor de construcții montaj, 
urmăririi îndeaproape a stadiului de 
finalizare și efectelor economice ob
ținute pentru creșterea randamen
tului muncii.

Programul întocmit de Ministerul 
Construcțiilor Industriale este mini
mal, nu reprezintă decit cadrul 
destinat să clarifice specialiștilor

din acest domeniu direcțiile priori
tare de acțiune, pe baza cărora, in 
fiecare trust, pe fiecare șantier — 
in funcție de condițiile proprii — ur
mează să fie adoptate ș: aplicate 
măsuri cuprinzătoare privind creș
terea productivității muncii. în a- 
cest context, rolul hotiuitor in rea
lizarea sarcinii stabilite (le Confe
rința Naționala il au organele și or
ganizațiile de partid, conducerile 
trusturilor și șantierelor. Dublarea 
productivității muncii in construcții 
presupune, din capul locului, efor
turi de concepție, de organizare și 
raționalizare a producției. In acest 
proces complex, ca pretutindeni in 
economie, organizațiile de partid au 
datoria să desfășoare o amplă mun
că (le conducere, mobilizare și orga
nizare a forțelor, in așa fel incit 
sporirea simțitoare a productivității 
muncii să devină o cauză a fiecărui 
constructor. Munca politică trebuie 
să se materializeze în ultima instan
ță in promovarea noului pe șantiere, 
a melodiilor moderne, in întărirea 
ordinii și disciplinei, cadru propice 
folosirii cu un ina.lt randament a 
utilajelor, a timpului de lucru și a 
forței de muncă. Organizațiile de 
partid să sc preocupe de preluarea 
și generalizarea experienței pozi
tive in creșterea productivității 
muncii, să întărească răspunderea 
comuniștilor la lucrările mai difi
cile, mai complexe, care cer o înaltă 
pregătire profesională, să stimuleze 
inițiativele valoroase. Ele trebuie să 
urmărească îndeaproape pe fiecare 
șantier și loc de muncă modul in 
care se finalizează măsurile stabi
lite, să combată orice tendință de 
așteptare, de pasivitate in acest do
meniu. pentru ca fiecare muncitor, 
tehnician și inginer să înțeleagă 
necesitatea creșterii susținute a pro
ductivității muncii, ca factor decisiv 
in dinamizarea activității de investi
ții. in scurtarea termenelor de pu
nere in funcțiune a noilor capaci
tăți fi obiective productive.

pentru care nici măcar nu exista 
documentație ? Sau poate că la cen
trală se fac niște socoteli cam de fe
lul acesta : să le dăm celor din 
Tulcea pentru că si asa nu le fac. 
iar la sfîrșitul anului rămin fondu
rile neconsumate. Cind spunem a- 
ceasta ne gindim și la ultima re
partiție de pătule cu o capacitate 
de 20 000 tone care, după cum ne 
afirmă chiar directorul întreprinde
rii de valorificare a cerealelor Tul
cea, „in mod sigur nu se vor exe
cuta. Nu avem nici materiale și 
chiar dacă am avea, cu cine să le 
facem" ?

Cu cine să le facă ? Este intr-a
devăr marea întrebare a celor de la 
I.V.C. Tulcea. în primele 4 luni a- 
bia s-a executat 11 la sută din 
pianul anual de investiții. La une
le obiective scadenta a expirat de 
mult, iar la altele, lucrările sînt mult 
rămase in urmă.

Pentru argumentare vom apela la 
citeva exemple. începem cu cele 
două magazii de la Macin. Mai bine- 
zis cu magazia de cereale pentru 
că pînă la urmă din două a ieșit 
una singură. Constructorul — între
prinderea județeană de construcții- 
montaj Tulcea — ne dovedește cu 
„acte in regulă" că lucrarea e ter
minată, încă din luna iunie 1972. To
tuși. din cauza unor greșeli de con
strucție. nu a fost recepționată nici 
pinii acum. Cel puțin aceasta este 
părerea proiectantului — I.S.C.P.C.Z.- 
București :

„Intr-adevăr, din lipsa unor ma
teriale am fost nevoiti să ne aba
tem de la proiect : am înlocuit că
rămizile cu blocuri de diatomită. 
ceea ce nu constituie un motiv ca 
lucrarea sâ fie respinsă la recep
ție- — ne argumenta tov. Valeriu 

Timofei, directorul întreprinderii ju
dețene de construcții. „Adevărul e 
că. in stadiul în care se găsește ma
gazia. nu poate fi folosită — dă re
plica tovarășa Zenaida Io nes cu. șeful 
de proiect. Există riscul să ne po
menim. intr-o bună zi. cu ea că 
alunecă in Dunăre".

Nu avem pretenția că. reprodu
ced acest scurt dialog, am adus Ja 
lumină lucruri noi. Același lucru ni 
s-ar £i spus și acum un an și dacă 
nu se va face ordine in mod sigur 
că și la anul ni se va spune la fel. 
In cele 12 luni de dispută, intre pro
iectant si constructor. s-au întocmit 
maldăre de rapoarte, procese verba
le „unilaterale", dar nu au găsit o 
cale pentru , a se întilni măcar o 
singură dată. Pentru această con
strucție s-au cheltuit insă peste 2 
milioane lei, s-a pus în ea speran
ța adăpostirii unor cantități maxi de 
produse agricole. Se pare că toc
mai această problemă fundamentală 
nu este înțeleasă de cei doi coau
tori. A sosit timpul să se treacă de 
la reflecții la măsuri prompte, se
vere. Aici au un cuvint dc spus și 
forurile ierarhice ale celor două uni
tăți.

Silozul de cereale de la Baia. Data 
începerii lucrărilor j 1 Ianuarie

1972. Stadiul de execuție: după mal 
bine de un an și patru luni se lu
crează și acum la „cota minus 3“. 
Cum s-ar spune, încă nu a „ieșit" 
din pămint, Dar pentru a vă edi
fica asupra acestei „performanțe" să 
vă prezentăm o parte din istoricul 
acestui obiectiv.

Și aici lucrările au debutat cu o 
spectaculoasă dispută intre proiec
tant — I.S.C.P.C.Z.-București — și 
constructor — Trustul de construc

ții industriale 
Constanța — dis
pută care a durat 
un an și trei 
luni, perioadă în 
care documenta
ția pentru funda
ție s-a schimbat 
de trei ori. Pînă 
la urmă, s-a ac
ceptat soluția pro
pusă de construc
tor. Dar, după ci
teva zile, este a- 
bandonată și a- 
ceasta. Tocmai de 
către constructor! 
Acum se lucrează 
după o mețpdâ 
originală : fără
documentație. Au 
fost introduse și 
unele soluții con
structive noi care 
pun în pericol în
săși existența a- 
cestui obiectiv. 
Toate aceste așa- 
zise raționalizări 
au costat însă 
peste un milion 
de lei.

Ce are de spus 
față de toate a- 
cestea beneficia
rul ? Ne întrebăm 
și noi ce ar putea 
spune (fără sâ-i 
scuzăm cu nimic 

propriile delăsări) cind proiectantul 
este din București, constructorul din 
Constanța, iar aceștia nu fac altceva 
decit să se acuze unul pe altul de 
incompetență. E greu de spus cine 
este mai vinovat, dar modul in care 
Trustul de construcții industriale din 
Constanța înțelege să-și respecte 
obligațiile este sub orice critică. Ce 
încredere poate avea intr-un om pus 
s.i conducă acest șantier, care se 
pare că alt rost nu are acolo decit 
să se înfrupte, cît e ziua de mare, 
din delicioasele vinuri de Nicolițel ? 
Oare să nu fi auzit cei din conduce
rea trustului despre acest obicei al 
șefului de lot de aici — Corneliu 
Drăgoi ?

Tov. Florea Ilie, director adjunct 
cu investițiile la întreprinderea de 
valorificare a cerealelor, ne asigura 
că, în ultimul timp, lucrurile s-ou 
schimbat „Constructorul și-a luat 
angajamentul să recupereze rămi- 
nerile in urmă, astfel ca silozul 
să fie gata la termenul prevăzut. 
S-a stabilit și un program concret 
de lucru, cu termene exacte pen
tru fiecare lucrare". La fața locu
lui aveam însă să constatăm că de 
fapt pe șantier domnește aproape 
aceeași stare de dezordine ca 
mai înainte. Se lucrează (unde se 
lucrează) pe apucate. Cum poate fi 
explicat acest optimism cind in reali
tate pe șantier nu se aplică nici una 
dintre măsurile stabilite la comi
tetul județean al P.C.R. ? Cind la 
conducerea acestui șantier se găsesc 
niște oameni neserioși care nici nu 
știu măcar pe ce lume trăiesc ?

Silozul de la Baia este o con
strucție de mare însemnătate pen
tru agricultura județului Tulcea, o 
lucrare complexă care presupune 
respectarea cu striotete a tehnolo
giilor de construcții, a documenta
țiilor de execuție. Din nefericire am 
văzut și aici schimbări de soluții 
constructive fără nici o aprobare. 
Aceste abateri dă la normele 
legale privind regimul de execuție a 
investițiilor nu 6int cazuri izolate, 
ele tind să devină o practică cu
rentă pe șantierele de construcții 
pentru agricultură. Formele pe care 
le îmbracă asemenea practici devin 
ou atit mai nocive cu cit uu o dată 
ne-a fost dat să auzim că ele se 
fac in numele așa-ziselor „raționa
lizări". La silozul de la Baia, lu
crările se află încă ta început. Nu 
e deci prea târziu să se intervină 
hotărit pentru a se bara ferm ase
menea manifestări. Pentru că, in 
definitiv, amatorii de schimbări de 
soluții trebuie să înțeleagă odată câ 
si în agricultură acționează exact 
aceeași lege a "investițiilor ca în 
toate celelalte ramuri ale economiei 
naționale, iar consecințele nerespec- 
târii ei sint tot aceleași.

Iosif POP
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Prevenirea și combaterea poluării, preocupare majoră pe plan național, problemă la scară mondială

ȚROTEC^NĂm^AfĂ OMULUI!
Dupâ cum »e știe, printr-o rezolute a O.N.U., adoptata pe baza unei propuneri fâcutâ de 
România împreuna cu alte tari, ziua de 5 iunie a fost instituita ca „ZI INTERNAȚIONALĂ 
A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR". Așa cum s-a arâtat în articolul publicat la data respectiva 
p intitulat „Omenirea lupta pentru apârarea condițiilor naturale de viafâ" revenim astâzi, 
prin pagina de fața, asupra cîtorva aspecte privind acțiunile de conservare a mediului 

ambiant, desfășurate în fara noastrâ, cît ți pe plan internațional.

PENTRU AER PROASPĂT,
APĂ CRISTALINĂ 

SĂNĂTOS!
V

SI PAMINT
obișnuite 

ale
Au devenit 

aprecierile elogioase 
străinilor față de rezulta
tele obținute în transfor
marea rapidă a țării noas
tre dintr-o „țară emina
mente agrară" intr-un stat 
cu o industrie în 
dezvoltare, într-un 
din cele mai inalte __
lume, cu o agricultură 
modernă, intensivă. Este 
un fapt ce a devenit larg 
cunoscut și în afara gra
nițelor țârii că in numai 
un sfert de veac. sub 
conducerea partidului, s-a 
creat o industrie variată 
fi modernă, s-au dezvol
tat ramuri noi. printre 
care construcția de ma
șini agricole, chimia, care 
susțin și procesul de dez
voltare și modernizare al 
agriculturii noastre socia
liste. Mai puțin se vor
bește insă despre modul, 
concepția profund uma
nistă în care sc .* _*‘ 
șoară acest proces, expri
mate și prin preocuparea 
ca dezvoltarea industrială 
să reducă și să evite 
riscurile poluării mediu
lui ambiant. Dacă indus
trializarea capitalistă și 
goana după producții a- 
gricole cit mai ridicate au 
mers mină în mină cu 
generarea unor serioase 
pericole pentru mediul 
ambiant, partidul nostru 
concepe protecția naturii 
ca o componentă a in
dustrializării socialiste si 
a dezvoltării agriculturii. 
In legătură cu aceasta, to
varășul Nicola e Ceauș eseu 
sublinia. : „Trebuie să lă
săm copiilor noștri moș
tenire nu numai fabrici și 
uzine puternice, ci fi ape 
sănătoase, un sol mănos, 
un aer pur pentru ca și 
ei fi copiii lor să se dez
volte armonios".

Traducindu-se în viață 
această concepție. în țara 
noastră acționează nu 
factori dispara*i de con
tracarare a poluării, ci un 
sistem de combatere, rea
lizat la diverse niveluri și 
cu diverse mijloace. A- 
ceasta asigură acțiunilor 
atit cuprinderea necesară, 
cît și caracter permanent 
?i eficacitate mereu 
Înaltă. Situație care 
plică și faptul că. 
avem o dezvoltare susți
nută a industriei și o 
mecanizare a agriculturii 
destul de avansată in ra-

plină 
ritm 
din

desfâ-

ngs i 
ex- 
deși

port cu un șir de state, 
noi nu am fost confrun
tați cu probleme și as
pecte grave de poluare.

Astfel, o primă catego
rie de măsuri se referă la 
acțiunile cu caracter or
ganizatoric. In acest sens, 
se cuvine amintită înfiin
țarea Comisiei pentru 
combaterea poluării me
diului. de pe lingă Aca
demia Republicii Socialis
te România. Cuprin
zând cercetători din 
institute științifice, cadre 
didactice, specialiști 
ministere economice, 
misia acționează pc 
verse planuri și in felu
rite forme. Astfel, in ca
drul celor cinci simpo
zioane organizate in ul
timii 3 ani pe tematici 
de profil au fost prezen
tate realizările tehnico- 
științifice noi în domeniul 
combaterii poluării si au 
fost precizate sectoarele 
sau unitățile ce necesită 
cu prioritate măsuri de 
prevenire. Inițierea unor 
acțiuni concrete, in cola
borare cu diverse depar
tamente și ministere in
teresate (cum au fost re
centele dezbateri cu fac
torii de răspundere in 
problema contracarării 
poluării de către autove
hicule sau cea referitoare 
la combaterea poluării 
provocate de industria de 
ciment), a permis stabili
rea unor planuri concrete 
de măsuri. Asemenea ac
țiuni interjudetene au 
condus la analiza unor 
aspecte speciale și la ela
borarea unor planuri con
crete de măsuri locale.

Dintre preocupările co
misiei aș mai aminti or
ganizarea cursurilor post
universitare pentru spe
cialiști și inițierea elabo
rării unei lucrări : „Ana
liza surselor de poluare". 
Concepută ca un instru
ment de lucru in efortul 
de prevenire a poluării, 
analiza va permite nu nu
mai o identificare a prin
cipalelor surse de poluare 
și zone periclitate, dar și o 
cunoaștere a situației în 
fiecare moment. fiind 
realizată pe secțiuni inde
pendente cu 
pentru fiecare 
tehnologiilor si 
ce generează 
noxe, precum și măsurile 
de înlăturare a lor. Dis
tribuită unităților produc-

din 
co
di

cercetări 
sursă a 

cauzelor 
diferitele

tive și forurilor de re
sort. aceasta va face ca u- 
nitățile vizate să urmă
rească mai riguros aceste 
surse, să comunice orice 
modificare intervenită și 
să ia măsurile de rigoare 
necesare.

Un alt teren de acțiune 
se referă la măsurile cu 
caracter practic vlzind ne
mijlocit slcra producției 
— aplicate sau în curs dc 
elaborare, 
ministere 
dintre cele interesate in 
mod deosebit de poluare 
(ca producător sau ca 
factori ce suportă conse
cințele acesteia) — au 
stabilit o serie de regle
mentări privind amplasa
rea noilor unități produc
tive, căile de combatere a 
eventualelor noxe, preci
zarea limitelor dc nocivi
tate, problema deversării 
diferitelor deșeuri — re
zultate din procesul de 
producție — in atmosferă 
sau in apele rîurilor și 
lacurilor. In același sens 
acționează și prezenta 
„Lege a apelor", adopta
tă. revizuită șl înnoită 
în ultimii ani, dar, mai 
ales, ca un cadru legal 
complet și atotcuprinză
tor. Legea privind protec
ția mediului ambiant.

Pe același plan al acțiu
nilor practice se înscriu 
eforturile pentru realiza
rea unor utilaj? și tehno
logii specializate in com
baterea poluării mediului 
ambiant. Se poate aprecia 
că in ultimii ani s-au fă
cut pași serioși inainte pe 
calea creării unui arse
nal cît mai bogat și va
riat de asemenea mijloa
ce de purificare și prote
jare a aerului, apelor și 
solului patriei — de la 
filtrele pentru turnurile 
de evacuare ale marilor 
mori de ciment si atenua
toarele de zgomot ale mo
toarelor, oină la comple
xele stafii de epurare a 
aDelor. Se întreprind, tot
odată. căutări asidue in 
vederea adoptării unor 
soluții care să îmbine e- 
ficacitatea cu economici
tatea. acesta fiind un ar
gument suplimentar in 
favoarea aplicării lor 
grabnice.

Evocarea unor aseme
nea acțiuni, relevarea a- 
tenției mereu crescinde și 
a preocupării de susținută 
amploare manifestate de

Astfel, unele 
economice —

forurile de conducere nu 
trebuie să ne îndepărteze 
însă atenția de la faptul 
că încălcări ale normelor 
stabilite continuă să se 
manifeste.

Se știe, de pildă, că la 
Fabrica de ciment Turda, 
instalațiile de desprăfuire 
nu realizează normele de 
protecție a mediului da
torită atit folosirii unor 
echipamente depășite din 
punct de vedere tehnic 
(de exemplu, filtrele cu 
sari), cit și nerespectării 
parametrilor proiectați la 
utilajele noi.

De asemenea. împiedi
carea poluării atmosferei 
de către gazele de eva
cuare de la autovehicule 
s-ar putea realiza cu mai 
mult succes printr-o co
rectă întreținere tehnică 
a motoarelor, ca și prin 
asigurarea fluenței circu
lației sau țlrintr-o urmă
rire mai sistematică a 
problemelor spațiilor de 
difuzie a noxelor, a spa
țiilor de protecție a locu
ințelor ș.a. Poluarea mai 
afectează încă un număr 
important de ape datorită 
industriilor oare, ignorind 
prevederile ..Legii apelor", 
deversează reziduuri po
luante : Trotușul. Tirnava 
Mică, sectoare importante 
ale Mureșului. Oltului, 
Jiului, cursul inferior al 
Șiretului ș.a., in ansamblu 
circa o șesime din lungi
mea principalelor cursuri 
de ape interioare. Rezul
tatele meritorii amintite 
anterior, cadrul insti
tuțional riguros și ferm, 
precis, prevăzut prin vii
toarea „Lege a protecției 
mediului ambiant", ne în
tăresc convingerea că 
prin mobilizarea preocu
pării responsabile a în
tregului popor se va asi
gura înfăptuirea dezide
ratului : o economie mo
dernă. pulsind în 
avînt, în mijlocul 
naturi sănătoase, al unei 
atmosfere, unor ape și 
unor cimpuri caracterizate 
prin puritate.

Prof. dr. docent 
George 
BĂRÂNESCU

membru corespondent 
ol Academiei Republi
cii Socialiste România, 
președintele Comisiei 
pentru combaterea 
poluării mediului

plin 
unei

OMENIREA SE
Pentru salvarea Atlanti- 

CUlUÎ. Atlanticul este din 
ce mai bolnav — semnalează cer
cetătorii. Dușmanii săi sint petele 
de petrol, masele plastice insolu
bile și substanțele chimice nocive. 
Conform mărturiei oamenilor de 
știință care au întreprins o exa
minare a Atlanticului de la Capul 
Cod pină în Marea Caraibilor, cel 
puțin 2 394 000 km pătrați din su
prafața sa este puternic poluată.

Potrivit specialiștilor, cantitățile 
tot mai mari de reziduuri nocive 
amenință cu transformarea unor 
suprafețe întinse ale Atlanticului în 
„mare moartă".

Țările riverane caută mijloace 
pentru salvarea oceanului. De cu- 
rind. unele companii petroliere au 
adoptat o nouă tehnologie de cură
țire a tancurilor petroliere, in în
cercarea de a împiedica eliminarea 
reziduurilor in apele oceanului. De 
asemenea, a fost negociat un acord 
internațional cu privire la regle

Tn laboratoare specializate — din cadrul institutelor de cercetâri și al 
oficiilor de gospodărire a apelor — se efectuează determinări ale puri
tății rîurilor și lacurilor ce ar putea fi afectate prin deversările unor deșeuri 

industriale (fotografia de sus)

O creație românească : instalația de desprăfuire a aerului (în două trepte 
filtru-ciclon) realizată de colectivul Institutului de cercetări științifice pentru 

protecția muncii (I.C.S.P.M.) (fotografia din dreapta)

Mediul natural de viață — de fapt 
raporturile om-nalură — ca bază a 
existenței noastre, comportă automat, 
prin insăși nevoia asigurării exis
tenței omenești, respectarea unui e- 
chilibru specific. Respectul unei „etici 
ecologice" este o condiție de bază a 
existenței și dezvoltării societății u- 
mane. Cu toate acestea, încălcările 
eticii ecologice au devenit in ultimul 
deceniu, in unele zone ale globului, o 
stare de fapt cu largă răspindire, a- 
vmd drept consecințe reducerea po
sibilităților de existență a unor vie
țuitoare și chiar dispariția lor (plan
te sau animale), amenințind și omul 
într-o măsură crescindă. dacă nu se 
iau măsuri de contracarare.

Totodată, nevoia creării și respec
tării cu strictețe, 
pe plan national 
și internațional, 
a unor, reglemen
tări sociale, juri
dice. pentru pro
tejarea mediului 
natural derivă si 
din constatarea 
că încălcările e- 
ticii ecologice, 
chiar dacă se 
.produc local, !și 
arată efectele pe 
plan mult mai 
larg, prin acumu
lare la scara În
tregii planete.

In tara noastră, 
statul si partidul 
bu instituit de-a lungul anilor o serie 
de dispoziții legale ce reglementează 
juridic condițiile de folosință a ape
lor. precum și condițiile privind pu
ritatea atmosferei in vecinătatea în
treprinderilor industriale. Acestea 
s-au dovedit factori ce au frinat sen
sibil fenomenele de poluare. Totuși, 
ținindu-se seama de ritmul intens 
in care intră in funcțiune noi și noi 
capacități industriale, de rata ridi
cată a dezvoltării economice a țării 
noastre, s-a trecut la elaborarea și 
adoptarea noii Legi cu privire la 
gospodărirea și protecția apelor, cre- 
indu-se și instituția adecvată — Con
siliul Național al Apelor, avind ca 
atribuții păstrarea purității apelor de 
suprafață, protecția lor. ca și a celor 
subterane.

In ultima vreme, acțiunea statală 
do protecție a apelor a fost extinsă 
asupra întregului mediu ambiant : de 
la atmosferă și sol, pînă la subsol, 
păduri și plantații — expresia ridi-

cării acestei acțiuni la un nivel cali
tativ superior fiind elaborarea pro
iectului dc Lege privind protecția 
mediului înconjurător, care a fost su
pus dezbaterii publice aproape o lună 
de zile. Prin spiritul și litera ei. a- 
ceastă lege confirmă că înfăptuirea 
amplului program de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, stabilit de Con
gresul al X-lea al partidului, înde
plinirea obiectivului fundamental al 
politicii P.C.R. — satisfacerea tot 
mai completă a necesităților mate
riale și spirituale ale întregului po
por — presupun ca dezvoltarea in 
continuare a forțelor de producție, a- 
vind la bază valorificarea superioară 
a resurselor materiale și umane ale 
țării și folosirea din plin a cuceriri-

rite, plante sau animale ce ar trebui 
protejate etc. — pină la observații cu 
caracter larg, general aplicabile.

Viitoarea „lege a mediului" apare, 
astfel, ca un instrument de stringentă 
utilitate, ca o armă indispensabilă In 
efortul de asanare a naturii, de con
servare a calităților ei vitale, sub 
multiple aspecte. Ea se referă la prin
cipalele medii naturale, presupune o 
acțiune complexă, stipulează regle
mentări și măsuri concrete de asigu
rare a protecției aerului, apelor, so
lurilor. subsolurilor și resurselor na
turale, protecția pădurilor și a altor 
forme de vegetație, protejarea faunei 
terestre și acvatice, protecția monu
mentelor naturii, precum și a așeză
rilor omenești și a celorlalți factori de

EEGEA PROIECȚIEI MEDIUIUI flMB IANI - 
scut ai frumuseților și avuțiilor patriei

APĂRĂ

lor progresului tehnico-științific con
temporan, să se desfășoare in condi
țiile protejării mediului ambiant. 
Mai mult, Legea privind protecția 
mediului atestă că pentru conducerea 
partidului și statului protejarea na
turii reprezintă o problemă de im
portanță vitală.

Numeroasele scrisori .și propuneri 
concrete — peste 800 sosite la Comi
sia pentru agricultură și silvicultură 
a Marii Adunări Naționale, ca de alt
fel și cele publicate in presă, prezen
tate la radio și televiziune — atestă 
largul ecou de care s-a bucurat pro
iectul de lege în rindurile cetățenilor. 
Oameni ai muncii din întreaga țară, 
preocupați de buna gospodărire a a- 
pelor, terenurilor, a pădurilor etc., 
au inaintat propuneri, pornind de la 
cunoașterea unor aspecte locale — 
de eroziune a solului, sugestii pri
vind folosirea unor esențe repede 
crescătoare, semnalarea unor cursuri 
de ape ce se cer mai bine gospodă-

A

mentarea descărcării de deșeuri In 
Atlantic.

Laborator itinerant. Com- 
binatul chimic din centrul indus
trial Schwarzwald (R.D.G.) anali
zează zilnic o suprafață de 25 km 
pătrați din incinta orașului cu aju
torul unui laborator ambulant. 
Echipajul originalului vehicul con
trolează și înregistrează gradul de 
poluare a aerului din diferite 
puncte ale traseului său. Utilizarea

Fe străzile Bruxelles-ului, un grup de tineri importe manifeste de protest împotriva., poluării. Prin textul 
acestora se cere luarea unor măsuri grabnice și eficiente de conservare a mediului ambiant

laboratorului itinerant are ca scop 
combaterea emanațiilor toxice pro
venite de la combinatul chimic.

Va deveni New York-ul 
Un „Oraș Curat" ? Locuitor 
oralului New York se pling de o- 
bo.seală prelungită, dureri de cap șl 
amețeli. Clinicile sLnt asaltate. Me
dicii pun aceste fenomene, între 
altele, pe seama substanțelor no
cive, ca oxidul și bioxidul de car
bon, hidrocarburile și oxizii elimi
nați de cele două milioane de 
automobile, camioane și autobuze 
ale orașului și de cele peste trei 
milioane de autovehicule care vin 
și pleacă zilnic din New York.

Guvernul federal a propus un 
program de combatere a poluării 
atmosferei New York-ului. Evaluat 
la un miliard de dolari, programul 
ar urma să fie pus in aplicare pină 
in 1975. El prevede ca toate auto
vehiculele să fie dotate cu mijloa
ce de controlare a gradului de po
luare, interzicerea vinzării benzinei 
cu un anumit conținut de plumb ; 
Iar dacă rezultatele s-ar dovedi 
neconcludente, se va interzice to
tal circulația mașinilor particulare 
In zona Manhattanului.

In primul rînd, apa. MS- 
șurile programului guvernamental 
vest-german de apărare a mediu
lui înconjurător pe anii 1971—1975 
au fost Înfățișate recent de ziarul 
„Handelsblatt". Cifra globală alo
cată acestui scop pe perioada ce
lor 5 ani este de 36 milioane mărci 
vest-germane. Cea maj mare parte 
— 20.2 milioane — este repartizată 
luptei împotriva poluării ap'elor. 
Mijloace importante sint ' prevă
zute, de asemenea, pentru apărarea 
naturii și a zonelor turistice, arde
rii nepoluante a reziduurilor șl 
gunoaielor etc.

Trenul fără roți. Pe malul 
lacului Ontario (Canada) circulă 
un vehicul unic : este vorba de un 
Iren fără roți, al cărui șasiu pluteș
te pe perne magnetice. Virtuțiie

Nori de smog deasupra orașului 
Chicago

ecologice ale vehiculului sint evi
dente c el nu face zgomot, nu 
emite gaze de eșapament și nu vi
brează.

Conferință a orașelor 
mediteraneene. Libanul . 
inițiat o conferință internațională 
la. Beirut, in probleme privind 
poluarea și măsurile de conservare 
a mediului ambiant in zona Mării 
Mediterane. Obiectivele conferinței 
au fost punerea in gardă a opiniei 
publice, in special din țările medi
teraneene, In legătură cu gravele 
pericole pe care le reprezintă po
luarea apelor Mediteranei. elabora
rea „Cailei de la Beirut" și a unul 
plan concret de protejare a Mcdi- 
teranei, pe baza unei colaborări in
ternaționale eficiente.

J

mediu creați prin activități umane. 
Eficiența ei este dată și de faptul că. 
prin text, sint precizate sarcinile 
ce revin diverselor organe cen
trale și locale (ale administrației de 
stat, organizațiilor cooperatiste și al
tor organizații obștești) și fiecărui 
locuitor al țării in parte.

Trebuie subliniat, ca un aspect deo
sebit de interesant, că întreaga ac
țiune nu este concepută ca avind un 
caracter temporar, conjunctural. Du
rabilitatea preocupărilor in acest do
meniu. preocuparea pentru continui
tate și perspectivă se reflectă in fap
tul că pentru coordonarea tuturor a- 
cestor activități și contribuții proiec
tul de lege prevede înființarea „Con
siliului național pentru protectH me
diului înconjurător", alcătuit din oa
meni de știință, cercetători, proiec
ta nț-i. cadre didactice, ingineri și alți 
specialiști — a căror activitate este 
legată de problemele de protecția me
diului înconjurător — precum și din 
reprezentanți ai conducerilor unor 
ministere, ai altor organe centrale, ai 
academiilor, de științe, ai unor orga
ne centrale ale organizațiilor coope
ratiste și altor organizații obștești, 
unii membri ai organelor teritoriale 
pentru protecția mediului. Dc ase-

menea, sancțiunile prevăzute pentru 
încălcarea dispozițiilor legale atestă 
răspunderea materială, disciplinară, 
administrativă, penală sau civilă, atit 
pentru cetățeni, cit și pentru colec
tivități.

Noua lege apare ca rezultat 
al unei variate și îndelungate 
experiențe proprii in domeniul 
protecției mediului înconjurător. 
Cu atit mai mult, cu cit in țara 
noastră funcționează. de multă 
vreme, unități științifice (la nivel de 
institute, catedre și laboratoare), spe
cializate în problemele de tratare și 
epurare a apelor, in probleme de ero
ziune a solului, precum și in proble
me privind poluarea atmosferei, po
luarea fonică etc. In această ordine 

de idei, as vrea 
să reamintesc că 
cercetării de pro
fil ii revin sarcini 
legate direct de 
rezolvarea unor 
probleme acute, 
concrete, ce ur
mează a fi inclu
se in tematica do 
cercetare pentru 
anii ce urmează. 
Pe lingă acestea, 
consider că apli
carea în practică 
a soluțiilor cer
cetării ar avea o 
eficiență mai cer
tă dacă s-ar pre
vedea ca „indi

cii de calitate ai epurării ape
lor" să se constituie in indicatori 
de plan. Astfel incit procesul tehno
logic privind producția de bunuri 
materiale să cuprindă, deopotrivă, 
fazele de producție propriu-zisc, cit 
și cele de valorificare a deșeurilor, 
pe principiul tehnico-economic al uti
lizării integrale a materiei prime.

Pentru concentrarea responsabili
tății in materie de instalații pentru 
epurare, considerăm că ar fi bineve
nită înființarea unor intreprinderi 
specializate, care să elaboreze oroiec- 
tele instalațiilor de epurare, să con
struiască aceste instalații și să le pre
dea beneficiarilor „la cheie", cu ga
ranția realizării parametrilor proiec
tați. in conformitate cu dispozițiile 
date și regulamentele ce privesc gra
dul de puritate a apelor. De aseme
nea. credem că ar fi indicat ca ex
ploatarea acestor instalații de epura
re să fie realizată de întreprinderea 
constructoare sau de intreprinderi 
specializate în acest domeniu.

Prof. univ. Tudor IONESCU
membru corespondent 
ol Academiei
Republicii Socialiste România
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Pericolul principal se 
numește indiferență...
• Miliarde de kilo

grame de detergenți 
sintetici se deversau 
anual in apele de su
prafață, înainte de a 
se cunoaște că ei nu 
pot fi distruși de ac
țiunea bacteriilor și 
că, prin urmare, se 
acumulează in acele 
ape. Iar fosfații conti
nuii in acești deter
gent! provoacă o dez
voltare in exces a al
gelor, care prin putre
zire poluează cel mai 
intens apele.

• Din voluminosul 
dosar privind polua
rea, prezentat la Con
ferința Națiunilor U- 
nite asupra mediului 
înconjurător de la 
Stockholm, reiese că 
in urma acțiunilor 
necontrolate și nechib
zuite ale omului, intre 
1882 și 1952 o șesime 
din suprafețele agri
cole ale Pămintului au 
devenit „marginale" 
sau improprii unei ex
ploatări regulate ; mai 
mult de o treime și-au 
pierdut peste 50 la 
sută din humus ; a- 
proape două miliarde 
de hectare din pădu
rile existente acum 90 
de ani au fost distru
se ; proporția pămin- 
turilor bogate a scă
zut de la 85 la sută 
din totalitatea terenu
rilor agricole, la nu
mai 41,2 la sută.

• In ultimii 25 de

ani, cantitatea de în
grășăminte pe bază de 
nitrați anorganici, fo
losită anual de fer
mierii americani, a 
sporit de vreo 14 ori, 
ceea ce a perturbat 
intr-atit biologia solu
lui, incit cantități dău
nătoare de nitrați au 
apărut in alimente și 
in apele de suprafață.

• In „Cartea albă1' 
asupra poluării, pu
blicată la Tokio de A- 
genția japoneză pen
tru problemele mediu
lui înconjurător, se a- 
preciază că fenomenul 
poluării a cuprins re
giuni întinse ale Japo
niei. Autorii documen
tului arată că. in ca
zul in care proprieta
rii de întreprinderi nu 
vor aloca mai multe 
resurse pentru con
struirea de instalații 
in scopul prelucrării 
reziduurilor industria
le, țara este amenința
tă de o catastrofă. E- 
fectele nocive ale po
luării sint resimțite 
de locuitorii unui nu
măr de 20 dintre cele 
47 de prefecturi ale 
Japoniei. Din cauza 
otrăvirii mediului am
biant cu reziduuri in
dustriale în ultimii 
ani, in Japonia și-au 
găsit moartea circa 
200 de persoane. Alte 
20 000 de persoane se 
află in evidență me
dicală ca suferind de 
pe urma poluării.

• In Franța, diferite 
întreprinderi dever
sează zilnic cam 20 000 
de tone de materii 
poluante in riurile și 
fluviile țării. Apele, 
odinioară pline de 
viață. inmagazinează 
astăzi mercur, cianu
ră. fluor sau mangan, 
sodă caustică sau hi
drocarburi. Pancarte 
cu inscripția „Scălda
tul interzis" și cunos
cutele însemne care 
avertizează „pericolul 
de moarte" apar tot 
mai des. Din cei 
250 000 km de cursuri 
de apă. 25 la sută sint 
considerați ca avind 
conținutul extrem de 
poluat și nociv chiar 
pentru om.

• Cunoscutul antro
polog și navigator 
Thor Heyerdahl a de
clarat că in 1947, in 
cursul expediției sale 
cu pluta Kon-Tiki, o- 
ceanul era curat. După 
22 de ani. in timpul 
expedițiilor cu ambar
cațiunile din papirus 
Ra-1 și Ra-2, el a 
constatat că atit apele 
din apropierea coaste
lor, cit și cele din 
larg erau infestate cu 
produse petroliere și 
alte deșeuri. „Salvarea 
apelor oceanului de 
poluare este o proble
mă internațională, va
labilă pentru toți" — 
a adăugat el.
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în ziua a re ea. ?nar?l? ră
sărea pentru România la 
ora patru $i treizeci fi unu 
de minute. Avea sâ străba
ți. pe cer, 31 de minute 
pentru a lumina întregul 
spațiu carpato-dunârean. de 
la Sub na. punctul cel mai 
estic al țârii. pină la Beba 
Veche, punctul cel mai 
vestic. HarUi meteorologi
că a țării anunța „cer se
nin". Dar noaptea nu se 
dormise in Întreaga tară.

Revoluția, plămădită tn 
sinul clasei noastre munci
toare. condusă de puterni
cul si Invincibilul detașa
ment al partidului comu
nist. ajunsese la porțile u- 
zmelor. ale minelor, ale 
schelelor și rafinăriilor pe
troliere. ale marilor side- 
rurgii. ale societăților ban
care $i de asigurări. Pentru 
prima dată In istoria țării, 
aceste porți se închideau in 
fața celor ce pretindeau a 
fi stâpinii fabricilor și u- 
zinelor. stâpinii aurului si 
cărbunelui, ai fierului și 
petrolului, ai plinii si cuți
tului. Și Re închideau in 
fața lor implacabil si fără 
drept la replică. Abia se 
împliniseră 15 ani do la »— 
roicele lupte ale feroviari
lor și petroliștilor români 
din februarie 1933. Abia se 

i împliniseră 8 ani de la 
instalarea primului guvern 
democratic al țării, la 6 
Martie 1945. Tara abia ie
șise din anii de secetă și 
lipsuri, dar piinca se minca 
tot pc cartelă, săpunul și 
untul erau o raritate, hai
nele se distribuiau pe 
..puncte", dar bătuse ceasul 
Marii Preluări.

A fost o zi în care soa
rele răsărea, ca de milioa
ne de ani, la aceeași oră și 
la același minut, conform 
mișcării de rotație și de re
voluție a Terrei. cronome- 
trlnd timpul calendarelor, 
dar. pe meleagurile româ
nești. timpul istorici, altul 
decit cel al clepsidrei și al 
ceasornicelor, căpăta un 
impuls nou. ritmul său tre
buind să ne grăbească și să 
ne apropie viitorul. Era, 
pentru noi. românii, ceasul 
de binețe al unei noi ere. 
pe care, de 25 de ani. o nu
mim Era Socialismului. Era 
ziua cind. in fifirșit, pu
team vorbi in deplină cu
noștință de cauza, cu mii- 
nile ne toate Dîrghiile 
timpului, despre „miine". 
Despre acel ..miine1* at’t 
de îndepărtat, și totuși a’it 
de aproape, la care visa
seră revoluționarii lui 
1843. răsculat ii lui 1907. cei 
ce fuseseră uciși .-scuza
bil** in masacrul de la 
Grivița lui 1933.

Cu două zile in urmă, la 
9 iunie, pe Cimpia Libertă
ții se sărbătorise centena
rul revoluției de la 1840. 
cinstită in țară liberă, de 
către oameni liberi. Dar 
soarele trebuia să mai ră
sară și sa mai apună de 
două ori pentru ca. lntr-a- 
devăr, cuvintul ..libertate" 
să-și capete deplina lui 
semnificație. Pentru a- 
cea dimineață de 11 hânie 
cind porțile forței indus
triale s-au închis în fața 
patronilor si a unel
telor lor. iar «ipetele 
băncilor fi-au deschis 
ușile in fata poporului. 
in fata celor care, din 
sudoarea lor. făcuseră tre- 
cătoarea putere a înavuți
ți lor. O sută de „mari fa
milii**. o mie de societăți 
anonime și treizeci de trus- 
■ iri international^ pretin
deau că sint stâpinii eco
nomiei țării. In fața lor se 
trinteau porțile fabricilor și 
uzinelor împinse de umerii 
granitici ai revoluției.

Era ceasul lichidării con
turilor. Al predării fără 
cricnet și al preluării. Cea
sul unei nestăvilite bucurii, 
care a străbătut atunci în
treaga țară, de la Sulina la 
Beba Veche și de la Cere- 
muș la Dunăre. Astfel de 
bucurii năvalnice, atotcu
prinzătoare nu mai trăise- 
răm decit la 23 Augusf 1944. 
la 6 Martie 1945, la 30 De
cembrie 1947. Revoluția 
marca o etapă nouă, stabi
lind in calendarul timpului 
o dată de neșters din me
moria poporului român.

Slnt 23 de ani de 
atunci. Și România 
e de 25 de ori 
mai puternică. Du
pă statisticile re
velatoare ale a- 

cestui prim sfert de veac 
de la actul istoric al na
ționalizării. producția glo
bală industrială a Româ
nie: a crescut în perioada 
1948—1972 de 24.0 ori. Două
zeci si cinci de Românii de 
atunci, in Republica Socia
listă de astăzi. Dar nu nu

mai privind statisticile a- 
vom revelația acestui fapl. 
c»t urmărind noul chip al 
țării, forța ei economică, in
dustrială, locul și presti
giul ei In lumea contempo- 
j ană. Căci a trebuit să ne 
dovedim nu numai mai 
buni proprietari ai bunuri
lor țârii decit foștii pa
troni. ci și mai buni gos
podari. mai butii econo
miști. A trebuit să dovedim 
că «intern cec» ce ne-am 
propus, chiar daca perspec
tivele abia întrezărite a- 
tunci, și devenite astăzi 
realitate, ni se păreau la 
început, dacă nu chiar o 
imposibilă, cel puțin o di
ficilă autodepășire. Căci a 
trebuit să preluăm și să în
vățăm, să ne Însușim arta 
conducerii, să apelăm la 
toate capacitățile noastre 
pentru a ne gospodări sin
guri și a ne rodnici avuția.

XW ntr-un număr al
■ ..Scânteii- din iu-
■ iiie 1948. la cifeva
■ zile după naționa-
■ lizare, apărea În

ceputul unei suit?
de arii cole pe terna ..Cum 
lucrează și ce trebuie .-ft 
știe un nou director de 
fabrică ?**. Erau oameni 
care nu aveau nici ex
periența conducerii, nici 
știința unei economii a- 
vansate. Dar aveau pc u- 
merii lor răspunderea față 
de revoluție, față de viito
rul țării. Erau comuniștii. 
Erau muncitori, strungari, 
petroliști, mineri, oameni a- 
leși dintre cei mai buni, in 
miinile cărora se mutau 
pirghiile dc comandă ale 
tuturor unităților producti
ve mari ale țării. Erau cei 
ce aveau să facă din mun
ca și din conducerea colec- 
tivă. in folosul tuturor și 
intru binele întregii țări, o 
neînvinsă armă de luptă. 
Erau stâpinii și fructifica- 
torii bunurilor țării, pentru 
ca fiecare victorie nouă să 
fie pusă, spre chibzuință, 
pe masa poporului.

Cind rememorez astăzi 
întâlnirile pe care le-am a- 
vut in ultimii doi ani cu 
directorii unor mari între
prinderi. centrale indus
triale, “combinate, fabrici și 
uzine de pe tot cuprinsul 
țării, cind im! răsfoiesc 
blocnotesurile pentru a-mi 
aminti discuțiile purtate cu 
ei. nu imi apar numai cite- 
va zeci de oameni cu alură 
și inteligentă de mari spe
cialiști. ci un chiD comun 
cu o singură dominanta : 
aceea a conducătorului de 
tiD nou. amplu instruit, ca
pabil să-și asume, alături 
de colectivul muncitoresc 
de conducere, toate marile 
răspunderi și exigențele 
impuse de imperativul tim
pului.

Unii dintre ei sint cei de 
atunci, din acea dimineață 
de 11 Iunie 1948. cind s-au 
trezit ridicați și purtați pe 
umeri de către muncitori 
pentru a fi instalați in fo
toliile directoriale de care 
s-au apropiat cu oarecare 
t»-ac și neliniște, dar cu ho- 
tărirea nestrămutată nu 
numai de a face față, dar 
și de a se dovedi mai capa
bili și mai pricepuți decit 
foștii patroni. Aveau drept 
principală unealtă de lu
cru indicațiile partidului 
și ajutorul conducerii co
lective. Acesta a fost se
cretul reușitei lor.

Alții, obligați de virată 
sau de noile recolte de spe
cialiști. au trebuit să pre
dea ștafeta unor comuniști 
mai tineri, amplu pregătiți 
în școli și institute de in- 
vâțămint superior, in poli
tehnici și facultăți de știin
țe economice. A fost la în
ceput o nemaipomenită 
„foame de cadre**, și uzina 
s-a îngemănat cu școala. 
Numai grupul școlar de la 
uzinele ..Electromotor "-Ti
mișoara a dat, în ultimii 25 
de ani. 21 dc promoții, a- 
proape 20 000 de tineri spe
cialiști necesari industriei 
electrotehnice a țării. Ca
zuri asemănătoare sint cu 
zecile, numărul absolvenți
lor — de ordinul sutelor 
d? mii. Acestora li s-au 
adăugat, in cifre de ace
lași ordin, promoțiile de 
specialiști ieșiți in ultimul 
sfert de veac de pe băn
cile și din laboratoarele 
politehnicilor, ale facultă
ților de construcții, de pe
trol și mine, de chimie, de 
fizică și matematici, de 
economie. In paralel, zeci 
și zeci de mii de specia
liști cu o îndelungată ex
periență de muncă in fa
brici și uzine — trimiși la 
școlile de calificare supe
rioară. de maiștri și sub- 
ir.gineri. Căci, in acești 25 
de ani. a trebuit să edifi

căm nu numai o Industrie 
de 25 dc ori mai puterni
că. ci să creăm si omul 
răspundere >i s-o conducă 
cu Inteligență.

Mă aflam in acea zi de 
iunie intr-o schelă pe
trolieră dc pe valea 
Prahovei. Eram ucenic 
intr-ale gazetăriei și nu 
știam ca voi asista la un 
act istoric, desfășurat așa 
cum il vedeau oamenii a- 
wlor meleaguri unde viu
lui miroase a petrol. Pe 
un maidan din inima sche
lei, către amiaza, fuseseră 
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Marea preluare
Marea continuitate

..Vocația' industriala a vechii cetăți a Moldovei t Uzina metalurgică din lași

adunate, claie peste gră
madă, toate firmele de ti
nichea și emblemele pom
poase ale foștilor „stăpini" 
peste petrolul românesc.

Era acolo o intreagă 
constelație astrală : .,Ve
ga", „Orion", „Cometa", 
..Steaua Română", „Con
cordia", .,Uranus", toate 
cu capitalul „anonim" 
scris in cifre cu cite șapte 
sau opt zerouri, efemere 
atestate de proprietate a- 
supra uneia dintre bogă
țiile de căpetenie ale Ro
mâniei. Le scoseseră, 
smulgindu-le cu răngile de 
pe stilpii trufași, petro
liștii, cei care luptaseră in 
1933 pentru o bucata de 
piine și un strop de liber
tate mereu aminată, copiii 
schelei, stâpinii schelelor 
de azi. Și era o bucurie 
fără margini, puștimea bă- 

tea cu bila darabana In 
tinichelele astrale, iar fe
meile se uitau de pe mar
gini la acest straniu auto- 
dafâ al umilinței și împilă
rii apuse pentru totdeauna.

Vocile ..autorizai’'" dc pe 
la posturile de radio ale 
transfugilor deplingcau 
destinul „sărmanei noastre 
țărișoare**, prohodind imi
nenta epuizare a rezerve
lor petrolifere estimate, 
incă din 1938, la o longe
vitate de exploatare cato 
nu depășea șapte ani. Au 
trecut 25 de ani dc atunci, 
producția de octroi a

României socialiste râmîne 
constantă, an de an, la du
blul „recordului" stabilit 
de foștii patroni. Intre 
timp. România a devenit 
una dintre principalele ex
portatoare de utilaj petro
lier in lume, iar producția 
ei petrochimică se află la 
nivelul unor țări dezvol
tate.

Asta îmi amintește de 
cele auzite recent de la 
comunistul Marin Ghenciu 
de la „Electromotor", care 
iml povestea ce „șoc" a 
simțit atunci cind cei care 
vărsindu-șl pe calea unde
lor veninul asupra „mult 
iubitei" lor țărișoare luau 
in deridere producția uzi
nei abia naționalizate. Se 
întrebau ei cind va ajunge 
România comunistă să pro
ducă cu adevărat motoare 
electrice de reală compe- 

Utilitate pe piața mondia
lă. dat fiind ea producția 
uzinei ..chestionate** nu 
depășea 30 de motoare pe 
lună ? Astăzi, aceasta uzi
na produce 28 000 de mo
toare electrice pe lună, asl- 
gurind 50 la sută din cx- 
j>>rtul de (,■ n al României 
pc toate continentele lu
mii. ,.1-aș trimite capului 
âla înfierbîntat, care ne 
deplingca atunci de prin 
cine știa ce colț din Euro
pa. un ventilator marca 
..Electromotor", cel mai 
simplu produs al uzinelor 
noastre : «ă-și răcorească 

puțin mintea !" — îmi spu
nea Marin Ghenciu.

Am construit de a- 
tunci Bicazul. Ar
geșul și Porțile de 
Fier, am făcut să 
apară in locuri pa
triarhale, acolo 

unde nu se întimpla ni
mic. mari unități indus
triale, determinind ridica
rea unor întinse regiuni 
la nivelul civilizației seco
lului nostru, am construit 
fabrici și uzine noi, am im
pus România pe piața co
mercială mondială, am 
construit și reconstruit o- 
rașe, am creat o viață care 
să-și merite numele de 
viată, deși încă nu curg 
laptele și mierea, deși a- 
vem incă multe de făcut 
pentru a reduce handicapul 
dintre țările puternic dez- 

voltaic și noi. Dar nicio
dată nu trebuie •'A uitftm 
de unde am pornit, ce re
prezenta acea Românie din 
ziua cind soarele răsărea, 
o dată pe an, la palm și 
treizeci și unu de minut». 
Iar Hcea zl se chema : 11 
Iunie 1918.

-au atras șl m-au 
fascinat, îndeosebi, 
acele locuri undo 
n-a fost nimic de 
preluat. Acolo un
de zonele țârii pă

reau iremediabil ,,condam
nate" la înapoiere, acolo 

unde lipsea orice ..vocaț.ie" 
industrială, unde în trecut 
părea că nimic n-avea să 
se întâmple, unde nimeni 
n-ar li putut schimba 
..destinul" : Slatina, Orșo
va. Rimnicu-Vilcea. Țara 
Lotrului, Munții Apuseni, 
Dobrogea. Am fost recent 
intr-o deplasare profesio
nală pe valea Teleajenu- 
lui, de la Vălenii de Mun
te pinâ la Cheia și Intor- 
sura Buzăului. Aici nu 
exista pină in 1948 nimic, 
decit cherestea, lemn de 
foc și marmeladă. Drumul 
era un coșmar de pe vre
mea diligentelor, satele 
miroseau numai a fiertură 
de prune, peisajul era bu
colic, dar o mare societa
te de exploatări forestiere. 
..Drajna", iși revendica 
dreptul asupra tuturor 
munților din jur, asupra 

pădurilor lor si „binecu- 
vîntaae" regiunea prin- 
tr-un civilizator dccovil 
menit In primul rînd să 
transporte spre gaterele fa
bricii de la Mineciu Ungu
reni aurul verde al mun
ților Bratocei.

Ambițioasele planuri ale 
societății, publicate in „U- 
piversul** din 6 iunie 1933, 
se întindeau pinâ In 1955, 
fără nld un fel d? scrupu
le față de avuția despuiată 
do pe piepții munților și 
p.xclusdv intru beneficiul 
„societarilor** — o tagmă 
de foști, sau prezenți la 

acea vreme, miniștri, dem
nitari. magnați de presă, 
moșieri, ghenerali In re
tragere ai Maiestății Sale, 
cocote regale și borfași de 
tripou. „Drajna" hăcuia, 
rădea, se întindea ca o pe
cingine pesțe covorul ver
de al pădurilor, escalada 
munții. „producind" cu 
hurta lemn de foc și pau
perized și mai mult sără
cimea satelor montane. Iar 
planurile „societarilor** cu 
dividende la acțiuni erau 
„științific" elaborate, după 
principiul sacrosanct „du
pă noi, potopul", asta in- 
semnind „mulge vaca cit 
dă lapte**, stoarce-o, 6tir- 
pește-o, dividendele să 
curgă, ruleta de la Monte 
Carlo învirtească-se, căci 
pădurarii, dragii pădurari 
autohtoni, puteau sta și in 
bordeie, iar codrii puteau 

■A rc refacă șl singuri, 
post? milenii, Iar Important 
era să prosperăm noi. ac
ționarii. cil ne ținea viața 

ne răbda poporul...
A fost și acolo o prelua

re, nu de anvergură, ca 
in alt? părți. S-au dus p»* 
apa Simbetci dividendele! 
Primul plan de după na
ționalizare al societății de 
exploatare a zăcămintelor 

< o, ■ ' etiea 
fețe mai mari de reimpu- 
durire decit. de tăiere. 
Oamenii au judecat cu ca
pul, erau moșneni din 
moși-stxămoși, colon! din 
vremea lui Traian, soldați 
de-ai lui Mihai Viteazul și 
știau că plinea din păduri 
și-o vor trage, iar munții 
lor. căci acum erau cu e- 
devărat. ai lor. trebuiau să 
renască, să reîntinerească.

Fabrica s-a reprofilai, 
din producția de fum și 
scrum a lemnului de foc a 
făcut, cherestea superior 
valorificată și faima ei. 
cindva umilă, dar pompos 
prezentată prin ziarele 
vremii, a ajuns deopotrivă 
cu aceea a marilor și in
genioaselor Gospodării ale 
tării, care nu au in vedere 
numai prezentul, ci. In a- 
ceeasi măsură. viitorul 
dezvoltării noastre «socia
liste.

ncerc un senll- 
H ment de adine res- 
I pect față de oa-
■ menii care pe drept
■ cuvint iși merită 

titlul de eroi
ai acestei țări, gospo
dari care s-au dovedit ne- 
intrecuți In a prelua, in * 
învăța. în a se perfecționa 
intr-una din cele mai difi
cile activități omenești, a- 
ceea de noi patroni fără ca
pital privat și fără dividen
de la acțiuni.

Singurele lor acțiuni sint 
munca. eforturile eroice 
pentru progresul multilate- 
r<il al țării, singura inves
tiție durabilă — aceea a zi
lei de miine pentru copiii 
și pentru nepoții și străne
poții lor. Există o plămadă 
deosebită a ființei româ
nești, aceea a oamenilor an
gajați la permanență, la 
marșul neîntrerupt al re
voluției. al autoexigențelor, 
al responsabilității față de 
sine și față de urmași.

Pâmint greu de istorie, 
pâmint trudit, pămînt stro
pit cu singe, nu ca in meta
foră. ci la propriu, pâmint 
de străvechi legâminte, pa- 
mint de speranță și de cer7 
titudine. O țară avem, ri- 
dicâtă din greu și cu truda 
generațiilor la rangul dem
nității, o țară care acum 
poate păși cu fruntea sus 
in rindurile omenirii, ară- 
tmd din propria-i experien
ță că socialismul nu poate 
atinge culmile dezvoltării 
sale decit prin respectarea 
condițiilor specifice fiecărei 
țări, a tradițiilor ei, a res
pectului de sine, a indepen
denței și suveranității.

Atunci, la 11 Iunie 1948, 
soarele avea să străbată ca 
in orice zi. in numai 31 de 
minute, întregul spațiu car- 
pato-dunărean, aducind 
peste meleagurile româ
nești lumina zilei. Atunci 
însă, in acea zi unică și de 
nerepetaf. implintam o bor
nă de neclintit in drumul 
istoriei. începeam măsură
toarea unui alt timp, viața 
nu mai părea ca ieri, și nici 
nu mai era cea de ieri, căci 
se incheia o etapă și înce
pea alta.

Anul revoluționar era fe
bril, patetic, de o cuceri- 
toare forță emoțională, de 
o neasemuită foame de 
dreptate. Cum era acel an? 
Răsfoiesc — pentru cei care 
erau prea tineri De atunci 
sau pentru cei ce s-au năs
cut după el. și care trebuie 
să-și dea seama ce înseam
nă „continuitatea Marii 
Preluări" — presa vremii. 
Foile îngălbenite ale ziare
lor au căpătat valoarea con
ferită de timp și de sedi
mentarea evenimentelor.

Mincaserăm destulă pii
ne cu tărițe. ne săturaserăm 
de confecțiile din pinzâ de 
sac, aveam vise, aveam 
planuri, începeam să avem 
putere și nu prea mai a- 
veam timp de pierdut. 
„Partidul ne-a învățat să ne 
cunoaștem puterea" — spu
neau muncitorii ploieșteni. 
„De la Piatra și pină la 
Războieni, unde Neamțul 
se hotărnicește cu județul 
Roman, șoseaua a devenit 

un ncâftrșlt 
scriau ziarele.
specialiști in ramura noas
tră de muncă !" — decretau
muncitorii de la Uzinele 
chimice române, clevan- 
smd cu decenii chemarea a-
nilor 60.

Abia incepuse marca miș
care a întrecerii socialiste.

Abia fuseseră declanșate 
toate forțele inovatoare din 
rindurile muncitorilor și 
tehnicienilor. La Ploiești, 
concetățeanul meu Iosif 
Lisovski, astăzi autor a 
peste o sută de invenții și 
inovații, punea pe picioare 
o primă instalație autohto
nă de fabricare a rulmen
ților. La Cimpina, strunga
rul N. Bărbulescu construia 
un strung mobil pentru a 
reduce cu două treimi tim
pul necesar strunjirii unui 
cilindru dc pompă... La 
Bumbesf i-Livezeni. briga
dierii cintau „Răsună va
lea** și străpungeau munții.

Anul trecut, pe calea fe
rată Salva-Vișeu. in com
partimentul trenului în care 
călătoream, unul din pasa
geri s-a întors de la fereas
tră cu lacrimi in ochi. Am 
crezut că ii intrase o fări- 
mă de zgură sub pleoapă 
si l-am întrebat ce-1 făcea 
sâ lăcrimeze. „Cu 25 de ani 
în urmă eram brigadier 
aici. N-am mai călătorit 
de-atunci oe linia asta. A- 
veam 18 ani. Acum am un 
fiu de aceeași vîrstă. Cum 
să-l fac să înțeleagă ce-a 
fost ? Cum să priceapă că 
un castron d? aroacaș fiert, 
era o adevărată fericire, că 
ne spălam fețele intr-un 
lighean cu găurile Înfundate 
cu cirpe, că o bucățică de 
carne nu mincam decit la 
aniversări ?... Și totuși, aici 
mi-am absolvit școala vie
ții... Școala lui e alta, și 
nu-mi pare rău. doar pen
tru asta am muncit, to
tuși...".

Totuși... Despre ce vor
bim ? Despre preistorie ? 
Nu. despre anii tinereții 
noastre. Despre anii aceia 
care ni se păreau si chiar 
erau neasemuit de grei, dar 
a căror amintire o purtăm 
astăzi cu mindrie... Despre 
gloria de a fi fost primii 
voluntari pe marile șantiere 
ale tineretului, cu tirnăco- 
pul sau lopata pe umăr, cu 
o salopetă albastră pe tru
pul bronzat, cu nemaipome
nita bucurie a descoperirii 
unui firișor de carne in 
castronul de arpacaș... Cit e 
de-atunci ?

Vineri. 11 Iunie 1948. 
Marea Adunare 
Națională era con
vocată la ora zece 
dimineața. Comite
tul Central al par

tidului lucrase in ultimele 
nopți aproape fără întreru
pere. La despuierea votului 
exprimat de către deputați 
cu privire la naționalizare, 
400 de bile albe, din 400. Po
porul iși rostise cuvintul 
prin deputății săi. O pagină 
a istoriei se inchidea ; se 
deschidea alta. Nu era mai 
ușoară decit cele trecute, 
poate că. dimpotrivă, chiar 
mai grea decit greul luptei 
cu arma în mină, decit sfi
darea zbirilor, decit reven
dicarea dreptului de a intra 
in stăplnirea deplină a 
ceea ce ne aparținea.

Era vorba nu numai de 
a prelua revoluționar, ci și 
de a continua revoluționar.

De a continua mai bine, 
mai rodnic, mai eficient. De 
a spori avuția României 
pentru a face țara, cu fie
care zi, și mai puternică, și 
mai încrezătoare în ziua ei 
de miine.

Timpul a fost de partea 
noastră. A fost constrins să 
lucreze pentru noi. să ni se 
supună, să ne asculte. As
tăzi. putem spune cu min
drie că el a confirmat ac
tul de la 11 Iunie. In Româ
nia de azi. ridicată din greu 
către culmile civilizației, 
încap 25 de Românii de a- 
tunci, din ceasul Marii Pre
luări. Sporirea aceasta a 
nuterii ne-au dat-o conti
nuitatea. perpetuarea spi
ritului revoluționar. con
știința faptului că «intern 
stâpinii de drept si de fapt 
ai tării înnoite. Că singu
rul far călăuzitor spre noi 
culmi, cu certitudinea vic
toriilor atestate de ceea ce 
am înfăptuit Dină acum, 
este Partidul Comunist 
Român.

Ioan GRIGORESCU
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI
NAȚIONALE A UNIUNII
ARTIȘTILOR PLASTICI

Bezba-terii« ,din cadrul Conferinței 
naționale a Uniunii artiștilor plas
tici au analizat amolu principalele 
probleme ale mișcării artelor plasi'- 
ce românești, direcțiile ei esențiale 
de evoluție, în lumina hotărârilor 
Congresului al X-lea, Plenarei din 
noiembrie 1971 șt Conferinței Națio
nale ale P.C.R.. documente de o ex
cepționali însemnătate teoretică și 
practică, in care partidul, secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceau5«scu. subliniază rolul si locul 
Însemnat al artei in societatea noas
tră socialistă.

O caracteristică generală a dezba
terilor a constituit-o hotărirea. ex
primată pienar de participants 1_ 
lucrări, de a-si îndeplini înalta mi
siune socială ce le revine, dea crea 
opere care-, mscriindu-se constant pe 
linia tradiției umaniste a culturii 
noastre, să aducă o contribuție tot 
mai însemnată la sporirea patrimo
niului de valori spirituale ale po
porului. la înflorirea culturii noastre 
socialiste.

Aspirația noastră comună este de a 
pune arta in slujba ideilor majore 
ale societății noastre — spunea pic
torul Dan Hatmanu — de a sluji cu 
spirit patriotic și conștiință cetățe
nească interesele poporului, de a 
realiza lucrări de artă militantă iz- 
vorite din spiritualitatea poporului 
nostru. înscris pe linia verticală, as
cendentă a socialismului.

în sensul indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu prin care se 
cere artiștilor sâ pătrundă in adincul 
existenței poporului și, ințelegind 
năzuințele sale, eforturile și lupta sa 
eroică, să înfățișeze glorioasa frescă 
a României socialiste, plasticienii hu- 
nedoreni. a spus pictorul Iosif Mat- 
tyas, sint hotăriți să facă o artă pu
ternic angajată, să realizeze opere 
despre omul creator al tuturor bunu
rilor naționale, despre omul zilelor 
noastre de la furnalele Hunedoarei și 
din minele Văii Jiului, de pe ogoa
rele țăriL Vrem ca arta noastră să fie 
adresată maselor largi, a căror via
tă si muncă ne inspiră, dorim ca 
aceasta artă să aibă un limbaj con
temporan.

Un număr însemnat de vorbitori, 
printre care Constantin Costa. Silvia 
Radu Si alții, au abordat in cuvintul 
lor o problemă de seamă a creației 
noastre plastice, aceea a diversității 
largi a viziunilor și stilurilor, cu
prinse insă in sfera generoasă a u- 
nității de gindire specifice poporu
lui nostru. In luările de cuvint 6-a 
subliniat faDtul că noțiunea de artă 
implică nu numai virtuți ale mește
șugului. ci si atitudine, o gindire 
profundă, angajată social, spre pro
blematica majoră, concretă a omu
lui. spre efervescența vieții contem
porane a României socialiste. Maes
trul emerit al artei Oscar Han. sub
liniind necesitatea unei arte auten
tice, sănătoase, cu specific național, 
a arătat in intervenția sa că in 
prezent in țara noastră creației ar
tistice ii sint asigurate mari posibi
lități de dezvoltare și a pledat pen
tru o cercetare atentă, directă și 
nemijlocită de către artist a vieții, 
a realității socialiste.

Vorbitorii au subliniat cu satisfac
ție că tezele conferinței, precum și 
raportul uniunii abordează și relevă, 
intr-un spațiu amplu, problemele an
gajării artei in aspectele concrete ale 
societății noastre contemporane, ca 
o principală direcție de dezvoltare 
a creației. Sint tot atâtea forme de 
artă câți creatori, a arătat sculpto
rul Doru Popovici, dar libertatea de 
a le aborda n-a fost nideind mai 
mare ca acum.

Mai mulți vorbitori, printre care 
Victor Rusu Ciobanu, Eftimie Birlea- 
nu, Patriciu Mateescu, Florica Vasi
lescu. s-au ocupat de rolul tot mai 
pregnant al artei in societate, acor- 
nind atenție nu r.umaj domeniilor 
tradiționale ale picturii, sculpturii și 
graficii de șevalet, ci șl promovării 
celorlalte genuri cu adresă sociala, 
ca arta monumentală și decorativă, 
design-ul etc., care pot contribui la 
satisfacerea cerințelor noi, concrete, 
ale civilizației socialiste, la introdu
cerea frumosului în viața de fiecare 
zi a oamenilor.

După ce a citat o serie de creații 
ale artei de for public, care omagia
ză tradițiile de luptă ale poporului 
nostru pentru libertate și progres 
social, pentru păstrarea ființei națio
nale, sculptorul Marius Butunoiu a 
subliniat necesitatea ca plasticienii 
si facă din arta lor un instrument

la

de perfecționare continuă a societă
ții, a omului, afirmare a dreptății 
și echității socialiste, a modului dc 
muncă și viață socialist si comu
nist

Secole de luptă și frământări, de 
viață spirituală — a spus pictorul 
Vasiie Celmare — s-au adunat nu 
numai in monumentele si muzeele 
tării, ci si in noi. in fiecare. Sîn- 
tem depozitarii aoestei spiritualități 
și. in același timp, sintem oamenii 
secolului nou, obligați să stăplrum 
mijloace noi de expresie, nu cu 
mult diferite de cele dinaintea noas
tră. dar adaptate unui mod nou de 
existență. în acest context va tre
bui să fim extrem de atenti cu ceea 
ce este inovație și se dezvol
tă. in raport cu ceea oe e valabil 
din tradiție și trebuie să păstrăm.

Artista decoratoare Constanța Nicu- 
1 eseu-Buzău a arătat că artiștii plas
tici angajați în industrie contribuie 
în mod nemijlocit la procesul de 
dezvoltare a economiei naționale. Ca
litatea artistică a produselor indus
triale. a spus vorbitoarea, este un 
important factor de a le face com
petitive.

Pictorul Mihai Olos s-a ocupat de 
relația dintre arta populară si arta 
cultă modernă. Arta populară este 
aceea care, cu strălucire, ne afirmă 
spiritualitatea In străinătate. Noi, 
cei care pornim din mijlocul ei. 
trebuie să o continuăm la nivelul 
culturii socialiste, in cunoștința de
plină a tot ceea ce se face in lume 
in momentul de fată și trăind tot 
ceea ce este spiritul poporului nos
tru.

Alți vorbitori au făcut propuneri 
privind îmbunătățirea activității 
uniunii in domeniul promovării tu
turor genurilor de artă care pot 
contribui la satisfacerea cerințelor 
de frumos, mereu crescinde. ale po
porului nostru.

în acest sens s-a propus să se 
dea mai multă atenție rolului afișului ca mijloc ’ - - ........
socială, de 
mare, de a 
afișe.

Arătind că 
ale scenografiei românești, consem
nate atit in țară, cit și in străină
tate. cu prilejul expozițiilor, înfăți
șează activitatea continuă și ascen
dentă a unui mare număr de artiști, 
scenografii Dan Nemțeanu, Paul 
Bortnovschi și alții au subliniat a- 
cest fapt ce reflectă prezența civică 
a scenografilor intr-unui din dome
niile cele mai importante de comu
nicare. cu aport in orientarea ideo
logică a publicului. Vorbitorii au 
făcut in continuare o serie de pro
puneri privind dezvoltarea acestui 
gen de artă.

O trăsătură distinctă a acestor ani 
o constituie înflorirea artei într-un 
mare număr de orașe. Ală
turi de activitatea de creație des
fășurată in centre cu o veche tradi
ție plastică — Cluj, Timișoara, Iași, 
Constanța, Sibiu, Baia Mare și al
tele — au luat ființă noi nuclee ar
tistice, care și-au adus partea lor de 
contribuție la progresul general al 
culturii noastre. Celor 15 filiale ale 
U.A.P. existente în urmă cu 4 ani li 
s-au adăugat o nouă filială și 11 ce
nacluri. obști ale creatorilor plastici 
existind în 27 din cele 39 de județe 
ale țârii.

Numeroși vorbitori, printre care 
sculptorul Gheorghe Coman, piotorul 
Traian Goga. criticul de artă Grigore 
Coban, pictorul și graficianul Con
stantin Radinschi. pictorul Ion Chișu. 
au arătat că artiștii plastici membri 
ai filialelor și cenaclurilor plastioe din 
țară sint antrenați in crearea unei 
arte puternic angajate, își aduc con
tribuția la îmbogățirea peisajului ar
tistic românesc prin valorificarea a 
tot ce oferă atit tradiția locală, cit și 
viata nouă a meleagurilor unde își 
desfășoară activitatea.

Reprezentanții filialelor și cenaclu
rilor U.A.P. au relevat succesele ob
ținute in ultimii ani, locul important 
pe care legătura permanentă cu viața, 
cu realitatea, documentarea pe șan
tiere, in uzine, in cooperative agri
cole ii ocupă in munca lor de crea
ție. Totodată, ei au subliniat necesita
tea unei mai atente îndrumări, de 
către organele de conducere a uniu
nii, a activității artistice din orașele 
țării.

Referindu-se la rolul covîrșitor pe 
care muzeele îl au in viața artis
tică, in opera de educare și înnobi
lare a spiritului uman, pictorul Au
rel Ciupe și alți vorbitori au făcut

de educație politică și 
propagandă și infor
ms crea o editură de

valorile recunoscute

propuneri privind înființarea de mid 
secții de artă contemporană în punc
tele muzeistice din centrele culturale 
mai importante, a unor muzee de 
sculptură in aer liber, ca și a unor 
muzee rurale. De asemenea, s-au a- 
preciat ca foarte utile și inspirate 
schimburile de expoziții între filiale, 
intre acestea și Capitală, programa
re;» unor expoziții itinerante in ju
dețele țârii.

O problemă care a făcut obiectul 
intervenției a numeroși vorbitori a 
fost cea a educației artistice. Pentru 
ca arta să fie cit mai aproape de 
popor, pentru ca acesta s-o iubească 
și s-o înțeleagă cit mal bine — a 
spus criticul de artă Radu Bogdan — 
trebuie ca in permanență să contri
buim la ridicarea nivelului general 
de cultură al maselor. Aceasta este 
o problemă ideologică de mare im
portanță, iar rezolvarea ei constituie 
una din sarcinile de seamă puse de 
partid in fața celor ce au răspunderi 
in acest sens. Sculptorul Nistor 
Moțiu a insistat asupra atenției care 
trebuie acordată in primul rind edu
cării tinerilor consumatori de artă, 
subliniind necesitatea găsirii unor 
forme cit mai variate de deschidere 
s sensibilității adolescenților spre 
receptarea frumosului artistic. Evo- 
cind tradițiile școlii noastre de artă, 
pictorul Traian Brădean a relevat 
obligațiile, marile răspunderi ce re
vin in acest sens invfițămintului, im
plicațiile sociale ale pregătirii artis
tice a tineretului.

Exprimindu-și opiniile în cadrul 
dezbaterilor, numeroși vorbitori, 
printre care Amelia Pavel, Ion Ni- 
codim, Barbu Brezianu, Vasiie Dră
guț și alții, s-au referit la rolul de 
mare însemnătate al criticii de artă 
în promovarea creației și educarea 
estetică a maselor. S-a insistat asu
pra faptului că in societatea socia
listă critica este chemată să parti
cipe activ la elucidarea aspectelor 
teoretice specifice, la promovarea 
artei cu un inalt mesaj umanist.

Exemplificând unele succese rea
le ale criticii de artă in îndeplini
rea misiunii sale, criticul Anatol 
Mîndrescu, sculptorul Ion Vlasiu, 
criticul Adrian Petringenaru, sculp
torul Ovidiu Maitec și alții au com
bătut in același timp tendințele de 
diletantism, cronica de serviciu, 
limbajul alambicat al unor cronici, 
care împiedică înțelegerea artei, în 
loc s-o ușureze.

în dezbateri, numeroși vorbitori, 
printre care artiștii poporului Ion 
Jalea și Corneliu Baba, pictorii Ia- 
cob Lazâr. Nicolae Brana. Valeriu 
Boborelu și alții, s-au referit la sar
cinile ce revin Uniunii artiștilor 
plastici.

Numeroși vorbitori au subliniat ne
cesitatea ca. prin activitatea ce o 
desfășoară, uniunea să asigure un 
climat cât mal favorabil dezvoltării 

, mișcării artelor noastre plastice, dis- 
• cutării ample a principalelor feno

mene și perspectivelor creației. 
Totodată, s-a subliniat că, dezvoltând 
contactele și colaJx>rarea cu mișcă
rile artistice din alte țări, trebuie să 
se realizeze o mai largă populariza
re a artei plastice românești peste 
hotare, contribuind astfel si pe a- 
ceastă cale la mai buna cunoaștere 
și apropiere intre popoare.

★
Conferința națională a Uniunii ar

tiștilor plastici și-a continuat vineri 
lucrările.

In cursul dimineții au continuat 
dezbaterile pe marginea documen
telor prezentate in ziua precedentă, 
in centrul discuțiilor aflindu-se pro
bleme majore ale activității artistice. 
Lista vorbitorilor înscriși pentru a- 
ceastă zi a fost deschisă de artistul 
poporului Corneliu Baba, după care 
au luat cuvintul pictorul scenograf 
Dan Nemțeanu, pictorul Vasiie Cel
mare. sculptorul Ion Vlasiu. criticul 
de artă Adrian Petringenaru. sculp- 
torița Silvia Radu, pictorul Ion 
Chișu. pictorul scenograf Paul Bort
novschi, sculptorul Ovidiu Maitec, 
criticul de artă Vasiie Drăguț, pic
torul Ion Nicodim, arhitecta decora
toare Florica Vasilescu.

Conferința a fost salutată de 
Maria Stânescu, membru al Comi
tetului executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., in numele tuturor 
organizațiilor sindicale, de Constan
tin Boștină, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, în numele tineretului, 
de frezorul Gheorghe Florea. în nu
mele muncitorilor din Capitală, pre
cum și de un grup de pionieri.

Participanții la conferință au luat 
apoi in dezbatere și au aprobat mo
dificările propuse la actualul statut 
al U.A.P.

(Agerpres)

Sesiune de comunicări

cu prilejul împlinirii a 125 de ani

de la revoluția din 1848
Cu prilejul împlinirii a 125 de ani 

de la revoluția burghezo-democrati
că. moment remarcabil din istoria de 
luptă a poporului nostru pentru pro
gres social și libertate, pentru drep
turi naționale, vineri a avut loc, la 
Muzeul dc Istorie al Republicii So
cialiste România, sesiunea de co
municări pe tema „Anul 1848 și 
semnificația sa istorică".

La sesiune au participat reprezen
tanți ai unor instituții centrale, aca
demicieni. cadre didactice universi
tare, cercetători, activiști de partid 
și de stat.

Cuvintul de deschidere a fost 
rostii de acad. Miron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republicii So
cialiste România, care, subliniind 
semnificația evenimentului, a arătat: 
Anul 1848 reprezintă in istoria po
porului român o piatră de hotar și 
tot ceea ce s-a petrecut atunci este 
un exemplu al tradițiilor de luptă 
pentru eliberarea socială și naționa
lă ale poporului. Generația de luptă
tori de- la 1848 — a spus în conti
nuare vorbitorul — pentru care nu 
a existat nici piedică, nici jertfă de 
neînvins, ne rămîne vie in fața ochi
lor. pildă de patriotism și acțiune in 
slujba poporului și a idealutilor sale.

Au fost prezentate apoi comuni
cările: „Premisele revoluției de la 
1848" de prof. univ. Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei, 
„Locul revoluției din 1848 în proce
sul dezvoltării societății românești in 
epoca modernă" de Ion Popescu-Pu- 
țuri, directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice, „Forțele so
ciale și politice ale revoluției de la

1848" do prof. univ. Vasiie Maciu, 
membru corespottdent. al Academiei, 
„Rolul poporului înarmat in concep
ția revoluționarilor pașoptiști" dc 
general colonel Ion Coman. „Ideea 
unității naționale in revoluția din 
1848“ dc N. Adăniloaie, cercetător 
principal la Institutul de istorie „N. 
Iorga", „1848 in gindlrea social-poli- 
tica din România" de D. Hurezeanu, 
profesor la Academia „Ștefan Gheor
ghiu", „Societățile literare și contri
buția lor la pregătirea revoluției" 
de Marin Bucur, cercetător științific 
principal la Institutul de istorie și 
teorie literară „G. 
nismul ideologiei 
mâne de la 1848“ 
director adjunct 
filozofie.

In încheierea 
cuvintul prof. dr. 
Gheorghiu, președintele Academiei de 
științe sociale și politice, care a ară
tat că revoluția de la 1848 din Țările 
Române, deși temporar înăbușită, a 
fost de fapt victorioasă prin urmă
rile ei asupra dezvoltării sociale și 
politice a României moderne. Modul 
specific in care s-a desfășurat revo
luția din țara noastră, a spus vorbi
torul, a făcut necesară continuarea 
procesului de desăvirșire a revoluției 
burghezo-democratice încheiat în 
anul centenarului ei, proces în 
cursul căruia s-a afirmat o nouă cla
să socială, forța cea mai revoluțio
nară a societății românești — clasa 
muncitoare in frunte cu Partidul Co
munist Român.

Călinescu", „Uma- 
revoluționare ro
de Radu Pantazi, 
al Institutului de

lucrărilor a luat 
docent Mihnea

(Agerpres)

Manifestări consacrate aniversării

principalelor mijloace de producție industrială
în aceste zile premergătoare îm

plinirii unui sfert de veac de la ac
tul naționalizării, in unitățile econo
mice ale județului Neamț au loc 
adunări ale oamenilor muncii in ca
drul cărora activiști de partid și de 
sfat prezintă ample expuneri privind 
însemnătatea politică și .socială a 
acestui important eveniment din 
viața poporului nostru. O asemenea 
adunare s-a desfășurat, vineri, la 
fabrica dc hîrtie și cartoane „Co
muna din Paris" dc la Piatra Neamț, 
una din cele mai vechi întreprinderi 
din județ, la care a vorbit Ștefan 
Boboș, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele 
consiliului popular județean. Refe- 
rindu-.se la transformările care au 
avut loc in județul Neamț, vorbi fo
rul a subliniat că In cei 25 de ani 
cave au trecut de la naționalizare 
industria județului s-a dezvoltat cu 
un ritm mediu de 13.1 la sută. Pe 
harta județului au apărut hidrocen
trala „V. I. Lenin“ de la Bioaz, în
treprinderea de țevi din Roman. 
Combinatul de fibre sintetice din 
Săvinești, Combinatul de îngră
șăminte cu azot din Piatra Neamț 
și multe alte obiective, a căror pon
dere în venitul economic al județu
lui este de peste 80 la sută. Volu
mul producției industriale realizate 
in 1972 este de peste 12 ori mai mare 
decit cel din 1970. In 1972 s-a reali
zat numai in 27 de zile întreaga pro
ducție a anului 1950.

★
în întreprinderile ieșene continuă 

să se desfășoare manifestări consa
crate împlinirii unui sfert de veac 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție industrială.

Vineri după-amiazâ. la Uzina meca
nică Nicolina a avut loc o adunare 
in cadrul căreia Gheorghe Cilibin, 
secretar al Comitetului județean lași 
al P.C.R., a vorbit d<^spre evenimen
tele istorice din iunie 1948, despre 
lupta clasei muncitoare sub condu
cerea P.C.R. pentru transformarea 
socialistă a României, ca și despre 
dezvoltarea fără precedent a indus
triei județului lași in anii construc
ției socialiste. în aceeași zi au mal 
avut loc conferințe dedicate aotulul 
istoric de la 11 iunie 1948 la în
treprinderea „Textila", Direcția re
gională C.F.R. Iași, fabrica de anti
biotice, fabrica de confecții, precum 
și in alte întreprinderi.

★
Aniversarea a 25 de ani 

ționalizarea principalelor 
de producție esie marcata . 
dețul Vaslui prin organizarea unor 
ample manifestări. La Casa de cul
tură a sindicatelor din Birlad a 
avut loc, vineri după-amiază, un 
simpozion cu tema „25 de ani de in
dustrie socialistă, în cifre și fapte. 
Semnificația naționalizării de la 11 
iunie 1948 în viața economica a mu
nicipiului Birlad". Manifestarea a 
fost urmată do un montaj literar- 
muzical consacrat, evenimentului, la 
care și-au dat concursul artiști ama
tori din localitate.

O expunere cu tema „Naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție — pas hotăritor în industria
lizarea țării" a avut loc la Casa de 
cultură a sindicatelor din Vaslui, ia*( 
la Huși — conferința „Actul de la 11 
iunie 1948 — act de conștiință pa
triotică revoluționara".

(Agerpres)

de la na- 
mijloaca 

Si in ju-

X)

LA BAIA MARE

Cunoașterea unor comori de artă 
populară finlandeză, o imagine des
fășurată în spațiu și timp a măiestriei 
și însușirilor artistice ale poporului 
țării celor „o mie de lacuri", este pri
lejuită vizitatorului prin expoziția 
„Obiceiuri de nuntă" deschisă vineri 
în Capitală.

Prezentată in București sub auspi
ciile Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea. Mu
zeului Național din Helsinki și Aso
ciației de prietenie România-Finlan-

da, expoziția se alătură multiplelor 
manifestări inscrise in acordul cultu- 

. ral încheiat intre cele două țări.
La vernisaj au fost prezenți Andrei 

Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., re
prezentanți ai Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, 
ziariști.

A participat Olli Pekkarinen, 
sărcinat cu afaceri ad-interim 
Finlandei la București.

Miting de solidaritate cu poporul
și tineretul vietnamez

începând cu acest an. Editura po
litică pune la indemina unor ca
tegorii largi de cititori noi colecții 
și serii de lucrări sintetice, de vo
lum redus — 40—80 pagini. Cele 
peste 200 de titluri care urmează să 
apară in limbile română, maghiară 
ș! germană constituie o bogată 
sursă pentru cunoașterea și însuși
rea politicii marxist-leniniste a 
Partidului Comunist Român, pen
tru înțelegerea aprofundată a fe- 
nomenelor social -eoonomice și po
litice din țara noastră, cat și in în
treaga lume. Primele lucrări au și 
ieșit de sub tipar.

Ln colecția „Probleme ale organi
zării și conducerii activității poli
tice și economico-sociale** au apă
rut seriile „în sprijinul organiza
țiilor de partid", „în sprijinul orga
nizațiilor sindicale" și „In sprijinul 
organizațiilor de tineret".

în colecția „Făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate" 
au fost publicate seriile de „Econo
mie", „Filozofie" și „Etică". De a- 
semenea. au apărut primele lucrări 
în colecțiile „Dezbateri Ideologi
ce", „Probleme internaționale" și 
„File de istorie".

t
Programul I

Loto- 
mîine,

Administrația de Stat 
Pronosport organizează . 
10 iunie, o nouă tragere specială 
„Pronoexpres", sub genericul 
„Box-expres". La această tra
gere «e vor atribui numeroase 
și importante premii in bani 
(de valoare fixă și variabilă), 
autoturisme („Dacia-1300“ și 
„Dacia-1 100"), precum și ex
cursii peste hotare (Cehoslova
cia și Anglia). în total ae vor 
atribuj 24 categorii de premii.

La această tragere specială 
„Pronoexpres" se vor efectua 
5 extrageri, astfel : extragerea 1 
obișnuită de 6 numere diferite 
din 45; extragerea a Il-a obiș
nuită (in continuarea primei 
extrageri) de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase in urnă după 
efectuarea extragerii I; extra-

gerea a III-a suplimentară de 6 
numere diferite din 45; extra
gerea a IV-a suplimentară de 6 
numere diferite din 45; extra
gerea a V-a specială de 8 nu
mere diferite din 45. In total 
se vor extrage 31 de numere 
câștigătoare.

Participarea la tragerea spe
cială „Pronoexpres" din 10 iu
nie se face pe bilete de cite 3 
lei, 6 lei și 15 lei, varianta de 
15 lei avind dreptul de partici
pare la toate cele 5 extrageri. 
Depunerea biletelor câștigătoare 
se va face pină In ziua de joi, 
14 iunie 1973, ora 13. in ora
șele reședință de județ și pînă 
In ziua de miercuri, 13 iunie 
1973, la ora 13, in celelalte lo
calități.

9,00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 57-a. Prezintă lector 
univ. Grete Klaster-Ungurea-

9,30 A fost odată ca niciodată... 
„Secretul pantoflorulul 
aur" (III).

10,00 Telex.
10.05 Publicitate.
10,10 „Vă prețuim prin clnt 

joc" — concert-spectacol__
muzică populară și corală.

10.40 De vorbă cu gospodinele.
11,00 Selecțiuni din emisiunea 

„Seară pentru tineret".
11.45 Roman foileton „Femela in 

a!b“. Episodul III.
12,35 Cărți și idei. 
13.05 Telejurnal.
16,60 Telex.
16,05 Cunoașteți legile ? Legea 

privind organizarea și func
ționarea Curții Superioare 
de Control Financiar. Par
ticipă conf. dr. Gh. Șlcă, 
director in Comitetul de Stat 
al Planificării, și Alexandru 
Sesan, director adjunct in 
Ministerul Finanțelor. Re
dactor Marin Stânescu.

16,20 Barzi și rapsozi : Constantin 
Simionescu din comuna Po- 
lovragi, județul GorJ.

16.30 Emisiune In limba germană. 
18,15 Ritm, tinerețe, dans. Spec

tacol studențesc realizat la 
Cluj. Participă studenți șl 
elevi luareați al festivalului 
„Primăvara studențească Cluj 
’73“ și Festivalul național a) 
liceelor de coregrafie. Pre
zintă Gina Mureșan și Boian 
Silviu — studenți. Emisiune 
de Eugen Todoran șl Petre 
Magdin.

19.00 Iunie 1948 — iunie 1973. Un

de

Și 
dc

sfert de veac de industria
lizare socialistă. Film docu
mentar de Florica Rădulescu.

19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal a Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotăritor.

20,00 Cîntecul săptămînii : 
în țara tinereții" de 
Grigoriu. Text de 
Stoian. Interpretează 
gareta Plslaru.

20,05 52 de inițiative In 52 
tâmlni.

20.20 Teleenciclopedia •

17,56 Istoria filmului sonor : „Cele 
400 de lovituri- ale noului val 
francez. Emisiune prezenta
tă de Viorica Bucur și Ni- 
colae Oprlțescu.

..Tineri 
George 
Nlculne 

Mar-

de săp-

- . ........... . ......... _ Sahara
(III) • Breviar (nave) a Gag 
(II). Prezintă Valentin Sil
vestru.

21,00 Film serial „Mannix".
21,50 Ilustrate muzicale expedia

te de formația vocal-instru- 
mentală „Roșu șl Negru".

22,10 Telejurnal.
22,20 Finalele campionatelor eu- 

j_ . înregistrareropene de box. 
de la Belgrad.

Programul II

16,00 Agenda.
16,10 O capodoperă a 

cale : „CIntecele ____
nle morțli" de Mussorgskl — 
Interpretează Miroslav Cean- 
galovici, acompaniat de or- 

. ■ - Radio-
Llviu 
Bru- 

opera

muzicii vo- 
și densu-

chestra de studio a 
televiziunii. Dirijor 
Ionescu. Prezintă Ada 
maru • Preludiu la 
„Hovanscina". Interpretea
ză orchestra simfonică de 
stat a U.R.S.S. Dirijor Ev
ghenii Svetlanov.

16,40 Azi șl mîlne
16.50 Publicitate.
16.55 Cintece și jocuri populare.
17,25 Reporterii noștri peste ho

tare a De Ja Mțheta la Tbi
lisi. însemnări din Republi
ca Sovietică Socialistă Gru
zină dc Horla Vasilonl și 
Mihai Romașcu a Bled 
(R.S.F. Iugoslavia). Repor
taj de Marin Stânescu și 
Constantin VoitlțchL

cinema
A Ultimul cartuș : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21,30, LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
21. la grădină — 20,15. MODERN
— 8,30; 11; 13,30: 16: 18,30; 21, la 
grădini) — 20, GRADINA DINA
MO — 20.30.
A Aventurile lui Babușcă : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20.45, la grădină 27.
A Fluturii sint liberi : SCALA — 
9; 11,15; 13,45: 16,15; 18,45; 21,15.
a Solaris : CENTRAL — 0; 12,30; 
16; 19.30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL — 
&; 11: 13; 15; 17; 19; 31, la gră
dină — 20.
A Homolka și portofelul : 
NA — 9; 11,15; 13,30; 16,
20,45.
A Povestirile Beatricei Potter : 
GRADINA SELECT — 20.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21, la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9.15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30, ARE
NELE ROMANE - 20,15.
a Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in continuare. 
A Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Nici un moment de plictiseală : 
DOINA — 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
RAHOVA — 15,30: 18; 30,15.
A Clprian Porumbescu : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30; 16; 19.30.
A Copiii căpitanului Grant : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.

LUMI-
18.30;

Cu prilejul celei de-a patra ani
versări a constituirii Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, vineri după- 
amiazâ a avut loc in sala de specta
cole a Casei de cultură a sindicatelor 
din Bala Mare un miting de soli
daritate cu poporul și tineretul viet
namez, organizat sub egida C.C. al 
U.T.C.

Au luat parte Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești. Vu Le. însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Ambasadei Republicii 
Vietnamului de Sud in țara noastră, 
membri ai celor două ambasade, 
reprezentanți ai organelor locale și 
ai organizațiilor de tineret din loca
litate, studenți și elevi.

Luirtd cuvintul, Augustin Pop. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al U.T.C.. a vorbit 
despre importanța deosebită a creă
rii Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, in lupta victorioasă împotriva 
agresiunii, despre eforturile pe care 
poporul, tineretul vietnamez le fac 
pentru reconstrucția țării. România 
socialistă, tînăra sa generație — a 
spus în continuare vorbitorul — 
care și-au manifestat întotdeauna 
solidaritatea, susținind în mod activ, 
moral, material și politic cauza

dreaptă a poporului vietnamez, mill- 
tind cu perseverență pentru înceta
rea agresiunii imperialiste și soluțio
narea pe cale politică a războiului 
din Vietnam, au salutat cu satisfac
ție acordul încheiat la Paris, pro- 
nunțindu-se pentru aplicarea întoc
mai a prevederilor sale, astfel incit 
popoarele vietnamez, cambodgian și 
laoțian să-și poată decide singure 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Au mai luat cuvintul tînărul Ga- 
vril Dancoș. muncitor la întreprin
derea metalurgică pentru metale ne
feroase, Ileana Mihai, studentă la 
Institutul pedagogic de 3 ani, și ele
vul Cornel Tohătan de la liceul 
„Gheorghe Șincai'*.

In cuvintul său, Vu Le a mulțu
mit pentru cuvintele calde rostite de 
tinerii români la. acest -miting de so
lidaritate., cu’ ’ tineretul, și poporuj,..., 
vietnamez, la adresa luptei și mun
cii poporului Republicii Vietnamului 
de Sud, pentru întregul sprijin acor
dat. poporului vietnamez de către 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul român, in lupta dir- 
ză dusă pentru libertate și inde
pendență.

Cei peste 1 000 de tineri bâimărenl 
au urmărit in încheiere filme docu
mentare vietnameze.

(Agerpres)

Deschiderea unei expoziții
comerciale braziliene

Sala Palatului din Capitală găz
duiește, incepind de vineri, 8 iunie, 
prima expoziție comercială brazilia
nă organizată in țara noastră. Timp 
de șase zile, publicul vizitator va 
putea lua cunoștință cu o serie de 
produse de încălțăminte, îmbrăcă
minte. țesături, bijuterii, articole 
electrice și de uz casnic, mobilier, 
articole de birou și, bineînțeles, cu. 
renumita cafea braziliană.

La deschidere au participat Nicolae 
M. Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ro
man Moldovan, președintele Camerei 
de Comerț, cadre de conducere din 
ministere și întreprinderi de comerț 
exterior, specialiști. Au fost pre
zenți membri ai corpului diplomatic.

Alocuțiunile rostit^ cu acest prilej

de către Roman Moldovan și Fer
nando de Salvo Souza, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al ~ 
la București, au scos 
dență faptul că această acțiune 
răspunde interesului reciproc de a 
cunoaște mai bine potențialul eco
nomic al ambelor țări, pentru extin
derea pe mai departe a relațiilor co
merciale româno-braziliene, favori
zate de dezvoltarea în ritm rapid a 
economiilor lor, dorinței comune de 
apropiere și conlucrare rodnică. Tot
odată, prezența braziliană la Bucu
rești, ca și cea a României la „Tirgul 
providenței" de la Rio de Janeiro, 
care va avea loc în toamna acestui 
an, șînt menite să identifice noi po
sibilități de colaborare în vederea 
diversificării schimburilor comercia
le reciproce.

Braziliei 
in evi-

(Agerpres)

A Eolomea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16; 18; 20.
A Neînțelesul — 10: 12: 14, Stan si 
Bran țigani — 16,30; 18.30, Lumea 
a treia, al —------
— 20,30 : 
Union).
a Drumul 
GREȘUL - .
a Pe aripile ________ ________
— 10; 14,30; 19, FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
A Ceața : ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
’ grădină — 20.

Cind legendele mor : BUZEȘTI 
9; 11.15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, 
grădină — 20,15, MELODIA — 
11.15; 13,30; 16; 13,30; 20,45, TO- 

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,15.
DACIA — 9;

trellea râ2boi mondial 
CINEMATECA (sala

spre Vest : PRO- 
15,30; 18: 20,15.

s viatului : GLORIA

la

la
a: 
mis _, .............
20,45, la grădină —
• Bătrinll bandiți . _______
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.30.
• Acea pisică blestemată : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20,45, la grădină
— 20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18,15; 20,30.
• Veronica : FERENTARI — 10; 
12; 16; 18; 20. MOȘILOR — 16; 18; 
20, la grădină — 20,15.
• Fată biltrfnă : UNIREA — 16; 
18.15; 20,15, la grădină — 20,30.
• Eliberarea (seriile IV—V) : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Ce se întimplă, doctore ? : 
LIRA — 15,30; 18; 20,30. la gră
dină — 20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tecumseh : PACEA — 15,45; 18; 
20,15.
• Cu miinile curate : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Cowboy : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20,15.
• Grăbiți apusul 
LEȘTI — 15.30; 19, 
15,30; 19.
• Love 
15,30: 18.
• Omul
— 20,13.
• Hallo,

soarelui : G1U- 
FLOREASCA —

story : COSMOS

nu e singur : COSMOS

_ ____ , Dolly ! : VIITORUL —15.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : VIITORUL — 18: 20,15.
• Drumurile bărbaților : VITAN 
— 15,30; ie; 20,15.

t tr
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ■ 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Cristescu — 20.
• Opera română : Rigolctto —
19.30.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giaje" (sala Comedia) : Coana 
Chința — 20, (sala Studio) : iadul 
șl pasărea — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin șl Valentina 
— 20.
SmTe?^U!« de„comedle : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un baiat isteț și 
un rege nâtăfleț — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Nat
han înțeleptul — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Vlnâtoarca do vrăjitoare 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Revista are cuvintul — 20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popescu 
— 19,30 (la Sala Palatului) : 
Caruselul melodiilor — 19,30.
• Comitetul de Cultură și Edu
cație Socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol ne sunet și lumină „Poezia flori
lor- — 20.30 ; 21,15.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
A Circul „București" : Arena *73 
i9 3uPeCtaCO1 intcrnatlonal ~ 16:

20.

9:
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ÎNTREVEDERE
ION GHEORCHE MAURER - ALEXEI KOSlGHIN

PRAGA 8 (Ag^rpren). — Vineri di
mineața, la Praga a avut loc o întll- 
nira Intre tovarășul Ion Gheorgha 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii SoclaUrta 
România, și tovarAfrui AJexei Kowî-

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Prejedinf» al Consiliului d« Miniștri al Republicii Socialiifa România

BUCUREȘTI

Sînt extrem de recunoscător pentru felicitării» p« car» Excelenta 
Voastră a avut amabilitatea «ft ml le transmită cu ocazia numirii mele 
tn funcția de prim-mînislru. îmi face o deosebită plăcere să exprim 
Excelenței Voastre profunda mea apreciere pentru nobilele dumneavoas
tră sentimente și atitudine prietenească.

Vă rog să acceptați cea mai înaltă considerație, precum și cele mal 
bune urări pentru prosperitatea și progresul țării dumneavoastră.

ZAYD AL-RIFAI
Prim-ministru

al Regatului Hașemit
al Iordaniei

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Populare Congo

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Congo. Charles Da
vid Ganao, a făcut, vineri, o vizită 
in țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost întimpi- 
nat de Nicolae Ecobescu. adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Plenara Consiliului Uniunii Centrale
a Cooperativelor de Consuni

în cadrul plenare; Consiliului 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Consum, desfășurată vineri in 
Capitală, s-a analizat modul cum 
au fo<t îndeplinite sarcinile econo
mice in primele cinci luni ale anu
lui și a fost examinat și adoptat 
planul ce-i revine pe anul 1974. pre
cum și programul de masuri pri
vind dezvoltarea producției de arti
zanat in perioada 1973—1975.

Primire la Consiliul de Miniștri
Vineri dimineața. Ion Pățan, vice

președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, a pri
mit pc dr. Dietrich Von Menges, pre
ședintele concernului Gutehof- 
fnungshtltte din R. F. Germania, 
care se află in țara noastră la invi
tația Ministerului Comerțului Exte
rior. La întrevedere au luat parte 
Gheorghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Constantin 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior. Cornel Pinzaru, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, precum 
și funcționari superiori din M.C.E. și 
alte ministere.

Cu acest prilej s-au abordat pro
bleme privind posibilitățile dezvol
tării in continuare a cooperării eco

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Marii Britanii

Cu prilejul Zilei naționale a Ma
rii Britanii, ambasadorul acestei țări 
la București, Derick Rosslyn Ashe, a 
oferit vineri seara o recepție.

La recepție au luat parte Ion 
Cosma, ministrul turismului, general 
colonel Ion Gheorghe. prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major. Vasile 
Pungan. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat. Vasile Gliga, ad
junct ai ministrului afacerilor exter
ne, deputați in Marea Adunare Na

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatele internaționale de tir 
ale României

Campionatele internaționale ale 
României 2u continuat cu desfășu
rarea următoarelor probe :

Armă liberă calibru redos 3 x 40 
focuri — dștigător sportivul francez 
Gilbert Emptaz. care a realizat 1 159 
puncte. Cu același număr de puncte, 
Dieter Munzert (R. D. Germană) a 
ocupat locul doi. fiind urmat la rin- 
dul său de țintașul român Nicolae 
Rotaru — 1 154 puncte. Rezultatele 
la cele trei poziții aint următoarele : 
culcat : N. Rotaru (România) — 400 
puncte (record mondial egalat) : pi
cioare : B. Hantein (R.D. Germană) 
— 374 puncte ; genunchi : G. Emp

Sîmbătă și duminică în Capitală
Atletism — Concursul republican 

de primăvară (juniori I) — șimbfi- 
tă ora 16 și duminică ora 9. pe sta
dionul Tineretului.

Crosuri de vară — duminica ora 
9. sectorul 3 — stadionul 23 August; 
sectorul 6 — Baza Hipică Pievnel ; 
aectorul 7 — Casa de cultură Ecran 
dub, șoseaua Grozăvești.

Box — Gaia cluburilor bucu- 
reștene — simbâtă ora 18 — sala 
Dinamo.

Ciclism — Cupa municipiului 
București — sîmbătă ora 16.30 — 
velodromul Dinamo.

Gimnastică sportivă : România— 
Bulgaria (juniori) — simbâtă ora 
17 și duminică ora 9 in Mia 23 
August. 

fhln, președintele Consiliului de 
Miniștri al L’.R.S S.

Au fost discutate probleme de In
teres comun privind relațiile dintre 
Republica Socialiști România și 
V R S S.

întilnlrea a-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, tovarășoască.

Tn aceeași zl, ministrul congolez a 
avut o întrevedere cu George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe. 
Au fost abordate, cu acest prilej, 
probleme privind relațiile bilaterale, 
precum și aspecte ale situației inter
naționale interesind ambele țări.

(Agerpres)

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vintul tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Consiliului pen
tru coordonarea și îndrumarea acti
vității de aprovizionare ?i prestare 
de servicii către populație.

nomice, industriale și tehnice dihtre 
întreprinderile românești șl firmele 
din cadrul acestui concern.

★
în aceeași zi, dr. Dietrich Von 

Menges, președintele concernului 
Gutehoffnungshtitte, a avut con
vorbiri cu loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele, și Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini- 
unelte și electrotehnicii.

★
Seara, Ion Pățan, vicepreședinte al 

Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, a oferit o masă 
in cinstea președintelui concernului 
Gutehoffnungshiitte, dr. Dietrich 
Von Menges.

(Agerpres)

țională, conducători ai unor institu
ții centrale, generali șl ofițeri supe
riori, reprezentanți ai cultelor, oa
meni de știință, artă și cultură, zia
riști.

Au participat șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Ma

rii Britanii a vorbit la posturile noas
tre de radio și televiziune.

(Agerpres)

taz (Franța) — 398 puncta (record 
mondial egalat).

Talere aruncate din șanț — a câști
gat Eladio Vallduvl (Spania) — 198 t, 
urmat de G. Strouhal (Polonia) — 
195 t si Sancho Navarro (Spania) — 
193 t In proba similară rezervată ju
niorilor, pe primul loc s-a clasat 
sportivul maghiar Istvan Putz cu 
144 t

PiBtol viteză — după disputarea 
primei manșe, conduc spaniolul I. 
Gonzales și cehoslovacul E. Hurt cu 
cite 298 puncte fiecare, urmați de 
Dan Iuga (România) și I. Bakalov 
(U.R.S.S.) — ambii cu cite 297 puncte.

Natațle-Polo — la bazinul Ti
neretului, intre echipele Româ
niei și Iranului. Se vor desfășura 
următoarele Întreceri : Înot — sim
bâtă ora 17 și duminica ora 10. polo 
— ora 12. Concursul de sărituri va 
avea loc la bazinul 23 August, 
simbătă și duminică, intre orele 
10-12 și 16-19.

Fotbal — Stadionul 23 August — 
Rapid—Sportul studențesc (divi
zia A) ora 17,30 ; Steaua—Dinamo 
(divizia A) ora 19,15. Terenul 
Steaua (Ghencea) : Steaua—Di
namo (lineret-rezerve), ora 9,30 ; 
Stadionul Giulești : Rapid—Sportul 
studențesc (tineret-rezerve) ora 
9.30 ; Stadionul Metalul : Meta
lul—Chimia Rm Vilcea (divizia 
B) ora 11.

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Stefan Voi toc. a adre- 
aat Camerei Populare a Republicii 
Democrate Germane, tovarășului Ge
rald Getting, o telegramă de felici
tare cu prilejul celei de-a 50-a ani
versări a zilei aaJc de naștere.

★
Tovarășul Stefan Voltec. președin

tele Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România, a pri
mit din partea tovarășului Aloi* 
Indra, președintele Adunării Fede
rale a R. S. Cehoslovace, o telegra
mă de mulțumire pentru feliei lârile 
adresate cu prilejul celei de-a 28-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist.

Ministrul afacerilor extern» al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit din partea mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Bohu- 
alav Chnoupek, o telegramă de mul
țumire pentru felicitările adresate cu 
ocazia celei de-a 28-a aniversări a 
eliberării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist,

★

Vineri după-amiază a pftrâsit Capi
tala Leo Kaprio. directorul Biroului 
regional pentru Europa al Organiza
ției Mondiale a Sănătății, care a 
fâcut o vizită in țara noastră. La 
plecare, pe aeroportul Otopeni. oas- 
petele a fost condus de acad. Theo
dor Burghele, ministrul sănătății, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, precum și de Sa
yed Abbas Chedid. directorul Cen
trului de informare al O.N.U. la 
București

★

între 4 și 8 iunie a făcut o vizită 
în țara noastră o delegație elve
țiană condusă de dr. Hana Schmind- 
ler, secretar general al Crucii Roșii 
Elvețiene.

în timpul șederii în România, 
oaspeții au avut întrevederi cu acad. 
Theodor Burghele, ministrul sănătă
ții. precum șl cu membri ai condu
cerii Societății de Cruce Roșie a 
Republicii Socialiste România. De 
asemenea, membrii delegației au fost 
prezenți la inaugurarea spitalului 
din Satu-Mare.

★
Vineri după-amiază a părăsit Ca

pitala Pieter Lieftinck, director exe
cutiv la Fondul Monetar Internațio
nal, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Iulian 
Bituleanu, adjunct al ministrului fi
nanțelor.

★

Vineri după-amiază a plecat la 
Havana o delegație din domeniul 
transporturilor, condusă de tovarășul 
Alexandru Grecu, președintele Comi
tetului Uniunii sindicatelor din În
treprinderile de transporturi și tele
comunicații, care va face o vizită in 
schimb de experiență in Republica 
Cuba.

★

Corul de copii al Radioteleviziunii 
Române, care a întreprins un. turneu 
in Iugoslavia, unde â participat pen
tru a doua oară la Concursul'și Fes
tivalul Internațional al corurilor de 
copii de la Celje, a fost distins cu 
premiul al II-lea.

în afara competiției artistice amin
tite, corul, sub conducerea dirijorilor 
Ion Vanica și Elena Vicică, a susți
nut o serie de concerte în citeva din 
orașele Iugoslaviei.

★
Vineri după-amiază s-au Încheiat 

la Constanța lucrările seminarului 
internațional cu tema „Conservarea 
creatoare și dezvoltarea dinamică a 
peisajelor cultivate1* organizat de 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia in colaborare cu Uniunea inter
națională pentru conservarea naturii.

La această manifestare au luat 
parte specialiști din Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Iugoslavia. Olanda, 
Polonia, Ungaria și România.

(Agerpres)

In atenția pescarilor 
amatori

O veste bună pentru pescarii ama
tori : Asociația generală a vinători- 
lor și pescarilor sportivi din tara 
noastră ne informează că, Începi nd 
cu data de 10 Iunie a.c., pescuitul 
sportiv a fost deschis in toate zo
nele piscicole din administrarea sa. 
precum și in Dunăre, nuri și bazi
ne piscicole preluate pe bază de con
tracte. Se exceptează zonele pisci
cole din Delta Dunării

(Agerpres)

în citeva rînduri
ȘAH. — După consumarea a 4 

runde, în turneul interzonal de 
șah de la Leningrad conduce marele 
maestru sovietic Viktor Korcinoi cu 
3,5 puncte.

TENIS. — în turneul internațional 
de tenis de la Roma s-au disputat 
primele partide din proba de dublu 
femei. Cuplul român Mariana Si- 
mionescu, Virginia Ruzici a furnizat 
o surpriză, lnving’nd cu 4—6, 6—2, 
6—2 perechea Laura Rossouw, Kris
tie Kremer (S.U.A.).

Tn proba de simplu bărbați au 
fost înregistrate alte două rezultate 
surpriză: francezul Patrice Do- 
mLnguez l-a eliminat pe unul din 
capii de serii, italianul Adriano Pa
rat ta, cu 4—6, 6—3, 7—5, iar Paolo 
Bertolucci (Ttalia) l-a învins cu 4—6, 
8—3, 7—5 pe englezul Roger Taylor.

Jucătorul român Ilie Năstase l-a 
tntilnit pe italianul Antonio Zuga- 
relli. In fața căruia a obținut o vic
torie clară cu 6—1. 6—1. Campionul 
american Stan Smith l-a Învins cu 
6—0. 6—4 pe compatriotul său Ha
rold Solomon, jar olandezul Tom 
Okker a dispus cu 6—2. 6—4 de te- 
nlsmanul sovietic Vladimir Korot
kov.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 8 iunie 1973
Fond general de premii: 949 324 lei 

din care 93 187 lei report. EXTRAGE
REA I: 77 22 74 66 21 70 10 64 81; 
EXTRAGEREA a Il-a : 87 88 32 72 51 
13 85 24 32.

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a XXVII-a sesiune 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
Tn perioada B—8 iunie 1973 ■ avut 

loc la Praga cea de-a XXVII-a se
siune a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc.

La lucrările sesiunii au participat 
delegațiile țârilor membre file 
C.A.E.R., conduse de : tovarășul S. 
Todorov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
tovarășul L. Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele guvernului R. S. Cehoslovace, 
tovarășul C. R. Rodriguez, vlceprlm- 
ministru al Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba, tovarftșul H. Sin- 
dermann, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, tovarășul J. Țeden- 
bal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, tovarășul P. Ja- 
roszewicz, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Po
lone, tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul J. Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, tovarășul A. N. 
Kosighin, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

în conformitate cu Convenția din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F.I., la 
ședință a participat o delegație a 
R.S.F.I., condusă de tovarășul A.Vra- 
tușa. vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I.

La lucrările sesiunii a participat, 
de asemenea, tovarășul N. V. Fad
deev, secretarul Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La sesiune au participat reprezen
tanții unor organizații internaționale 
ale țârilor membre ale C.A.E.R.

în calitate de observatori, la se
siune au participat : Ri Von Bom, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.D. Coreene in R. S. 
Cehoslovacă, și Dung Dut Ha, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al R. D. Vietnam in R.S. Ceho
slovacă,

Sesiunea a fost prezidată de tova
rășul L. Strougal, conducătorul dele
gației Republicii Socialiste Ceho
slovace, președintele guvernului R.S. 
Cehoslovace.

Sesiunea a examinat multilateral 
probleme ale Înfăptuirii Programului 
complex al adlncirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste a țărilor membre ale C.A.E.R. 
A fost examinat raportul Comitetului 
Executiv cu privire la activitatea 
C.A.E.R. Intre, sesiunile,a XXYÎ-a c'- 
a XXVII-a. O informare în această 
problemă a prezentat tovarășul F. 
Hamouz, președintele Comitetului 
Executiv, vicepreședinte al guvernu
lui R.S.C. Sesiunea a examinat, de 
asemenea, coraportul Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul activității de planificare și ra
poartele Comitetului C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-ștlințifică, Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru con
strucții de mașini șl Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria u- 
șoară cu privire la stadiul Înfăptuirii 
unor acțiuni din Programul complex.

★
Sesiunea a relevat faptul că țările 

membre ale C.A.E.R. fac tot ceea ce 
este necesar pentru coeziunea conti
nuă a statelor membre, pentru întă
rirea și extinderea relațiilor frățești 
multilaterale. Colaborarea economică 
a țârilor membre ale C.A.E.R. tre
buie să se dezvolte in direcțiile folo
sirii maxime a posibilităților inte
grării economice socialiste. A- 
ceasta va asigura întărirea in 
continuare a potențialului economic 
și tehnico-științific și capacității de 
apărare a țărilor membre ale 
C.A.E.R.

Sub conducerea partidelor lor co
muniste și muncitorești, datorită e- 
forturilor oamenilor muncii, mobili
zării tuturor resurselor materiale și 
financiare interne, colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice largi, 
țările membre ale C.A.E.R.. îndepli
nind cu succes planurile economice, 
au obținut in anul 1972. ca și in 
anii precedenți. noi succese in dez
voltarea continuă a economiei lor 
naționale, in întărirea forței econo
mice și a unită’ii politice a țărilor 
membre ale C.A.E.R.

O expresie grăitoare a succeselor 
obtinu-te de țările membre ale 
C.A.E.R. o constituie creșterea di
namică a venitului național, care in 
anul 1972 a crescut, in ansamblu pe 
țările membre ale C.A.E.R.. in com
parație cu anul 1970. cu 11.6 la sută. 
Creșterea producției industriale în 
ultimii doi ani. in tarile membre ale 
C.A.E.R. in ansamblu, a reprezentat 
peste 15 la sută, in timp ce In ță
rile capitaliste dezvoltate aceasta a 
reprezentat 8.8 la sută. A fost asi
gurată creșterea in continuare a bu
năstării popoarelor țărilor membre 
ale C.A.E.R. Au crescut veniturile 
reale pe locuitor, a sporit volumul 
comerțului cu amănuntul, a conti
nuat să se extindă construcția de 
locuințe. Țările membre ale C.A.E.R. 
au obținut succese importante in 
lărgirea continuă a Invățămlntului și 
în îmbunătățirea servirii medicale a 
populației.

Ca urmare a măsurilor adoptate 
de către țările și organele C.A.E.R.. 
cu privire la îndeplinirea Programu
lui complex și a hotăririi celei de-a 
XXVI-a sesiuni a C.A.E.R.. a con
tinuat adincirea si perfecționarea co
laborării ei a dezvoltării integrării 
economice socialiste a țărilor mem
bre ale C.A.E.R. înfăptuirea Progra
mului complex a devenit principalul 
conținut al colaborării economice și 
tehnico-știintifice dintre aceste țări.

Țările membre ale C.A.E.R., orga
nele și organizațiile lor competente 
au trecut la realizarea convențiilor 
bilaterale și multilaterale Încheiate 
de ele in probleme ale planificării 
comune, construirii de obiective cu 
eforturi comune, specializării și coo
perării in producție, colaborării teh
nico-științifice, colaborării In dome
niul navigației maritime etc. S-au 
intensificat legăturile directe dintre 
ministere și departamente, organiza
ții de cercetări științifice, economice 
șl alte organizații din țările membre 
ale C.A.E.R.

Țările și organele oonsillului au 
continuat înfăptuirea de măsuri, care 
au contribuit la accelerarea creșterii 
și la sporirea eficienței economiei, 
științei și tehnicii Republicii Popular® 

Mongole.

Republica Cuba, care din anul 1972 
• devenit membră a Consiliului do 
Ajutor Economic Reciproc, s-a înca
drat in mod fictiv in înfăptuirea ac
țiunilor din Programul complex.

A continuat să se dezvolte și să se 
adincească colaborarea multilaterală 
a țărilor membre ale C.A.E.R. cu Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia, care se realizează in organele 
C.A.E.R.. in problemele care prezintă 
Interes reciproc.

Au căpătat o dezvoltare continuă 
comerțul reciproc al țărilor membre 
ale C.A.E.R., precum șl relațiile lor 
economice externe cu celelalte țări 
ale lumii. Volumul total al comer
țului exterior al țărilor membre ale 
C.A.E.R. a atins 68.4 miliarde ruble 
in anul 1972. Volumul schimburilor 
țărilor membre ale C.A.E.R. in co
merțul cu toate țările lumii a cres
cut cu 10,4 la sută in comparație cu 
anul 1971, iar schimburile reciproce 
de mărfuri — cu 10,2 la sută.

Sesiunea a constatat cu satisfacție 
că politica activă, iubitoare de pace 
a țârilor membre ale C.A.E.R., în
dreptată spre afirmarea in relațiile 
internaționale a principiilor leniniste 
ale coexistenței pașnice, spre destin
derea Încordării internaționale, creea
ză condiții pentru lărgirea în conti
nuare a legăturilor economice și teh
nico-științifice reciproc avantajoase 
intre statele cu orinduirl soclal-eco- 
nomice diferite, indeo.sebl In Europa. 
Țările membre ale C.A.E.R. reafirmă 
faptul că sint gata să dezvolte legă
turi economice cu alte țări, indife
rent de orinduirea lor socială și de 
stat, pe baza egalității, avantajului 
reciproc și neamestecului în treburile 
interne.

Sesiunea consiliului a aprobat 
convenția privind colaborarea dintre 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc și Republica Finlanda, semnată 
la 16 mai a.c.

In anii 1972—1973 a continuat să se 
dezvolte colaborarea țărilor membre 
ale C.A.E.R. in domeniul activității 
de planificare : în conformitate cu 
programul aprobat, au început lucră
rile privind coordonarea planurilor 
de dezvoltare a economiei naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada 1976—1980 ; s-au desfășurat 
consultații reciproce in organele 
C.A.E.R. cu privire la principalele 
probleme ale politicii economice ; s-a 
extins colaborarea în domeniul prog- 
nozăriî : s-au desfășurat lucrări pri
vind planificarea comună ; s-au e- 
fectuat schimburi de experiență cu 
privire la perfecționarea sistemelor 
de planificare și conducere a econo
miei naționale.

S-a lărgit colaborarea în domeniul 
producției materiale, inclusiv în ra
murile de combustibil, energetice și 
de materii prime. în ramurile indus
triei prelucrătoare, agriculturii, trans
porturilor etc. A continuat elabora
rea de propuneri privind construirea 
cu eforturile comune ale țărilor inte
resate a unei serii de mari obiectiva 
industriale.

In cursul lucrărilor sesiunii, pre
ședinții organelor centrale de plani
ficare din R.P.B., R.S.C., R.D.G.,
R.P.P., R.S.R.. R.P.U. și U.R.S.S.. 
din însărcinarea guvernelor lor. au 
semnat Convenția generală privind 
colaborarea în construirea pe terito
riul Uniunii Sovietice a Combinatu
lui minier de extracție și prelucrare 
a azbestului de la Kiembaevsk, cu 
o capacitate de 500 mii tone pe an.

ȚInind seama de importanța coor
donării planurilor de dezvoltare a 
economiei naționale ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R. pe anii 1976—1980 
pentru înfăptuirea acțiunilor din 
Programul complex, sesiunea a tra
sat sarcină Comitetului C.A.E.R. 
pentru colaborare in domeniul acti
vității de planificare și celorlalte or
gane ale consiliului ca, in perioada 
următoare, să-și concentreze activi
tatea asupra elaborării unor căi efi
ciente de soluționare a problemelor 
colaborării economice in domeniul 
asigurării necesarului țărilor membre 
ale C.A.E.R. cu principalele tipuri 
de energie și combustibil, inclusiv 
energie nucleară, și asupra adlncirii 
colaborării țărilor in dezvoltarea ra
murilor de materii prime.

Sesiunea a recomandat țărilor 
membre ale C.A.E.R. și a trasat 
sarcină organelor consiliului ca, in 
conformitate cu Programul complex, 
sâ țină seamă în mai mare măsură 
de problemele legate de apropierea 
și egalizarea nivelurilor de dezvol
tare economică a țărilor membre al® 
C.A.E.R.

Se înfăptuiesc măsuri cu privire 
la lărgirea și adincirea colaborării 
tehnico-științifice. Au fost definite 
principalele direcții și cele mal im
portante probleme ale științei și 
tehnicii pentru colaborarea țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980 și pe o perspectivă mai 
îndelungată. Au fost obținute rezul
tate pozitive privind cercetările în 
comun, care se efectuează de orga
nizațiile științifice ale țărilor mem
bre ale C.A.E.R., în conformitate cu 
convențiile Încheiate între țări și cu 
planurile de colaborare tehnico-ștlin
țifică, adoptate de către organele 
C.A.E.R. Au fost Începute lucrări cu 
privire la crearea sistemului inter
național de informare tehnico-știin- 
țiflcă și a unor subsisteme de Infor
mare pe diferite ramuri ale econo
miei naționale.

Ținind seama de faptul că una din 
cele mal importante sarcini ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. o consti
tuie preocuparea pentru protecția 
și îmbunătățirea mediului înconju
rător șl, legat de aceasta, pentru fo
losirea rațională a resurselor natu
rale, se prevede o lărgire conside
rabilă a colaborării multilaterale a 
țărilor membre ale C.A.ER. în acest 
domeniu. Sesiunea a recomandat ță
rilor membre ale C.A.E.R. să dezvol
te în continuare o largă colaborare cu 
toate țările și organizațiile internațio
nale interesate in problemele mediu
lui Înconjurător. îndeosebi, Comitetu
lui C.A.E.R. pentru colaborare tehni- 
co-ștlințtfică 1 s-a trasat sarcina ca, in 
cadrul elaborării și Înfăptuirii de 
măsuri privind colaborarea in dome
niul protecției și îmbunătățirii me
diului Înconjurător, să prevadă nece
sitatea corelării acestora cu acțiunile 
ce se desfășoară în acest domeniu 
pe plan general european. Sesiunea 
a recomandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. șl R.S.F.I., precum și orga
nizațiilor internaționale ale țărilor 
membre ale C.A.E.R. si a trasat sar
cină organelor consiliului să între
prindă măsuri cu privire la lărgirea 
și adincirea colaborării in domeniul 
perfecționării proceselor tehnologice 
In ramurile industriale ale căror în
treprinderi reprezintă cele mai mari 
surse de poluare a atmosferei, apei 
>i solului, in scopul reducerii la maxim 

posibil a degajărilor de substanța 
nocive în mediul înconjurător »i ac
celerării introducerii in practică a 
rezultatelor acestei colaborări.

Țările membre ale C.A.E.R. au ob
ținut succese considerabile în dez
voltarea construcțiilor de mașini și 
în adincirea colaborării țărilor în a- 
ceastă ramură a producției materiale. 
Au fost Încheiate o serie de noi con
venții privind specializarea și coope
rarea multilaterală în producție. 
Schimburile reciproce de produse ale 
construcțiilor de mașini dintre țările 
membre ale C.A.E.R. au crescut, în 
anii 1971—1972, cu 28 la sută. Sesiu
nea a trasat sarcină Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru construcții 
de mașini ca, în cadrul înfăptuirii 
acțiunilor din Programul complex, 
să finalizeze în perioada imediat ur
mătoare elaborarea de propuneri pri
vind specializarea și cooperarea în 
producție și satisfacerea necesarului 
țârilor membre ale C.A.E.R. în prin
cipalele tipuri de produse ale con
strucțiilor de mașini care determină 
profilul ramurilor construcțiilor de 
macini și care asigură accelerarea 
progresului tehnic, astfel încit rezul
tatele acestor lucrări să fie luate în 
considerare la coordonarea planurilor 
economice pe perioada 1976—1980 șl 
să fie perfectate prin convenții bila
terale și multilaterale privind spe
cializarea și cooperarea în producție. 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru construcții de mașini, de aseme
nea, i s-a trasat sarcina de a acorda 
o mai mare atenție concentrării pro
ducției și specializării pe piese și 
subansamble.

In ultimii ani. țările membre ale 
C.A.E.R. au întreprins o eerie de 
măsuri îndreptate spre creșterea 
producției mărfurilor de larg con
sum : au crescut în mod însemnat 
producția și livrările reciproce de 
produse ale industriei ușoare. In 
anii 1971—1972, livrările reciproce de 
mărfuri industriale de larg consum 
dintre țările membre ale C.A.E.R. 
au crescut cu 26,5 la sută. Sesiunea 
a acordat o deosebită atentie satis
facerii mai depline a cererii popu
lației pentru noi tipuri de mărfuri 
de calitate superioară, folosirii mai 
intense a livrărilor reciproce si a 
schimburilor de sortimente ale pro
duselor industriei ușoare pentru lăr
girea gamei acestora pe piețele 
interne ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., îmbunătățirii asigurării in
dustriei ușoare ou materii prime na
turale si chimice de calitate su
perioară și cu utilaje moderne, dez
voltării specializării sl cooperării în 
producția de mărfuri de larg con
sum. In legătură cu aceasta, sesiu
nea a adoptat recomandări concre
te pentru țări și sarcini pentru Co
misia permanentă C.A.E.R. pentru 
industria ușoară si pentru alte or
gane ale consiliului..

Sesiunea a adoptat principalele 
direcții și sarcini ale colaborării in 
domeniul poștelor și telecomunicații
lor, prezentate de Comisia perma
nentă a C.A.E.R. pentru poște șl te
lecomunicații. șl a recomandat țărilor

Recepție oferită de C.C. al P.C.C., 
președintele R. S. Cehoslovace 
și Guvernul Federal Cehoslovac

PRAGA 8 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ceho
slovace și Guvernul Federal Ceho
slovac au oferit, vineri la amiază, o 
recepție cu prilejul celei de-a 
XXVII-a sesiuni a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc. Au luat 
parte șefii și membrii delegațiilor

Cu privire la cea de-a șaizeci și treia 
ședință a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

în zilele de 7 și 8 iunie 1973 a 
avut loc la Praga cea de-a șaizeci și 
treia ședință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La lucrările ședinței Comitetului 
Executiv au participat reprezentanții 
permanenți ai țărilor membre in 
C.A.E.R. — locțiitori ai șefilor de 
guverne din țările membre ale 
C.A.E.R. și reprezentantul perma
nent al R.S.F.I. pe lingă C.A.E.R., 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F.I. Ședința a fost pre-

In Comitetul C.A.E.R. pentru 
colaborare tehnico-stiintifică
PRAGA 8 (Corespondentă de la C. 

Prisăcaru). în zilele de 7 și 8 iunie, 
la Praga s-au desfășurat lucrările 
celei de-a V-a sesiuni a Comitetului 
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico- 
științifică. Au luat parte reprezen
tanții țărilor membre ale C.A.E.R. — 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S, Din partea 
Republicii Socialiste România, la lu
crări a participat Octavian Groza, 
ministru secretar de stat, prim-vice- 
președlnte al Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie.

în conformitate cu Înțelegerea In
tervenită între C.A.E.R. și guvernul 
R.S.F. Iugoslavia, la lucrări a fost 
prezent șl reprezentantul Iugoslaviei.

Comitetul a examinat sarcinile ce 
decurg din hotăririle celei . de-a 
XXVII-a sesiuni C.A.E.R., din cele 
adoptate la ultimele ședințe ale Co
mitetului Executiv al C.A.E.R. și, în 
special, mersul colaborării in dome
niul apărării și îmbunătățirii me
diului înconjurător șl, in legătură cu 
aceasta, folosirea rațională a resur
selor naturale.

Comitetul a examinat, de aseme
nea. stadiul colaborării In domeniul 
creării noilor catalizatori industriali 
și îmbunătățirii calității celor folo
siți în industrie, a aparaturii științi
fice și pregătirea cadrelor.

Comitetul a dezbătut propunerile ri 

membre nle C.A.E.R. si a trasat «ar- 
cină organelor corespunzătoare ale 
consiliului să se călăuzească după 
acestea în cadrul înfăptuirii colabo
rării.

Sesiunea a relevat faptul efi țările 
membre ale C.A.E.R. și organele 
consiliului au înfăptuit o serie de ac
țiuni privind perfecționarea in con- 
tinuare a relațiilor valutar-flnanciare 
dintre tarile membre ale C.A.E.R., 
perfecționarea bazelor juridice ale 
colaborării, îmbunătățirea activității 
organelor C.A.E.R.

Sesiunea a evidențiat activitatea 
vastă desfășurată in legătură cu în
făptuirea acțiunilor corespunzătoare 
din Programul complex de către or
ganizațiile interstatale ale țarilor 
membre ale C.A.E.R., îndeosebi de 
către Banca Internațională de Cola
borare Economică și Banca Interna
țională de Investiții, Volumul total 
al decontărilor dintre băncile împu
ternicite ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., realizate prin B.I.C.E., a 
crescut in anul 1972, in comparație cu 
anul 1971, cu peste 10 la sută. S-au 
extins contactele de afaceri dintre
B. I.C.E. și băncile diferitelor țâri ale 
lumii. Volumul total al operațiunilor 
băncii cu băncile altor țări ale lumii 
a crescut in anul 1972 față de anul 
1971 cu 15,2 la sulă. A căpătat o 
dezvoltare continuă sistemul de cre
ditare pe termen lung și pe termen 
mijlociu, prin intermediul Băncii In
ternaționale de Investiții.

Sesiunea a adoptat o hotărlre cu 
privire la crearea fondului de burse 
al C.A.E.R pentru acordarea de asis
tență țărilor în curs de dezvoltare in 
pregătirea cadrelor lor naționale in 
institutele de învățămînt superior din 
țările membre ale C.A.E.R., în ce 
privește acele specialități care sint 
de cea mai mare importanță pentru 
dezvoltarea economiei, științei și teh
nicii țărilor in curs de dezvoltare. 
Țârilor membre ale C.A.E.R. care 
participă la crearea fondului de 
burse li s-a recomandat, iar Comite
tului Executiv i s-a trasat sarcină să 
întreprindă măsurile necesare pen
tru ca fondul de burse al C.A.E.R. să 
înceapă să funcționeze din anul șco
lar 1974 1973.

Sesiunea a adoptat măsurile elabo
rate de Comitetul Executiv al
C. A.E.R., care se preconizează să se 
efectueze in legătură cu cea de-a 
25-a aniversare a creării Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, care 
va avea loc in anul 1974.

Sesiunea a aprobat activitatea Co
mitetului Executiv dintre sesiunile 
a XXVI-a și a XXVII-a ale C.A.E.R. 
privind conducerea activității orga
nelor C.A.E.R., legată de înfăptuirea 
Programului complex și a hotărîri- 
lor celei de-a XXVI-a sesiuni a 
C.A.E.R., și a adoptat, în legătură 
cu problemele examinate. hotăriri 
corespunzătoare, îndreptate spre in- 
deplihireâ în continuare a Progra
mului complex.

Lucrările celei de-a XXVII-a se
siuni s-au desfășurat in spiritul de
plinei înțelegeri reciproce și într-o 
atmosferă de prietenie.

țărilor membre ale C.A.E.R., precum 
și ai R.S.F. Iugoslavia, R.P.D. Co
reene, R.D. Vietnam, persoane ofi
ciale cehoslovace, șefii misiunilor di
plomatice ale țărilor membre al® 
C.A.E.R.

Recepția e-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

zidată de T. Țolov, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul Republicii Populare 
Bulgaria, care a preluat funcția de 
președinte al Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme și a adoptat hotăriri co
respunzătoare, legate de organizarea 
lucrărilor privind îndeplinirea hotâ- 
rîrilor celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

a fixat măsurile pentru organizarea 
colaborării în domeniile ergonomiei 
și bionicii, pentru crearea condițiilor 
și mijloacelor necesare automatizării 
proceselor biochimice șl a diferitelor 
ramuri ale economiei naționale și. 
de asemenea, pentru investigarea bo
lilor canceroase și luptei împotriva 
lor.

Comitetul a analizat rezultatele 
cercetărilor tehnico-știintifice plani
ficate pentru anii 1971—1972 și a 
avut un schimb de păreri in legătu
ră cu pregătirea proiectului-acord și 
programul cercetării selecționate în 
domeniul științei și tehnicii pentru 
perioada 1976—1980.

Lucrările comitetului s-au desfă
șurat într-o atmosferă caldă, de în
țelegere reciprocă.

★
BUDAPESTA 8 (Agerpres). — La 

Budapesta s-au Încheiat lucrările șe
dinței a 32-a a Comisiei permanente 
a C.A.E.R. pentru standardizare. Co
misia a examinat aspecte importante 
din sfera producției, indeosebi pro
bleme referitoare la standardizarea 
autocamioanelor, tractoarelor, vagoa
nelor de marfă, electromotoarelor și 
a diferitelor tipuri de cabluri. De 
asemenea, comisia a examinat acti
vitatea Institutului de standardizară 
al C.A.E.R. și a aprobat planul da 
lucru.



viața internațională
Reuniunea multilaterală de la Helsinki pentru securitate 

și cooperare în Europa s-a încheiat cu succes
HELSINKI R — Trimisul nostru 

special. Dumitru Ținu. transmite : 
Vineri. 8 iunie, după mai bine de o 
jumătate de an de activitate susți
nută. au luat sfirșit consultările mul
tilaterale de la Helsinki de pregătire 
a conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa. Cele 34 de dele
gații participante au adoptat in mod 
solemn, in unanimitate, recomandă
rile finale ale consultărilor, care cu
prind : organizarea conferinței. or
dinea de zi și directivele pentru or
ganele de lucru, prevederile referi
toare la participant), observatori si 
invitați, data și locurile in care se 
x or desfășura cele trei faze ale con
ferinței. regulile de procedură, aran
jamentele financiare.

In legătură cu aceasta, participan- 
t:i au aprobat in cursul dimineții și 
ultimele propuneri privind aspectele 
militare ale securității (din cadrul 
primului punct al ordinii de zi). De 
asemenea, e fost soluționată proble
ma participantelor și observatorilor 
la conferință, care, după cum se știe, 
a generat discuții ample și prelun
gite in ultimele zile. în legătură cu 
cererea Maltei de lărgire a cercului 
participanților.

în final, pe baza unei propuneri 
formulate de reprezentantul Româ
niei. ambasadorul Valentin Lipatti. 
ședința plenară a aprobat, in una
nimitate. prin consensul celor 34 de 
delegații, fără nici o modificare, ur
mătorul text cu privire la problema 
participanților si observatorilor la 
eonferință ; ..Conferința și organele

□ Lucrările au evidențiat marea însemnătate a tratativelor construc
tive, in spirit de egalitate și respect reciproc.

□ Documentele adoptate deschid o largă și încurajatoare perspectivă 
securității și colaborării națiunilor, într-o Europă a păcii și 
demnității tuturor statelor.

h Acum, obiectivul popoarelor, al forțelor politice iubitoare de pace 
este asigurarea desfășurării rodnice a conferinței.

sale de lucru vor lua la cunoștință, 
intr-o manieră care va fi stabilită, 
de părerile statelor neparticipante 
in ce privește diferitele puncte ale 
ordinii de zi.

Statele situate in regiunile adia
cente Europei și la care se face re
ferință in dispozițiile capitolului al 
Il-lea, și in special cele mediterane
ene, care deja și-au exprimat inte
resul de a-și face cunoscute puncte
le de vedere la conferință, sint in 

mod special vizate în prezentul ca
pitol.

Comitetul de coordonare decide 
modalitățile pe baza cărora organe
le de lucru ale conferinței pot să 
consulte organizațiile internaționale 
competente privitor la diferitele 
puncte ale ordinii de zi".

Acceptarea în unanimitate de 
către cele 31 de state partici
pante a acestei propuneri a de
legației române, in finalul con

sultărilor multilaterale de la 
Helsinki, a evidențiat o dată in 
plus participarea constructivă și 
activă a României Ia progresul 
negocierilor, aportul valoros al 
țârii noastre la reușita negocie
rilor pentru pregătirea confe
rinței europene privind secu
ritatea și cooperarea. Acest lu
ciu a fost subliniat de nume
roși reprezentanți la consultări, 
care au apreciat in mod deose

bit contribuția delegației româ
ne la depășirea impasului ce 
periclita încheierea cu succes a 
consultărilor. Reprezentantul 
Maltei, manlfestîndu-și satis
facția pentru formula convenită 
in urma propunerii delegației 
noastre, a mulțumit pentru 
eforturile depuse de România 
în vederea găsirii unei soluții 
general-acceptabilo în chestiu
nea participanților și observa

torilor la viitoarea conferință 
gencral-europeană.

In ședință s-a .stabilit, prin tra
gere la sorti, ordinea in care mi
niștrii de externe ai țărilor parti
cipante vor prezida lucrările primei 
faze a conferinței, conform princi
piului rotației, înscris în regulile de 
procedură.

Ordinea de zi a. conferinței cu
prinde următoarele patru puncte i 
probleme referitoare la securitatea in 
Europa : cooperarea in domeniile e- 
cohomiei, științei, tehnicii și mediu
lui înconjurător ; cooperarea în do
meniile culturii, educației, al infor
mațiilor, contactelor și in probleme 
umanitare ; urmările instituționale 
ale conferinței.

★
Conferința urmează să-și înceapă 

lucrările, in prima fază, la nivelul 
miniștrilor afacerilor externe — pe 
baza recomandărilor finale ale con
sultărilor — la 3 iulie 1973, ora 11,30. 
în capitala Finlandei.

Participanții și-au manifestat sa
tisfacția in legătură cu acordul reali
zat la reuniunea pregătitoare, apre
ciind că astfel s-au creat acele pre
mise necesare, de natură să asigure 
succesul Conferinței pentru securita
te și cooperare in Europa.

în încheierea ședinței, participants 
și-au exprimat gratitudinea față de 
guvernul finlandez pentru condițiile 
create pentru buna desfășurare a 
consultărilor. Președintele consultă
rilor, R. Totterman, a oferit apoi o 
cupă de șampanie in cinstea partici
panților.

Rafael Caldera:

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

IN VENEZUELA 
va marca un moment 

important in dezvoltarea 
relațiilor bilaterale

CARACAS fi (Agerpres). — 
Președintele Republicii Vene
zuela, dr. Rafael Caldera, a 
primit pe profesorii participanți 
la cursurile organizate de Uni
versitatea Centrală din Cara
cas, cu tema „Investigația is
torică ?i probleme de istorie 
contemporană in țările socia
liste". Cu acest prilej, prof. dr. 
Paul Alexandru Georgescu a 
transmis președintelui Rafael 
Caldera un mesaj de salut din 
partea Universității București, 
exprimind stima și prețuirea 
oamenilor de cultură din Româ
nia pentru realizările științifice 
și artistice ale poporului Vene
zuelan. Mulțumind pentru me
saj, președintele Caldera a 
subliniat necesitatea colaborării 
multilaterale dintre state și a 
declarat că Vizita pe care pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, o va face in 
Venezuela va marca un mo
ment deosebit de important pe 
calea dezvoltării relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre 
cale două țări.

4

Ordinea de zi a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, adoptată în 
mod solemn, în unanimitate, prin consens, în ședința din 8 iunie a consultărilor 

multilaterale de la Helsinki

La 21 iunie urmează 

să intre în vigoare

Tratatul asupra bazelor 
relațiilor dintre R.D.G.

»
I. - Problemele referitoare 

la securitatea in Europa
In exercitarea instrucțiunilor pre

cizate in continuare, comisia va a- 
vea in vedere obiectivul mai larg de 
a contribui la îmbunătățirea relații
lor intre statele participante și de a 
asigura condițiile în care popoarele 
să poată trăi in pace, la adăpost de 
orice amenințare sau prejudiciu la 
adresa securității lor.

în activitatea sa. comisia va porni 
de la premisa că întărirea securității 
în Europa nu este îndreptată împo
triva nici unui stat sau continent si 
va trebui să constituie o contribuție 
importantă la pace și securitate in 
lume.

Examinind problemele referitoare 
la securitatea in Europa, comisia va 
avea in vedere contextul mai larg 
al securității mondiale și, îndeosebi, 
raporturile care există intre secu
ritatea in Europa și in regiunea me
diteraneană.

Comisia va fi asistată în lucrările 
sale de subcomisiile respective.

a) Comisia (subcomisia) este în
sărcinată să examineze și să enunțe, 
conform scopurilor și principiilor 
Națiunilor Unite, acele principii fun
damentale pe care fiecare stat parti
cipant trebuie să le respecte și să le 
aplice in relațiile sale cu toate cele
lalte state participante, independent 
de sistemele lor politice, economice 
sau sociale, pentru a asigura pacea 
si securitatea tuturor statelor parti
cipante.

Principiile enunțate vor trebui în
corporate intr-un document de formă 
corespunzătoare, care va fi supus 
spre adoptare conferinței. Acest do
cument va trebui să exprime dorin
ța statelor participante de a res
pecta și aplica principiile, in mod 
egal și fără rezervă, in toate aspec
tele relațiilor lor reciproce și ale 
cooperării lor, pentru a asigura tu
turor statelor participante avantajele 
oe decurg din aplicarea acestor 
principii de către toți.

Reafirmarea, cu toate clarificările 
șl adaosurile considerate de dorit, 
precum și enunțarea precisă, con
form scopurilor și principiilor Na
țiunilor Unite, a următoarelor prin
cipii care au o semnificație primor
dială și care guvernează .......
ciproce ale statelor 
sint considerate ca fiind 
importante :

— egalitate suverană, 
drepturilor inerente suveranității.

— nerecurgerea la amenințare sau 
îa folosirea forței.

— inviolabilitatea frontierelor.
— integritatea teritorială a state

lor.
— reglementarea pașnică a dife

rendelor.
— neintervenția in treburile in

terne.
— respectarea drepturilor omului 

șl a libertăților fundamentale, inclu
siv a libertății gindirij. conștiinței, 
religiei sau convingerilor.

— egalitatea in drepturi a popoa
relor și dreptul popoarelor de a dis
pune de ele însele.

— cooperarea intre state.
— executarea de bună-credință a 

obligațiilor asumate conform drep
tului internațional.

Achitindu-se de aceste sarcini, co
misia (subcomisia) va ține scama in 
mod deosebit de Declarația cu pri- 
vire la principiile dreptului interna
țional referitoare la relațiile de prie
tenie si colaborare intre state, con
form Cartei Națiunilor Unite.

b) Comisia (subcomisia) va expri
ma ideea că respectarea principiilor 
enumerate mai sus va favoriza dez
voltarea relațiilor normale și priete
nești intre statele participante, pre
cum și a contactelor lor politice, care 
vor contribui, la rindul lor. la pro
gresul cooperării lor. Ea va examina, 
de asemenea, propunerile vizind efi
ciența nererurgerii Ia amenințare 
sau la folosirea forței- In acest con
text. ea va studia propunerile avind 
drept obiectiv o metodă de regle
mentare pașnică a diferendelor din* 

relațiile re- 
participanfe 
deosebit de

respectarea

tre statele participante șl va între
prinde elaborarea acesteia.

c) Comisia (subcomisia) va tine 
seama de faptul că statele partici
pante doresc să elimine cauzele ten
siunii care ar putea subzista intre 
ele și să contribuie la întărirea păcii 
și securității in lume, avînd prezent 
in vedere faptul că eforturile in di
recția dezarmării completează des
tinderea politică și sint elemente e- 
sențiale inir-un proces in care toate 
statele participante au un interes vi
tal.

In vederea întăririi încrederii și 
creșterii stabilității și securității, co
misia (subcomisia) va supune con
ferinței propuneri corespunzătoare 
referitoare la măsuri ca notificarea 
prealabilă a manevrelor militare de 
anvergură pe o bază care să fie spe
cificată de conferință și schimbul de 
observatori la manevrele militare 
prin invitare in condiții reciproc ac
ceptabile. Comisia (subcomisia) va 
studia de asemenea problema noti
ficării prealabile a mișcărilor mili
tare de anvergură și va prezenta con
cluziile sale in legătură cu această 
problemă.

Comisia (subcomisia) va acorda a- 
tenție expunerii părerilor țărilor 
participante asupra diferitelor su
biecte menționate in paragrafele pre- 
c-dente, asupra interesului particu
lar pe care îl acordă acestora, in 
special din punct de vedere al secu
rității lor. si grija lor de a fi in
formate asupra evoluției.

II. - Cooperarea în dome
niile economiei, științei și 
tehnicii și mediului încon

jurător

Preambul

dispozițiile ce trebuie 
diferitele state parti-

ține seama de contri- 
o asemenea cooperare

Comisia este însărcinată să elabo
reze un proiect de document final 
(documente finale) cuprinzind orien
tările generale și recomandările con
crete pentru promovarea eforturilor 
comune de cooperare crescindă in 
domeniile economiei, științei și teh
nicii și mediului Înconjurător, din 
care statele participante se vor pu
tea inspira in relațiile lor reciproce 
in aceste domenii și pentru înche
ierea de acorduri bilaterale sau 
multilaterale, precum si recomandări 
cu privire la 
reținute intre 
cipante.

Comisia va 
buția pe care ............. ..............
o va putea aduce la întărirea păcii 
și securității in Europa. Ea va ține 
cont, de asemenea, de interesele ță
rilor și regiunilor in curs de dezvol
tare, precum și de efectele pozitive 
pe care lărgirea cooperării intre sta
tele participante o va putea avea a- 
supra relațiilor economice mondiale.

Comisia, finind seama de cele 
precedente, va examina căile și mij
loacele prin care, ne baza unui acord 
reciproc intre statele participante, 
ținindu-se seama de diversitatea sis
temelor economice și sociale și in 
condiții de reciprocitate a avantaje
lor și obligațiilor, va fi posibil să se 
înlesnească dezvoltarea comerțului și 
cooperării in diferite domenii ale ac
tivității economice, științei și tehni
cii. precum si in cel al mediului 
înconjurător. Ea va ține seama in 
această privință in specia] de lucră
rile Comisiei Economice O.N.U. pen
tru Europa.

Examinind problemele referitoare 
la cooperarea in Europa, la care se 
referă acest mandat, comisia va ține 
seama de relațiile care există intre 
această cooperare in Europa și in 
rt-giunea mediteraneană.

în proiectul său de document fi
nal. comisia va formula propunerile 
pertinente, bazate pe respectarea de
plină a princiDiilor după care se că
lăuzesc relațiile dintre statele par
ticipante și a căror enumerare face 
parte din instrucțiunile comisiei răs
punzătoare pentru punctul nr. 1 al 
ordinii de zi.
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Comisia, asistată de subcomisiile 
corespunzătoare, va examina urmă
toarele probleme :

1. — Schimburi comerciale
Comisia (subcomisia) va studia dis

pozițiile generale pentru dezvoltarea 
comerțului și schimbului de servicii 
intre statele participante. Ea ar pu
tea discuta despre problemele ge
nerale legate de clauza națiunii ce
lei mai favorizate. Ea ar putea exa
mina. de asemenea, măsurile meni
te să reducă sau să înlăture treptat 
obstacolele de orice fel care împie
dică dezvoltarea comerțului.

Comisia (subcomisia) va examina 
măsurile speciale, menite să înles
nească tranzacțiile comerciale și 
schimburile de servicii, ca de pildă 
măsurile tinzind la îmbunătățirea :

— facilităților și contactelor de a- 
faceri.

— schimburilor de informații pri
vind posibilitățile comerciale și con
dițiile specifice ale comerțului.

— dispozițiilor aplicabile la regle
mentarea litigiilor comerciale, inclu
siv diferite forme de arbitraj.

informații 
cooperare

2. — Cooperarea industrială 
și proiecte de interes comun
Comisia (subcomisia) va studia 

formele și modalitățile de cooperare 
industrială și va examina diferitele 
măsuri prin care statele participante 
ar putea încuraja dezvoltarea acestei 
cooperări, folosind, la nevoie, cadrul 
acordurilor interguvernamentale. bi
laterale sau multilaterale.

Comisia (subcomisia) va examina 
în special măsurile pe care guver
nele le-ar putea lua pentru a crea 
condiții favorabile acestei cooperări 
între organizații, societăți și între
prinderi corespunzătoare ale state
lor participante. Ea va ține seama 
de faptul că formele specifice ale 
acestei cooperări ar trebui stabilite 
bilateral, in afară de cazul cind 
participanții vor hotărî altfel. A- 
ceastă examinare s-ar putea referi 
la formele diferite de cooperare, ca 
de pildă cooperarea in producție și 
vinzare, in schimbul de ' 
asupra posibilităților de 
industrială. îmbunătățirea condițiilor 
de transpunere în fapt a proiectelor 
și alte măsuri care ar putea dez
volta și înlesni diferitele forme de 
cooperare industrială.

Comisia (subcomisia) va examina, 
de asemenea, posibilitățile de încu
rajare a proiectelor dc interes co
mun și de elaborare, la nevoie, a 
unor recomandări în această pri
vința.

Această examinare s-ar putea re
feri la posibilitățile de a transpune 
in fapt proiecte de interes comun 
in domeniile resurselor energetice, 
exploatării materiilor prime și, a- 
tunci cind va fi cazul, in domeniul 
transporturilor și comunicațiilor.

3. — Știinfă și tehnică
Comisia (subcomisia) va examina 

propunerile referitoare la dezvolta
rea cooperării in domeniul științei 
și tehnicii, ținind seama de coope
rarea existentă de pe acum, sau 
care este preconizată in acest do
meniu. pentru a înlesni, prin mij
loace ca îmbunătățirea contactelor 
și informării, accesul la progresele 
științei și tehnicii, pentru a contri
bui la soluționarea cit mai eficien
tă a problemelor care prezintă un 
interes general și pentru a ame
liora condițiile vieții omului.

Aceste propuneri se vor referi in 
special la domeniile care oferă con
dițiile cele mai favorabile pentru o 
asemenea cooperare, la formele și 
metodele care permit ducerea el Ia 
bun sfirșit, precum și la obstacolele 
.care îngreunează această cooperare și 
mijloacele de a le înlătura. Cu pri
lejul examinării acestor probleme, 
comisia (subcomisia) se va strădui 
să ia drept bază practicile existente 
și să țină seama de posibilitățile și 
mijloacele organizațiilor internațio
nale existente, competente in ma
terie.

4. — Mediul înconjurător
Comisia (subcomisia) este însărci

nată să examineze probleme referi
toare la protejarea și ameliorarea 
mediului înconjurător și în special 
să precizeze domeniile care sint de 
interes general pentru statele parti
cipante și care sint cele mai potrivite 
pentru dezvoltarea și cooperarea 
dintre ele. ca. de pildă, protejarea 
mărilor din jurul Europei, a apelor 
și a atmosferei, ameliorarea condiții
lor de mediu și de viață. în special 
in orașe, protejarea naturii și a re
surselor sale.

Pentru diferitele domenii care au 
fost definite, comisia (subcomisia) 
va examina și va propune formele 
și metodele cele mai corespunzătoare 
de cooperare bilaterală și multilate
rală. inclusiv cooperarea pe o bază 
regională și subregională. Cînd se 
vor examina aceste probleme, comi
sia (subcomisia) se va strădui să ia 
drept bază practicile existente și să 
țină seama de posibilitățile și mij
loacele organizațiilor internaționale 
existente, competente in materie.

5. — Cooperarea 
in alte sectoare

în-Comisia (subcomisia) ar putea ... 
treprinde examinarea următoarelor 
probleme referitoare la :

— dezvoltarea transporturilor si 
comunicațiilor intre statele partici
pante.

— promovarea turismului printr-un 
schimb de informații, de tehnici și re
zultate ale experienței dobindite, 
precum și prin examinarea unor mă
suri corespunzătoare.

— aspecte economice și sociale ale 
brațelor de muncă migratoare.

— formarea de cadre in diferite 
domenii de activitate economică.

— eventual alte probleme formind 
obiectul unui acord comun.

III. — Cooperarea in dome
niile culturii, educației, infor
mațiilor, contactelor și in 

probleme umanitare
Pentru a contribui la consolidarea 

păcii și înțelegerii intre popoarele 
și statele participante, precum și la 
îmbogățirea spirituală a personali
tății umane, fără deosebire de rasă, 
sex, limbă sau religie, și indepen
dent de regimurile lor politice, eco
nomice și sociale, comisia, asistată 
de subcomisiile corespunzătoare, va 
fi însărcinată să examineze toate 
posibilitățile de cooperare permițind 
crearea unor condiții mai bune pen
tru creșterea schimburilor in dome
niile culturii și educației, pentru o 
difuzare mai largă a informației, 
pentru extinderea contactelor dintre 
oameni și pentru solutionarea pro
blemelor umanitare. In acest scop, 
ea nu numai că va utiliza formele 
de cooperare existente, dar va 
elabora, de asemenea, căi și mijloa
ce noi, corespunzătoare acestor 
obiective.

In documentul său final, comisia va 
formula propuneri pertinente, bazate 
pe respectul deplin față de principiile 
care călăuzesc relațiile dintre statele 
participante și a căror enumerare 
este inclusă in instrucțiunile comi
siei însărcinate să se ocupe de punc
tul numărul unu al ordinii de zi.

Comisia va trebui să examineze, 
de asemenea, în ce măsură se va pu
tea apela la concursul instituțiilor 
existente pentru realizarea acestor 
obiective.

1. — Contacte între persoane
Comisia (subcomisia) va pregăti 

propuneri pentru a facilita, pe plan 
individual sau colectiv, particular 
sau oficial, o mai mare libertate in 
mișcarea și in contactele intre per
soane. instituții și organizații ale 
statelor participante.

Pentru a contribui la examinarea 
favorabilă și la reglementarea pro

blemelor pertinente de către statele 
interesate in condiții reciproc accep
tabile. ea va trebui să acorde o a- 
tenție particulară următoarelor punc
te :

a) contacte și întilniri regulate pe 
baza legăturilor de familie, întregirii 
familiilor, căsătorie intre resortisanțt 
din diferite state.

b) deplasări pentru rațiuni perso
nale sau profesionale, îmbunătățirea 
condițiilor de turism, cu titlu indi
vidual sau colectiv,

c) întilniri între tineri, dezvoltarea 
de contacte și competiții, in special 
in domeniul sportului.

2. — Informafii
Comisia (subcomisia) va pregăti 

propuneri pentru a facilita o difu
zare mai liberă și mai largă de in
formații de orice natură. Procedind 
astfel, ea va trebui să acorde o aten
ție deosebită :

a) îmbunătățirii difuzării informa
ției vorbite, scrise, filmate, radiodi
fuzate și televizate, ca și a accesului 
la această informație, și extinderii 
schimbului de informații.

b) încurajării cooperării în aceste 
domenii ale informației pe bază de 
acorduri pe termen scurt sau lung.

c) îmbunătățirii condițiilor de 
exercitare a profesiunii lor pentru 
ziariștii unui stat participant pe te
ritoriul unui alt stat participant.

3. — Cooperarea și schimburile 
în domeniul culturii

de conceptul 
cărui linii 
de această

va lua în

in-

Comisia (subcomisia) va pregăti 
propuneri in vederea lărgirii și îm
bunătățirii cooperării și schimburi
lor in diverse domenii ale culturii 
și va indica componentele și obiec
tivele unei dezvoltări coerente pe 
termen lung a acestor schimburi. 
In lucrările sale, ea va ține seama 
de rezultatele conferinței intergu- 
vernamentale asupra politicilor cul
turale în Europa, ținută la Helsinki 
în iunie 1972, inclusiv ’ 
lărgit de cultură, ale 
mari au fost indicate 
conferință.

Comisia (suboomisia) . _ __
mod deosebit în considerație :

a) extinderea relațiilor intre ... 
stituții guvernamentale și organiza
ții neguvernamentale competente 
care 6e ocupă de probleme cultu
rale ;

b) promovarea unei cunoașteri re
ciproce și a unui acces mai com
plet in ceea ce privește realizările 
Înregistrate în domeniile literaturii, 
artei și in celelalte domenii de ac
tivitate culturală ;

c) îmbunătățirea posibilităților de 
contacte și schimburi in domeniile 
mai sus menționate ;

d) extinderea contactelor și a coo
perării între creatori și animatori in 
domeniul culturii ;

e) cercetarea comună a unor noi 
domenii și unor noi forme de, coo
perare ; cooperarea in studierea as
pectelor sociale ale culturii ;

f) încurajarea unor forme de coo
perare culturală cum ar fi : mani
festări internaționale in 
artei, cinematografului, ___
muzicii, folclorului etc., tirguri 
expoziții de cărți, proiecte comune în 
domeniul salvgardării monumentelor 
și locurilor istorice, coproducția și 
schimbul de filme și de programe 
de radio și televiziune.

Comisia (subcomisia), atit timp cit 
va studia rolul statelor in coopera
rea in domeniul culturii, va ține 
seama de contribuția pe care mino
ritățile naționale sau culturile regio
nale ar putea s-o aducă in cadrul 
respectării principiilor menționate 
mai sus.

domeniile 
teatrului, 

Și

4. — Cooperarea și schimburile 
în domeniul invăjămintului
Comisia (subcomisia) va pregăti 

propuneri pentru a amplifica coope
rarea și schimburile in domeniile 

învățămîntului și științei, pe termen 
scurt sau lung. Aceste propuneri vor 
fi realizate pe plan bilateral sau 
multilateral, in funcție de dorință, 
între statele participante și organis
mele neguvernamentale. Comisia 
(subcomisia) va lua in considerare 
in mod deosebit :

a) creșterea legăturilor dintre insti
tuțiile de stat și organismele negu
vernamentale care se ocupă de pro
blemele privind învățămîntul și 
știința ;

b) îmbunătățirea accesului. în con
diții reciproc acceptabile, al studen
ților, cadrelor didactice și cercetăto
rilor din statele participante la in
stituțiile lor educative, culturale și 
științifice respective ; o evaluare 
mai exactă a problemelor de compa
rație și de echivalență intre grade și 
diplome universitare ;

c) încurajarea studierii limbilor și 
civilizațiilor celorlalte popoare în 
vederea creării condițiilor favorabile 
pentru lărgirea cunoașterii’ culturii 
fiecărei țâri ;

d) schimburi de experiență cu pri
vire la metodele de invățămint in 
diferite domenii, inclusiv metodele 
care sint folosite in pregătirea adul- 
ților șl schimburi privind materia
lele de invățămint.

Atunci cind va studia rolul state
lor in cooperarea in domeniul învă- 
țămintului, comisia (subcomisia) va 
avea în vedere contribuția pe care 
minoritățile naționale sau culturile 
regionale ar putea să o aducă în 
cadrul respectării principiilor men
ționate mai sus. \

IV. Urmările conferinței
Pe baza progreselor realizate la 

conferință, comitetul de coordonare 
va examina procedurile care s-ar 
putea dovedi necesare pentru a tra
duce in viață hotărîrile conferinței 
și pentru a promova procesul de îm
bunătățire a securității și de dezvol
tare a cooperării în Europa. După 
ce va examina propuneri în acest 
scop, inclusiv în domeniul organizării, 
el va face toate recomandările pe 
care le va considera utile. Exami- 
nind urmările conferinței, comitetul 
va lua, de asemenea, in considerare 
contribuțiile care, potrivit lui, ar 
putea fi cerute organizațiilor inter
naționale existente.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, n confirmat in
tenția sa de a efectua in luna sep
tembrie o vizită oficială la Pekin, vi
zită care va constitui — după opinia 
sa — dovada „voinței comune" a am
belor țări „de a merge înainte res- 
pectind pe deplin identitățile națio
nale", transmite agenția France 
Presse.

La Sofia 3 fosl dat puwicitătu 
comunicatul cu privire la vizita efec
tuată in Bulgaria de o delegație a 
Frontului Patriotic Laoțian, condusă 
de Nouhak Phoumsavan, membru al 
Comitetului Permanent al C.C. al 
F.P.L. In cursul convorbirilor, părțile 
au evidențiat evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre P. C. Bulgar și F.P.L. 
și a prieteniei dintre cele două po
poare.

Primul ministru al Marii 
Britanii, Edward Heath, a primit, 
vineri, pe ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, Ci Pin-fel, 
aflat in vizită oficială la Londra. In 
cursul întrevederii au fost trecute 
in revistă o serie de probleme de 
interes reciproc, inclusiv aspecte ale 
situației internaționale.

si R. f. G
BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță că Michael Kohl, se
cretar de stat la Consiliul de Mi
niștri al R.D.G., și Egon Bahr, mi
nistru cu însărcinări speciale al 
R.F.G., au avut, la 8 iunie, la Ber
lin, o convorbire in probleme de in
teres comun. Ei au convenit ca la 20 
iunie, la Bonn, să se facă schimbul de 
note prevăzut referitor la intrarea 
în vigoare a Tratatului asupra baze
lor relațiilor dintre Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
Germania, în cazuil în care Camera 
Populară a R.D.G. își va da aproba
rea pentru acest tratat la 13 iunie. 
Prin aceasta, tratatul va intra in vi
goare la 21 iunie 1973.

In același timp, cele două parti 
s-au informat asupra datei prezentă
rii de către R.D.G. și R.F.G. a cererii 
de primire in Organizația Națiunilor 
Unite.

Semnarea unui acord 
între guvernele 
R. P. Chineze 

și R. D. Vietnam
PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 

China Nouă anunță că, vineri, la 
Pekin, reprezentanții guvernelor 
R. P. Chineze și R. D. Vietnam au 
semnat acordul pe 1974 privind aju
torul economic și militar nerambur
sabil oferit de China Republicii De
mocrate Vietnam. La semnare au 
fost prezenți Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, Fam Van Dong. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
partidului, prim-ministru al gu
vernului R. D. Vietnam. Ciu En-lai, 
membru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, premier al Consiliului de 
al R. P. Chineze, alte persoane 
ciale vietnameze și chineze.

Stat 
ofi-
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Tratativele S.A.L.T. Vinerl- 
la Geneva, a avut loc cea de-a 33-a 
întrunire a delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A. din cadruî actualei runde de 
negocieri privind limitarea arma
mentelor strategice (S.A.L.T.).

ÎNTÎLNIREA DELEGAȚIILOR 
R. D. VIETNAM Șl S. U. A.

LA NIVEL DE EXPERȚI
PARIS 8 (Agerpres). — In subur

bia pariziană Gif sur Yvette au avut 
loc vineri convorbiri între delega
țiile R. D. Vietnam și S.U.A. la ni
vel de experți. Delegația R.D.V. a 
fost condusă de Nguyen Co Thach, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar cea americană de William 
Sullivan, subsecretar de stat ad
junct.

Pentru simbătă este prevăzută o 
nouă rundă de convorbiri intre re
prezentantul guvernului R. D. Viet
nam, Le Duc Tho, și consilierul spe
cial al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționale, 
Henry Kissinger.


