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• întreținerea culturilor
0 Pregătirile pentru seceriș
0 Recoltarea și depozitarea furajelor
0 Plantarea tutunului

Președintele Nicniae Ceausescu 
si președintele Republici Vuita Superioara, 

general Sangoule tamizana, 
au tăcut ieri o vizită iu Capitală

Cu fiecare zi, lucrările in agri
cultură se aglomerează tot mai 
mult. Trebuie urgentată întreține
rea la culturile prăsitoare. încheia
te pregătirile pentru seceriș, plan
tarea unor suprafețe însemnate cu 
legume și tutun, stringerea și de
pozitarea furajelor. Ieri, la ministe
rul de resort au fost centralizate 
date noi cu privire la mersul lu
crărilor.

La întreținerea culturilor sînt a- 
trase, in aceste zile. principalele 
forțe din agricultură. în cooperati
vele agricole de producție, prima 
prașilă mecanică la floarea-soarelui 
și sfecla de zahăr s-a încheiat, iar 
la porumb prașila manuală s-a 
executat in proporție de 73 la sută. 
Floarea-soarelui a crescut puternic, 
incit nu se va mai putea intra cu 
utilajele mecanice pentru prășit. De 
aceea trebuie să se acorde priori
tate executării celei de-a doua pra- 
șile, mai ales în județele Brăila, 
Tulcea, Ialomița, Teleorman, unde 
această lucrare este întirziată. De 
asemenea, trebuie intensificat pră
si tul sfeclei de zahăr in județele 
Galați, Vrancea, Sibiu, Sălaj. Pra
hova și. bineînțeles, a porumbului 
în toate județele. Ploile abundente 
impun să se acorde atenție ma
ximă lucrărilor de întreținere.

în acest an. urma să se cultive 
58 500 hectare cu tutun, cu 10 000 
ha mai mult decit in 1972. Cu toate 
că această cultură prezintă nume
roase avantaje, unitățile centralei 
de specialitate au contractat pro
ducția de pe numai 53 000 ha. Este 
in interesul economiei țării să se

realizeze integral suprafețele pre
văzute a se cultiva cu această 
plantă. De asemenea, pentru obți
nerea unei producții mari de frun
ze și de bună calitate, pe lingă 
amplasarea acestei culturi pe tere
nuri bine pregătite și fertilizate 
corespunzător, ministerul de resort 
a stabilit ca plantatul să se în
cheie pină la 20 mai. Dar pînă la 
12 iunie plantarea tutunului s-a 
făcut doar pe 86 la sută din su
prafețele prevăzute. Mai sînt de 
plantat suprafețe mari cu tutun în 
județele : Ilfov — 1 385 ha. Vaslui 
— 1 027 ha. Buzău — 785 ha. Ga
lați — 55 ha. Teleorman — 502 ha, 
Olt — 400 ha etc.

Cositul lucernei, trifoiului și a 
altor plante de nutreț, însiJozarea 
și depozitarea cu grijă a furajelor 
sint alte lucrări de sezon din agri
cultură cărora trebuie să li se a- 
corde cea mai mare atenție. în a- 
cest an există o recoltă bogată de 
masă verde care oferă posibilități 
pentru echilibrarea balanței fura
jere. în prezent are loc cositul lu
cernei și trifoiului, lucrare de pri
mă urgență pentru evitarea pierde
rilor datorate intemperiilor. Potri
vit datelor centralizate la minister, 
pină in ziua de 12 iunie lucerna a 
fost cosită In proporție de 96 la

sută din pupratata cultivata In In- 
treprinderlle agricole de stat și de 
91 la sută in cooperativele agricole. 
Pină la aceeași dată mai erau de 
cosit circa 100 000 hectare cu trifoi, 
suprafețe localizate îndeosebi in ju
dețele mari cultivatoare din centrul 
și nordul țării. în cooperativele a- 
gricole ale județului Mureș au fost 
cosite numai 5 400 hectare cu trifoi 
din cele 15 600 hectare cultivate, 
reprezentind abia 34 la sută din 
total ; in județul Sălaj această lu
crare s-a efectuat in proporție de 
33 la sută, Alba — 41 la sută. 
In toate aceste județe plantele au 
ajuns in faza optimă de recoltare, 
iar fiecare zi de intirziere duce la 
diminuarea calității, la căderea 
plantelor și la reducerea produc
ției de masă verde la coasa urmă
toare. Acum, cînd pe cîmp există 
cantități foarte mari de masă ver
de. este necesar ca organele de par
tid și agricole, conducerile unită
ților agricole să se ocupe zi de zi 
de urgentarea recoltării, transportu
lui și depozitării nutrețurilor. de 
gospodărirea judicioasă a acestora 
pentru a crea rezerve cit mai mari 
de hrană pentru iemarea animale
lor.

Relatări ale corespondenților 
Olt și

noștri din județele Neamț, 
Ilfov (în pag. a IV-a)

J

RITM INTENS 
PE ȘANTIERE

In anul 1973 sint prevăzute a-și începe activitatea 
peste 500 de obiective de investiții noi, cu 50 la sută 
mai multe decit in anul precedent. Ca urmare, pe 
cele mai multe șantiere s-a acordat o atenție deose
bită pregătirii investițiilor pe fiecare obiectiv in parte, 
asigurindu-se baza tehnico-materială in corelare cu 
termenele de punere în funcțiune. Și iată acum pri
mele rezultate ale muncii de pregătire și ale efortu
rilor depuse în procesul realizării efective a inves
tițiilor : în primele cinci luni, planul anual de con- 
strucții-montaj a fost realizat în proporție de aproape 
42 la sută, ceea ce înseamnă o depășire a sarcinilor 
valorice cu 2,2 la sută. De altfel, in patru luni din 
acest an s-a realizat un volum de investiții cu 1,3 
miliarde lei mai mare decit în aceeași perioadă a a- 
nului precedent..

ÎN JUDEJUL VASLUI

în construcție»

cinci mari baraje
(Corespondentul „Scînteii". Vasile Iancu). — în ju

dețul Vaslui sint în construcție cinci mari baraje 
ce vor asigura acumularea a circa 90 milioane mc 
de apă necesară irigațiilor, alimentării cu apă po
tabilă si industrială a orașelor Vaslui. Birlad și 
Negrești, dezvoltării pisciculturii. Aceste baraje, com
pletate cu alte lucrări hidroameliorative, vor contri
bui la atenuarea viiturilor pe versanții unor văi și 
vor evita inundațiile. în acest an se va termina ba
rajul de la Solești care are, la coronament, înălțimea 
de 13 m, iar lungimea este de aproape 1 km. Capaci
tatea de acumulare a lacului rezultat va fi de 25 mi
lioane mc de apă. în perspectivă sint prevăzute să se 
construiască alte 3 baraje la Minjești, Pungești și Tu- 
pilați.

o în cartierul titan : „Ceea ce ați
realizat este pur și simplu minunat"

Q LA UZINELE „SEMĂNĂTOAREA44:

Viu interes față de progresul tehnic 
românesc, față de extinderea coope
rării reciproc avantajoase

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Volta Su
perioară. Sangoulâ Lamizana, au 
făcut, marți dimineață, o vizită 
prin Capitală, care s-a desfășurat 
sub semnul prieteniei și solidari
tății militante ce animă țările 
noastre, al dorinței comune de a 
promova, la un nivel superior, 
conlucrarea bilaterală, pe baza sti
mei și respectului reciproc, a ega
lității in drepturi și avantajului 
mutual. Ea a prilejuit, în fapt, 
continuarea dialogului rodnic în
ceput cu cîteva ore înainte, de data 
aceasta insă nu la masa convorbi
rilor, ci în cadrul unui cartier re
prezentativ de locuințe și unei 
prestigioase întreprinderi a indus
triei constructoare de mașini — 
ale cărei potențial și experiență 
prezintă un interes deosebit pentru 
dezvoltarea cooperării între cele 
doua țări.

Această vizită a inaugurat seria 
contactelor directe cu realitățile 
românești, a intîlnirilor cu colecti
vele unor puternice unități indus
triale și agricole, răspunzind inte
resului manifestat de oaspeți.

„.Palatul Consiliului de Stat, ora 
11,30. S-a încheiat primul schimb 
oficial de vederi dintre conducăto
rii României și Voltei Superioare. 
Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Sangoule Lamizana se îndreaptă 
spre primul obiectiv al vizitei : 
cartierul Titan.

Cei doi șefi de stat sînt însoțiți 
de Gheorghe Cioară, primarul ge
neral al Capitalei, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constantin Stătescu, 
secreta ml Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul țării noastre 
in Republica Volta Superioară, de 
alte persoane oficiale române.

împreună cu ei se află, de ase
menea, dr. Joseph Conombo, mi
nistrul afacerilor externe. Tiemoko 
Marc Garango, ministrul finanțe
lor și comerțului, Felix Tiemtara- 
boum, ministrul tineretului și 
sportului, Pierre Ilboudo, ambasa
dorul Voltei la București, Gregoire 

Nana, deputat în Adunarea Națio
nală, celelalte oficialități volteze 
care însoțesc pe înaltul oaspete.

Coloana de mașini străbate prin
cipalele bulevarde ale orașului, îm
podobite, în această dimineață, cu 
drapelele de stat ale României și 
Voltei Superioare. Mii de bucu- 
reșteni au ținut să întîmpine și de 
această dată cu multă dragoste pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să-i 
salute cu prietenie pe solii poporu
lui voltez.

Cea dintîi oprire are loc la in
tersecția a două cunoscute bule-

(Continuare in pag. a IlI-a)

In fața machetei prefigurînd dezvoltarea cartierului „Titan"

Convorbiri oficiale între
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Sangoule Lamizana

Marți, 12 iunie, au început con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, și generalul 
Sangoule Lamizana, președintele 
Republicii Volta Superioară.

Au participat tovarășii : Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George Maco
vescu, ministrul afacerilor exter
ne, Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, An
gelo Miculescu, ministrul agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, Vasile Pungan, consilier 
al președintelui Consiliului de 
Stat, Alexandru Lăzăreanu, am
basadorul României în Volta Su
perioară, precum și consilieri și 
experți.

Au luat parte : dr. Joseph Co
nombo, ministrul afacerilor ex
terne, Tiemoko Marc Garango, 
ministrul finanțelor și comerțului, 
Felix Tiemtaraboum, ministrul 
tineretului și sportului, Pierre 
Ilboudo, ambasadorul Republicii 
Volta Superioară în România, 
Gregoire Nana, deputat in Adu
narea Națională, Franțois Sekone, 
directorul afacerilor politice în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și alte persoane oficiale 
care îl însoțesc pe șeful statului 
voltez în vizita sa.

întîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat a avut loc într-o atmosferă de 
stimă și respect reciproc,. de de
plină înțelegere și prietenie, care 
caracterizează relațiile dintre Re
publica Socialistă România și Re
publica Volta Superioară.

ÎN ZIARUL DE AZI:

• AGITAȚIA VIZUALĂ 
NU ARE FUNCȚIE OR
NAMENTALĂ ; ESEN
ȚIALUL ESTE CA
RACTERUL CONCRET, 
PRACTIC, MOBILI
ZATOR

® REGISTRUL PUBLIC 
AL CONTROLULUI OB
ȘTESC

O CONTRACTUL ECO
NOMIC MAI CLAR, 
MA! PRECIS, MAI... 
LEGAL

© 0 REMARCABILĂ EX
PERIENȚĂ CULTU
RALĂ

O Rubricile noastre : 
FAPTUL DIVERS, 
CRONICA FILMULUI, 
SPORT, DîN TĂP.ILE 
SOCIALISTE

Să ne organizăm 
viața in deplină 
concordanță cu

ETICA
Șl ECHITATEA 
SOCIALISTĂ!

0 Prevederile proiec
tului de norme: Coman
damente morale deve
nite realitate cotidiană 
© 0 fată răspunde la 
un test cu argumen
tele... tatălui 0 Din 
neregulă în neregulă, 
parazitism cu „acte în 
regulă"
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Cum se va desfășura 
în acest an concursul 

de admitere in licee?
Ne răspunde ing. Vasile ALEXANDRESCU, 
adjunct al ministrului educației și invățămintului

— Peste puțină vreme va 
avea loc concursul de admi
tere in licee. înainte de a 
preciza o serie de amănunte 
referitoare la desfășurarea 
acestuia, vă rugăm să ne 
vorbiți despre semnificația 
schimbărilor survenite in 
rețeaua liceelor de speciali
tate.

— După cum este cunoscut, în- 
vățămintul liceal cuprinde licee de 
cultură generală, de artă și de 
specialitate (industriale, agricole, 
silvice, economice, sanitare și pe
dagogice). Rețeaua liceelor s-a 
dezvoltat continuu prin înființarea 
an de an a noi unități cu acest 
profil. Anul acesta, de pildă, con- 
tinuindu-sc măsurile de dezvoltare 
și îmbunătățire a invățămintului 
liceal, au fost înființate un număr 
de 45 licee de specialitate din care 
44 industriale. Astfel incit, in a- 
cest an vor fi cuprinși in anul I 
la licee cu 5 000 elevi mai mulți 
decit in anul școlar trecut.

Prin înființarea de noi licee se 
realizează o mai bună repartizare 
teritorială a rețelei invățămintului 
liceal in raport cu cerințele de 
cadre ale economiei județelor 
țării.

Concursul de admitere in licee 
se desfășoară in aceleași condiții 
ca și anul trecut atit in ceea ce 
privește perioada, cit și probele de 
concurs.

— Vă rugăm să precizați 
aceste condiții.

— Concursul de admitere in li
cee are loc intre 22 iunie 
și 3 iulie, la invățămintul de 
zi, și intre 1 și 10 septembrie la 
invățămintul seral și fără frecven
ță. Concursul este precedat de 
examenul medical, iar la unele pro
file (arhitectură și sistematizare, 
licee de artă, licee de educație fi
zică) și de susținerea unor probe 
practice de verificare a aptitudini
lor (desen după natură și desen 
liniar, probe muzicale, dans, pro
be sportive) care se organizează 
cu 3-4 zile înainte de data începe
rii probelor scrise. Candidații res
pinși la probele practice se pot în
scrie la concursul de admitere in 
alte licee pină în ziua de 25 iunie 
inclusiv. înscrierea candidaților la 
concursul de admitere pentru invă- 

țămîntul de zi in licee se face pînă 
in ziua de 21 iunie inclusiv, iar la 
invățămintul seral și fără frecven
ță înscrierea va începe cu 30 de 
zile inainte de concurs și se în
cheie cu 2 zile inainte de Începe
rea acestuia.

La concursul de admitere In 
invățămintul de zi se pot prezenta 
absolvenți ai clasei a VUI-a a șco
lii generale care împlinesc cel 
mult 17 ani in anul 1973.

— Ce probe fac parte din 
programul concursului de 
admitere șl cum se va des
fășura acesta ?

— Ca și anul trecut probele de 
concurs la liceele de cultură ge
nerală, pedagogice și de artă sînt : 
limba română — scris și oral, mate
matică — scris și oral, istoria Ro
mâniei — oral. La liceele de soe- 
cialitate concursul constă în sus
ținerea următoarelor probe : lim
ba și literatura română sau. la a- 
legerea candidatului, un obiect de 
profilul specialității la care acesta 
se înscrie (fizică, chimie, științe 
biologice, geografie) — scris și 
oral și matematică — scris și oral.

Candidații aparținind naționali
tăților conlocuitoate pot susține 
probele de concurs in limba ma
ternă la obiectele pe care le-au 
studiat în această limbă. Progra
mele concursului de admitere in 
licee au fost publicate din timp 
și puse la dispoziția celor intere
sați prin rețeaua de difuzare.

Lucrările scrise se susțin pentru 
invățămintul de zi in ziua de 26 
iunie la limba și literatura româ
nă (sau obiectul de profil pentru 
care a optat candidatul la liceele 
de specialitate) și in ziua de 27 iu
nie la matematică.

Pentru invățămintul seral și fără 
frecvență probele scrise se țin in 
ziua de 1 septembrie și, respectiv. 
2 septembrie.

— Concret, sub ce formă 
se prevede desfășurarea e- 
xamenului oral ?

Probele orale la concursul de 
admitere in invățămintul liceal în
cep după terminarea ultimei probe 
scrise și se desfășoară pe bază de

Mlhai IORDĂNESCU 
(Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIVERS
Primul
si ultimul
drum

Ion Bulcti 
cumpărase un 
s-a văzut la 
In al nouălea __ __ ,_____
drum, a luat cu el In mașină un 
coleg de birou șl a pornit spre 
Rișnov. Ab.a ieșit din oraș 
insă. In ciuda faptului că era 
începător, a urcat viteza la 
100 kilometri pe oră. Intr-un 
moment de neatenție, autoturis
mul a părăsit șoseaua și s-a 
izbit intr-un pom. Pasagerul 
ocazional a fost omorit pc loc. 
mașina distrusă aproape in în
tregime. iar acum 1. B.. scăpat 
ce prin minune, va trebui să 
sufere consecințele legii.

din Brașov Iși 
autoturism. Cind 
volan, se cred- a 
cer. I.a primul

Circuite cu
scurt-circuit

D« la panourile de control fi 
comandă automată ale Uzinei e- 
lectrice Grozăvești, dispăruseră 
intr-una din zile două circuite 
imprimate. La scurt timp, ele 
au /ost găsite asupra electri
cianului Constantin Ion, in 
virstâ de 24 de ani. Ținuse ne
apărat si le ducă la el acasă. 
Drept pentru care organele de 
resort i-au efectuat imeaiat o 
percheziție la domiciltu. Cu a- 
cest prilej au fost găsite aici 
fi alte materiale dispărute din 
întreprindere : relee, circuite 
imprimate, lămpi electronice, 
tranziston, diode șa.. in valoare 
de circa 20 000 lei. în această 
situație s-a declanșat automat... 
scurt-circuitul prevăzut de lege.

Cronica
unei familii

în fondul Direcției generale 
a Arhivelor natului se află un 
document inedit : o cronică de 
familie ținută intre 1766 și 1823 
de către preotul moldovean Teo
dor Procopievici. Prezentind 
modul de viață al unei familii 
de condiție modestă (celelalte 
cronici similare au in vedere 
mari familii boierești), cronica 
descrie, pe lingă intlmplările 
la care a participat direct au
torul ei, și diverse evenimente 
istorice sau fenomene naturale 
petrecute in răstimpul respec
tiv. Astfel, spre pildă, este de
scrisă intrarea turcilor in Mol
dova in anul 1821 fi eclipsa de 
lună ce a avut loc la 14 ianua
rie 1823. In concluzie, un intere
sant material pentru cercetă
tori.

Drumuri
peste Rodna

Turismul iși croiește drumuri 
sigure peste Munții Rodnei. 
După ce anul trecut echipa.ul 
pionieresc „Grănicerii" din }u- 
dețul Bistnța-Nâsăud a primit 
premiul oferit de revista „Româ
nia pitorească" pentru trasarea 
primelor drumuri turistice in 
acest masiv, acum alte 14 echi
paje se pregătesc pentru start. 
Organizate in 5 tabere fire, 
echipajele vor efectua asemenea 
marcaje incit, la sfirșitul acțiu
nii, Munții Rodnei vor fi stră
bătuți de trasee turistice in toa
te direcțiile. După munții Leao- 
ta, acesta va fi al doilea masiv 
din țară marcat in întregime ăe 
către copii.

Guma de
mestecat
si cariile

deIn ultima vreme, guma 
mestecat a ciștigat mulți adepți. 
Îndeosebi in rindul copiilor. Nu 
s-ar putea folosi acest prilej 
pentru o acțiune cario-profilac- 
tlcă ? După numeroase experi
mentări, Întrebarea primește un 
răspuns favorabil. Un colectiv 
de cercetători compus dm Au
gustin Octavian Pop. Iosif Ioan 
Pilz, Aurel Purcel și Marioara 
Pop. din Timișoara, a reușit să 
producă gumă de mestecat ca- 
rio-profilactică. Avind in com
poziția sa lezozim și fluorură de 
s’-aniu. noua gumă de mestecat 
reușește, dat fiind conținutul de 
fluor, să prevină, in bună mă
sură, cariile dentare. Brevetată 
de curind, invenția specialiștilor 
timișoreni urmează să intre in 
procesul de fabricație și de 
aici... la magazine.

Răzbunarea
cu vitriol

Supărat pe controlorul Matei 
Mureșan, șoferul Vasile Covas- 
ciuc. de la autobaza din Sighetul 
Marmației. a hotârlt să se răz
bune. Motivul 7 Cu cltva timp 
In urmă, efectuind obișnuitul 
control al b.letelor. controlorul 
stabilise că șoferul nu eliberase 
bilete Ia 7 călători, deși aceștia 
achitaseră costul călătoriei. Vă- 
zind că M.M. nu e di-pu* să 
treacă cu vederea această aba
tere, șoferul l-a urmărit la ho
telul „Tisa", unde era cazat și 
i-a aruncat In față un txxran 
cu acid sylfuric. producindu-i 
arsuri grave. Acum, in ce-1 pri
vește pe Vasile Covasc uc răz
bunarea sa ii va ad ire negre
șit tratamentul adecvat.

Agitația vizuală nu are funcție ornamentală;

ESENȚIALUL ESTE CARACTERUL
CONCRET PRACTIC MOBILIZATOR

— Doriți si cunoaș
teți rezultatele Între
cerii oentru economia 
de metal, ale aplică
rii Inițiativei „Micro
nul. gramul, secun
da" ? Poftiți la secția 
de axe sl ninioanc : 
avem acolo o ..oglin
dă".

Răspundem Invita
ției. Pe un oanou. in 
loc de ..oglindă" — un 
adevărat păienjeniș de 
linii dreote. linii frin- 
te. trase in culori di
ferite. un noian de 
cifre desore econo
misirea metalului. în
cercăm să descifrăm 
care este echioa evi
dențiată In buna gos
podărire a metalului, 
dar nu reușim. Ce
rem lămuriri unor 
tovarăși din comite
tul de oartld oe uzi
nă si ni se răspunde: 
..Nici noi nu cunoaș
tem Drea bine...". Să 
fie o regretabilă ex
cepție In modul cum 
se concepe agitația vi
zuală la uzina „Trac
torul" din Brașov ?

în secția axe si ol- 
nloane agitația vi
zuală este realmente 
vie. te intîmpină lo
zinci la tot pasul. 
Unele dintre ele au un 
conținut concret Ci
tim : „Prin reduce
rea rebuturilor cu 10 
la sută se realizează 
economii la prețul de 
cost de 250 000 lei" : 
„Reducind consumul 
de scule cu 10 la sută, 
prin folosirea lor ra
țională. se obține oe- 
conomie de 400 000 de 
lei". în rest insă, pa
nouri frumoase, dar cu 
texte generale. cu 
prea puțin conținut 
concret privind sarci
nile și căile practice 
de reducere a consu
mului de metal. Or. 
agitația vizuală are 
menirea nu de a pa
voaza locurile de mun-

ei, cl de a trans
mite concret șl con
vingător un mesaj dc 
orientare practică, cu 
puternice rezonante in 
constilnla oamenilor.

La o altă secție — 
„Motor" — un panou 
atrage atentia : ..De
fecte mici, necazuri 
mari. Nu urmați 
xemolul echipei 
reglori . ..J— 
Tenraru Romeo !■ 
tlt. fără nici un fel de 
amănunte sau preci
zări suplimentare.

— Ce s-a intimnlat 
cu această echipă ? — 
II întrebăm oe reglo- 
rul I. N.. care iși a- 
vea locul de muncă 
chiar in fata panou
lui.

— Să fiu sincer, nu 
•tiu...

Am 
echipa 
venise 
rebuturilor

condusă

e- 
ie 
de 
A-

că 
de-

nul dintre fruntașii 
secției oentru reduce
rea totală a rebuturi
lor. Cauza se putea 
stabili relativ ușor : 
articolul era lung sl 
destul de greoi, ne
concret.

Cum se știe, munca 
politică de masă tre
buie să sc Integrez® 
organic in procesul 
dc organizare a în
făptuirii sarcinilor fie
cărui colectiv. Dar in 
uzina brașoveană nu

Ici : la acestea mal 
trebuie adăugate zeci
le de tone de metal 
înregistrate ca pier
deri datorate depăși
rii consumului speci
fic. sutele de mii de 
lei risipiți prin con
sumurile exagerate de 
energie electrică etc.

Era cu totul firesc 
ca. intr-un asemenea 
moment, comitetul de 
partid să sc adre
seze oamenilor pentru 
a explica concret, con-

loale se rebutaseră 80 
de volant I. aoroane 
jumătate din produc
ția unei zile ?

— Am convocat a- 
citatorii si le-am in
dicat să acționeze...

acționat sau 
Secretarul de 

nu cunoaște.

aflat aDol 
amintită 

„camDioana" 
oe secție: 

dar nici biroul orga
nizației de bază, 
agitatorii nu au 
gurat critica 
frată. concretă, cuve
nită unui asemenea 
record nedorit.

Si incă un faDt în 
uzină există gazete 
de Dorete aoroaoe In 
fiecare secție. Ele du- 
blică deseori artico
le ce Drezintă exoe- 
ricnta celor mai îna
intați muncitori. în 
unele secții, alături de 
gazetele de Dercte 
s-au creat vitrine ale 
calității sau Dannuri 
De care se trec nume
le celor care lucrează 
fără rebut. Care este 
eficienta lor ? Am fă
cut un microsondaj 
la secțiile „Axe și pi- 
n ioane" și ..Motor". 
Mai multi dintre cei 
cărora ne-am adresat 
nu citiseră articolul 
de la gazeta de Dere- 
te. in care erau ex
plicate detaliat me
todele folosite de u-

ÎNSEMNĂRI DESPRE ACTIVITATEA 
ORGANIZAȚIEI DE PARTID 

DE LA UZINELE „TRACTORUL" 
PENTRU REDUCEREA 

CONSUMULUI DE METAL

intotdeauna se are in 
vedere această cerin
ță. îndeosebi cind este 
vorba de 
rile oentru 
oodărire a 
si a altor 
pentru înlăturarea ri
sipei de orice fel. 
După cum am fost in
formați. încă din pri
mele luni ale anului 
organizația de partid 
a trasat ea sarcină co
mitetului oamenilor 
muncii să analizeze 
In fiecare comparti
ment cauzele rebutu
rilor. să-i tragă la 
răspundere oe coi care 
risipesc materiale. în
calcă disciplina teh
nologică. Au fost ele 
complete ? Se Dare că 
nu. La ora actuală, u- 
zina se confruntă încă, 
cu o serie de greutăți 
în gospodărirea meta
lului. Astfel, valoarea 
pieselor rebutate oe 
primele patru luni ale 
anului s-a ridicat la 
peste 17 milioane de

preocună- 
buna eos- 
metalelot 
materiale.

vlngător. sarcinile pe 
acest tărim si cu a- 
portul tuturor mijloa
celor muncii Dolitice 
de masă să creeze un 
puternic curent de 
opinio pentru econo
mii.

Stăm de vorbă la 
6ectia turnătorie — 
care in Drimele Datru 
luni ale anului a în
registrat rebuturi de 
peste 6 milioane lei 
— cu tov. Cornel Buf. 
secretarul 
de Dartid

comitetului 
din secție :

acționează— Cum
cei 70 de agitatori din 
secție pentru comba
terea acestei mari ri
sipe de metal ?

— Organizează dis
cuții cu oamenii, ii 
critică oe cei vinovati 
de producerea rebutu
rilor...

— Dar cum 6-a 
procedat atunci cind 
In schimbul maistru
lui otelar Vasile Ai-

Au 
nu ? 
partid 
Sigur e insă că nu s-a 
declanșat o dezbatere 
serioasă, combativă, cu 
răsunetul cuvenit in 
întreaga uzină. des
pre responsabilitatea 
socială in gosnodărl- 
rea metalului. O dez
batere la care să par
ticipe membrii comi
tetului de partid, al 
birourilor organizații
lor de bază 
mul rind, 
conducerea 
alte cadre 
te, capabile 
că sniritul de respon
sabilitate comunistă 
implică spiritul gospo
dăresc, înlăturarea ri
sipei de metal.

Am prezentat 
larg aceste exemple 
nu intimplător. în 
suita de articole pu
blicate in 
..Scînteii" cu 
la necesitatea 
ficării muncii 
de masă, a 
întregului ei 
în sprijinul 
țiel, ele aduc 
tie elemente 
primul rind. cerința ca 
organizațiile de partid 
să urmărească atent 
eficienta. forța de 
convingere a agitației 
vizuale, a muncii de 
la om la om a agita
torilor. a eazetelor de 
perete, stațiilor de 
amplificare. în al 
doilea rind. îndatori
rea de a concentra 
munca politică de 
masa spre un obiec
tiv precis, distinct, 
care intr-un moment

șl. In pri- 
secretarii. 
secției și 

competen- 
să explice

ne

— Și de unde spuneți că 
vă aprovizionați cu articole 
casnice ?

— Sitele de mălai le 
luăm de la Roșiori de 
Vede, albiile de rufe de la 
Alba Iulia, gălețile galva- 
nizate de la Galați, făcăle- 
țele și bătătorul de carne 
de la Timișoara, lopețile de 
la București, fărașele și co
zile de ciocan de la Plo
iești. tirbușoanele de la 
Odorheiul Secuiesc, cazane- 
le de rufe de la Sibiu...

După ce ne citi teancul 
de liste și tabele pe care-1 
avea in față, directorul ad
junct al Direcției comer
ciale din județul Dîmbovița 
adăugă : „De fapt, toate ar
ticolele de menaj le avem 
contractate in afara jude
țului".

— Meșterii locali nu v-ar 
puțea da o mină de ajutor? 
— continuăm noi discuția.

— Am apelat la ei. dar 
ne-au refuzat. Au spus că 
nu pot face asemenea pro
duse.

Neințeleglnd prea bine 
răspunsul, ne-am deplasat 
la direcția județeană de in
dustrie locală. Dialogul cu 
directorul ei l-am început 
cu următoarea Întrebare :

— Aveți meseriași pri- 
cepuți ?

— Nu pricepuți. foarte 
pricepuți : altfel cum cre
deți că ne-am fi angajat să 
realizăm produse de mare 
finețe și tehnicitate ? In 
prezent confecționăm re- 
ductoare de presiune, ta
blouri electrice și panouri 
de automatizare, vreo 20 de 
tipuri de dulapuri metali
ce. bancuri pentru menghi
ne. poduri metalice, citeva 
zeci de tipuri de mobilier...

— Niște făcălețe sau fă
rașe pentru comerțul local 
n-ați putea face ?

Vădit surprins de între
bare. directorul făcu o pau
ză, după care — ințelcgind 
sensul discuției — reveni :

— Adevărul este următo
rul : nu se pune problema 
imposibilității tehnice de 
execuție. Slaba prezență a 
produselor dimbovițene pe 
piața locală se datorează 
altor cauze, de care ne fa
cem vlnovați atit noi. cit și 
comercianții. Comerclan- 
ții. pentru că nu ne-au so
licitat realizarea mărfuri
lor respective, iar noi. pen-

tru că nu ne-am preocupat 
suficient de aprovizionarea 
locală. Promit insă că, in 
acest an. vom realiza abso
lut toate articolele casnice 
de care are nevoie județul.

— O declarație de presă?
— Nicidecum. Un angaja

ment ferm.
★

...Am trecut și prin piața 
orașului Tirgoviște. Deși 
era oră de virf. in magazi-

să ne confirme ulterior cei 
doi directori ai întreprin
derii județene de legume și 
fructe — unitățile noastre 
au fost slab aprovizionate 
in acest sezon. Din cantită
țile de spanac contractate 
cu furnizorii din județ ni 
s-au livrat doar 24 la sută, 
ceapă verde — 27 la sută, 
salată — 45 la sută. De alt
fel. au continuat pe un ton 
aspru directorii, aceasta nu

noi

Cum au ajuns
dîmbovițenii€ •

de la Ploiești
ÎNSEMNĂRI despre preocuparea pentru 
APROVIZIONAREA POPULAȚIEI DIN RESURSE 

LOCALE

nele I.L.F. — nici țipenie 
de cumpărător. In prima 
unitate in care intrăm, sin
gurele produse cu care vin- 
zătorul încerca să ademe
nească pe clienți erau... 3 
(trei !) legături de ceapă 
și acelea veștejite. A doua 
unitate părea ceva mai „a- 
provizionată": avea 5 (cinci) 
legături de ceapă și citeva 
frunze de spanac.

— Zi slabă ! — facem noi 
o remarcă.

— Da de unde, intervine 
unul din vinzători. Cam 
toată primăvara am dus-o 
așa.

— într-adevăr aveau

este singura formă In care 
se manifestă lipsa de preo
cupare a producătorilor din 
județ pentru aproviziona
rea locală. în fiecare an 
sintem nevoiți să apelăm 
la „importuri" din alte ju
dețe pentru că producătorii 
din Dîmbovița nu se anga
jează — nici măcar prin 
contract — să asigure toate 
legumele și fructele nece
sare — e vorba, desigur, de 
cele realizabile in condițiile 
de climă de care dispunem.

— Și de cine credeți că 
depinde soluționarea aces
tor chestiuni ?

După ce s-au uitat pre-

lung unul la altul, cei doi 
directori reveniră cu ju
mătate de glas :

— Bineînțeles că și 
ar fi trebuit să intervenim.

...Primisem la redacție o 
scrisoare din județul Dîm
bovița in care ni se relata, 
printre altele, și lipsa din 
mediul rural a articolelor 
de uz gospodăresc, trebuin
cioase oricărui locuitor. Nu 
găsim, de pildă, în maga
zine — pentru că unitățile 
din județ nu se interesează 
să le producă — funduri 
din lemn, lopeți. hirlețe, 
tigăL cirlige de lemn, tăvi 
de copt ș.a.

Mergind pe urmele scri
sorii. am trecut prin mai 
multe comune : Dobra, 
Mărcești, Dragomirești. Să- 
cuieni, Comișani. Pretutin
deni. in discuțiile purtate 
cu localnicii, ni s-a confir
mat veridicitatea celor se
sizate. Iată de ce, in fina
lul investigațiilor, am so
licitat o convorbire vice
președintelui consiliului 
popular județean, tovară
șului Ion Marin.

— Consiliul nostru popu
lar, ne-a spus dinsul, și-a 
propus, in mai multe rin- 
duri, să soluționeze aprovi
zionarea populației — atit 
de la orașe, cit și de la 
sate — cu o participare mai 
susținută a producătorilor 
locali. Au fost adoptate in 
acest sens și hotărlri, s-au 
stabilit planuri de măsuri. 
Numai că. de fiecare dată, 
cei obligați să le realizeze 
nu le-au realizat. Răspun
zători de toată această si
tuație sintem desigur și 
noi. consiliul popular jude- 
ț°an. pentru că nu am in
tervenit 
pectarea 
doptate.

la timp, cerind res- 
programelor a-

★

Spiritul autocritic tn care 
ne-a vorbit vicepreședinte
le consiliului popular este 
de apreciat. Am vrea să 
credem că. măcar acum, or
ganele industriale și co
merciale din județul Dîm
bovița vor trece cu toată 
seriozitatea la aplicarea în
tocmai a îndatoririlor pre
cise ce le revin pentru asi
gurarea. prin mijloace lo
cale. 'a aprovizionării popu
lației 1

Mihai IONESCU 
Constantin SOCI

Expoziție

«nu altul are Impor
tantă hotăritoarc pen
tru realizarea planu
lui, a angajamentelor. 
Din păcate, comitetul 
de oartid de la „Trac
torul" nu a orocedat 
asa.

îmbinarea preocupă
rilor pentru organi
zarea mai bună a pro
ducției cu perfecțio
narea muncii politice 
dc masă, menită să 
răsoindească larg ex
periența inaintată, să 
combată ferm neajun
surile, risipa, consti
tuie una dintre sarci
nile de cea mal mare 
actualitate pentru co
muniștii din această 
uzină. O atenție deo
sebită trebuie acor
dată lichidării mani
festărilor de forma
lism. mal exact com
baterii Dărarilor gre
șite potrivit cărora 
dacă ornamentezi cu 
Danouri atelierele sau 
montezi gazete de pe
rete ti-ai făcut dato
ria. Activizarea șl mal 
buna indrumare a 
agitatorilor, a colecti
velor gazetelor de pe
rete șl satirice, orga
nizarea unei agitații 
vizuale convingătoare 
prin caracterul con
cret. reactivizarea bri
găzilor artistice de agi
tație constituie obiec
tive de cea mai mare 
însemnătate pentru 
realizarea sarcinilor de 
producție. cultivarea 
responsabilității co
muniste față de buna 
gospodărire a avuției 
naționale — obiective 
valabile, desigur, pen
tru orice colectiv de 
întreprindere indus
trială.

Voineasa : O noua stajiune de odihnâ

RUSCA E DIN NOU 
CURATĂ CA LACRIMA

y
I 
I

REȘIȚA (Corespondentul 
„Scînteii", Nlcolae Cătană). Pro
iectul de lege privind protecția 
mediului înconjurător a deter
minat in județul Caraș-Severin 
aplicarea unui complex de mă
suri pentru mai buna conser
vare și protecție a apei, aerului, 
resurselor naturale de sol și 
subsol. Ca urmare a transpune
rii în viață a unui proiect . de 
denoluare a Ruscăi — a cărui 
valoare se ridică la aproape 9 
milioane lej — apa acesteia a 
devenit din nou curată ca lacri
ma, iar pe o întindere de aproa
pe 30 kilometri peștii revin la 
ei acasă. De reținut că depolua
rea se realizează in favoarea 
vieții acvatice, după 2 decenii, 
timp în care, din pricina re
ziduurilor de la exploatarea mi
nieră. peștii dispăruseră din 
apa Ruscăi. Sint in curs, in 
cadrul județului, și alte lucrări 
de amploare privind aplicarea 
integrală a obiectivelor și mă
surilor preconizate in proiectul 
de lege privitor la protecția 
mediului înconjurător.

a meșteșugarilor

Vasile M1HA1

au
cc-

gălățeni

LA PITEȘTI

j

alcoMmomc

oaginile 
privire 

intensi- 
politice 
folosirii 
arsenal 
oroduc- 
in aten- 
noi. Tn

Ieri a fost dat in folosință la Pi
tești un nou spital cu o capacitate 
de 735 paturi. Clădirea, de 8 nive
luri, este amplasată pe una din coli
nele parcului „Trivale", ferindu-i pe 
bolnavi de zgomote și noxe. Spitalul 
are in componență o policlinică, 
secții de interne, chirurgie, obste- 
trică-ginecologie, pediatrie. La a- 
cestea se mai adaugă o unitate de 
balneo-fizioterapie cu capacitate 
dublă fată de cea existentă și o 
nouă secție de cardiologie.

Spitalul vechi va fi modernizat, 
ceea ce va contribui la dublarea

capacității de tratament (numărul 
de paturi ajungind astfel la 1 540) 
in secțiile interne, maternitate și a- 
sistența copilului. Numărul de me
dici și cadre medii sanitare din cele 
două spitale este de 124 și respectiv 
490. Noua unitate sanitară iși pro
pune să devină in scurtă vreme un 
centru de perfecționare teoretică și 
practică pentru toate cadrele medi
cale din județ.

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii'

GALAȚI (Corespondentul j 
„Scinteii", Tudorel Oancea). I 
Preocuparea pentru sporirea 
numărului de produse de larg ) 
consum destinate fondului pie- T 
ței și pentru extinderea servi- 1 
ciilor către populație constituie l 
un obiectiv permanent pentru , 
meșteșugarii gălățeni. Pentru a ț 
da posibilitatea publicului con- 
sumator, precum și diferitei >r < 
întreprinderi de comerț să apre- 1 
cieze și să-și spună cuvlntul In 
legătură cu preferințele și do- i 
leanțele lor in ce privește ga- ’ 
ma produselor puse la dispozi- ț 
ție de către unitățile U.J.C.M., l 
consiliul județean pentru apro- ? 
vizionare și prestări de servicii 1 
a deschis la sediul U.J.C.M. din 
Galați o expoziție cu bunuri de i 
larg consum realizate de unită- ' 
țile cooperației meșteșugărești. ) 
Printre produsele aflate în ex- l 
poîiție, destinate să completeze / 
sortimentele existente In co- 1 
merțul de stat și cooperatist, ( 
figurează noi modele de confec- i 
ții de sezon în culori variate, ' 
garnituri de mobilă pentru ca- 
mere șl holuri, măsuțe cu scă- 1 
unele pentru copii, dulapuri ' 
suspendate pentru bucătării, ar- 
ticole de uz casnic. Expoziția ( 
se bucură de o mare afluență J 
de vizitatori. Chiar din primele ț 
zile de la deschiderea sa 
fost efectuate numeroase 
menzi din partea întreprinde
rilor comerciale cu amănuntul 
și cu ridicata.

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

Muite controale, multe propuneri, 
DAR CE NE FACEM CU EFICIENTA?
Intr-o convorbire cu tovarășul VASILE MOȚ. 

vicepreședinte al Consiliului județean Timiș al 
Frontului Unității Socialiste, președintele comisiei 
județene de coordonare și indrumare a controlu
lui obștesc, acesta ne-a declarat :

Rubricâ redoctotâ de 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqhe DIVID 
ți corespondenții „Scînteii

I Buhufi : Un nou supeimagazin imbogajește cartea de vizită a orașului

— Se poate aprecia că echipele noastre de control 
obștesc iși onorează cu seriozitate șl promptitudine 
sarcinile ce le revin — ne-a declarat pentru început 
interlocutorul. în perioada care a trecut de la consti
tuirea lor, acestea au efectuat circa 30 000 de controale, 
fâcind aproape 6 000 de propuneri pentru îmbunătă
țirea activității din sectoarele de servire publică. în 
urma sesizărilor echipelor cetățenești, în mai multe În
treprinderi producătoare de bunuri de consum din ju
deț — intre care Uzinele textile, „Bumbacul". „Kan- 
dia", fabrica de țigarete, „Victoria", „Banatul", Combi
natul de industrie locală din Timișoara, Industria tex
tilă Lugoj etc. — comitetele oamenilor muncii, îndru
mate de organele de partid, au stabilit noi măsuri 
pentru îmbunătățirea calității produselor, diversificarea 
sortimentelor, păstrarea, conservarea și ambalarea co
respunzătoare a mărfurilor, a materiilor prime șl ma
terialelor, pentru recuperarea restanțelor in livrarea 
către beneficiari a unor articole textile, de încălțăminte, 
alimentare ș. a. La rindul lor. conducerile organizații
lor comerciale din Timișoara, dind curs sugestiilor 
echipelor cetățenești, au achiziționat, prin cumpărări 
directe, mărfuri in valoare de circa 20 milioane lei. ast
fel că multe din neajunsurile constatate in aprovizio
narea magazinelor au fost înlăturate operativ.

Eficientă este și activitatea multora din echipele de 
control obștesc din mediul rural. Ea sesizările și pro
punerile acestora, conducerea cooperativei de consum 
din Făget — bunăoară — a luat măsuri pentru repa
rarea capitală a cuptorului de piine din Colonia fa
bricii. dotarea restaurantului cu congelator, asigurarea 
unui sortiment mai variat de produse alimentare și 
textile, deschiderea unul chioșc pentru desfacerea le
gumelor și fructelor ele.

In Institutele de invăț&mint superior s-au rezolvat o 
serie de probleme privind dotarea căminelor studen
țești. îmbunătățirea meniurilor la cantine, repararea 
instalațiilor sanitare, respectarea ordinii șl curățeniei 
in sălile de curs etc.

— In toate cazurile te acționează prompt pentru

soluționarea corespunzătoare a propunerilor fi se
sizărilor echipelor de control ?

— Au fost cazuri cind conducerile unor întreprinderi 
șl unități nu au luat măsuri pentru curmarea abateri
lor și neajunsurilor semnalate de controlul obștesc. 
Față de unii gestionari de la restaurantele „Motel", 
„Sinaia", cofetăria „Trandafirul" etc., care au fost sur
prinși de echipele de control dind lipsă la gramaj, 
diluind băuturi, vinzind cu suprapreț etc., conducerile 
unităților respective — O.J.T., întreprinderea de ali
mentație publică — au manifestat o atitudine îngădui
toare, „pedepsindu-i" cu sancțiuni minime. Unitățile 
tutelare și comitetele de conducere ale cantinelor-res- 
taurant de la „Electrobanat", „Victoria", Consiliul 
popular municipal Timișoara au dovedit o slabă pre
ocupare pentru eliminarea unor deficiențe privind res
pectarea normelor de igienă, asigurarea spațiilor de 
depozitare a alimentelor etc. Tot in municipiul Timi
șoara se acționează incă destul de anemic pentru îm
bunătățirea orarelor și graficelor de circulație ale mij
loacelor de transport in comun. Aș vrea să spun insă 
că nici unele consilii locale F.U.S. nu urmăresc in ce 
măsură sint finalizate propunerile și sugestiile făcute 
de echipele de control.

Nu demult, plenara consiliului județean F.U.S. a 
analizat toate aceste aspecte, stabilind noi măsuri pen
tru îmbunătățirea activității de control obștesc. Astfel, 
se va pune un accent mai mare pe activizarea echipe
lor de control obștesc din cartiere, de la sate, a celor 
care verifică unitățile sanitare, căminele muncitorești, 
hotelurile, intreprinderile de administrație locală și de 
gospodărie comunală, oficiile de asigurări sociale șl de 
pensii ș. a. Birourile consiliilor locale F.U.S. vor ana
liza componența fiecărei echipe și vor proceda, după 
caz, la Îmbunătățirea acestora prin alegerea unui nu
măr corespunzător de țărani cooperatori, lucrători din 
I.A.S. și S.M.A., femei, pensionari. Periodic, vor fi or
ganizate instruiri pe domenii de activitate. în perioada 
imediat următoare, consiliul nostru județean, cu spri
jinul unor specialiști de la inspectoratele de stat cu 
atribuții de control, va iniția, intr-un număr de 30 de 
localități, o acțiune de indrumare concretă, la fața lo
cului, a echipelor cetățenești, ajutind atit consiliile 
locale, cit și pe controlorii obștești in îmbunătățirea 
muncii, pentru generalizarea experienței valoroase.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii*
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VIZITA PREȘEDINȚEURREPUBUCU VOLTA SUPERIOARA,

GENERAL SANGOULE LAMIZANA

La uzinele „Semănătoarea*"

(Urmare din pag. D

varde — Leontin Sâlăjan și Baba 
Novac. Ne aflăm în cartierul Ti
tan, modem complex urbanistic, de 
dimensiunile unui adevărat oraș 
— ridicat în ultimii ani — unde 
trăiesc peste 200 000 de locuitori 
ai Capitalei.

în fața unei machete, care înfă
țișează stadiul actual de dezvol
tare a cartierului și care prefigu
rează, totodată, evoluția sa vii
toare. arhitectul-șef al Capitalei, 
Tiberiu Ricci, prezintă în acest 
sens cîteva date semnificative, 
subliniind că în această parte a 
Bucureștiului au fost construite 
65 000 de apartamente, precum și 
școli, magazine, cinematografe, te
renuri de sport. Se arată că este 
un cartier muncitoresc, amplasat 
într-o viguroasă zonă industrială. 
Referindu-se la perspectivele car
tierului. gazdele precizează că el 
se va îmbogăți, între altele, cu un 
supermagazin universal, cu o ar
teră comercială.

Arhitectul-șef al Capitalei relevă 
câ la dezvoltarea acestui cartier o 
contribuție importantă a adus-o 
președintele Nicolae Ceaușescu. în 
cadrul întîlnirilor cu edilii orașului.

Șeful statului voltez urmărește 
cu interes explicațiile date, remar
că concepția arhitectonică modernă 
a construcțiilor, soluțiile tehnolo
gice folosite. Adresîndu-se specia
liștilor noștri, oaspetele a spus : 
..Ceea ce ați realizat este pur și 
simplu minunat. Pentru toate a- 
cestea, vă adresez felicitările mele, 
urîndu-vâ succes în înfăptuirea 
marilor dumneavoastră proiecte, 
care prind viață cu atîta repezi
ciune. Ne bucurăm de succesele 
«dumneavoastră, în aceeași măsură 
|’n care se bucură de ele poporul 
vomân".

In continuare sînt vizitate com
plexe comerciale din cartier. Pre
ședintele Sangoule Lamizana apre
ciază calitatea produselor. -

Coloana oficială se îndreaptă 
spre cunoscuta uzină „Semănă
toarea", coordonatoarea producției 
noastre naționale de mașini agri
cole, a cărei marcă de fabricație 
este răspindită în numeroase țări, 
printre care și cele africane.

Colectivul acestei mari uzine 
bucureștene face înalților oaspeți o 
vibrantă și călduroasă primire.

Salutînd pe șeful statului voltez. 

Pretutindeni, vii manifestări de dragoste |i stimă

directorul tehnic al întreprinderii, 
ing. Vasile Pațica. face o succintă 
prezentare a profilului și preocu
părilor uzinei, adevărat mecanic- 
șef al construcției de mașini spe
cializate pentru cele mai diverse 
lucrări agricole. Este subliniat fap
tul că unitatea, a cărei producție de 
bază o formează combinele auto
propulsate. s-a dezvoltat continuu, 
datorită grijii permanente a con
ducerii de partid și de stat. 
Producția, tehnologiile s-au per
fecționat sistematic. în acest con
text au fost enunțate o serie de 
acțiuni avînd la bază indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu fă
cute colectivului întreprinderii cu 
prilejul unor vizite de lucru între
prinse aici. Se citează unele cifre 
de plan, care înfățișează dinamica 
ascendentă a producției de com
bine și diverse mașini agricole, 
activitatea prodigioasă de moder
nizare continuă a acestora, în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale tehni
cii mondiale de specialitate.

înalții oaspeți sînt invitați apoi 
sa viziteze o elocventă expoziție 
de mașini agricole, care cuprinde 
o gamă extrem de variată de 
agregate folosite la arat, semăna
tul și recoltatul diverselor culturi : 
pluguri pentru tractoare, mașini 
de cules cartofi și porumb, com
plexa combină autopropulsată 
„Cora-l 200", un prototip, moderni
zat de colectivul uzinei, al cunos
cutei „C-12". Calitățile acestei su
ple și eficiente mașini agricole sînt 
exemplificate concret, în cadrul 
unei demonstrații pe platoul de 
încercare al uzinei.

între președintele Republicii 
Volta Superioară, generalul San
goule Lamizana, și conducerea în
treprinderii are loc un dialog cu 
privire la posibilitățile de coope
rare economică, reciproc avanta
joasă. in domeniul construcției de 
mașini agricole. Președintele San- 
goulă Lamizana se interesează în
deaproape asupra caracteristicilor 
diferitelor mașini și agregate, care 
ar putea fi folosite cu deplin ran
dament și în agricultura Voltei 
Superioare, unde 95 la sută din 
populație se ocupă cu munca 
cîmpului. Gazdele informează, în 
acest context, că studenții din 
Volta Superioară care învață 
științe agricole în țara noastră se 
familiarizează cu sistema de ma
șini agricole românești ; ei fac 

practică pe ogoare alături de mun
citori agricoli și colegii lor români, 
care îi înconjoară cu dragoste și 
sentimente de prietenie.

Conduși de loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini grele, oaspeții parcurg mai 
multe sectoare de fabricație ale 
uzinei. La secția de turnătorie, 
președintele Republicii Volta Su
perioară se oprește cîteva momen
te și urmărește tehnologia ingeni
oasă de maleabilizare a fontei. 
Gazdele informează că tehnologia 
respectivă a suferit radicale per
fecționări din partea specialiștilor 
români, ceea ce a ridicat gradul 
de competitivitate a produselor. 
Oaspeții sînt informați că acest 
sector important al uzinei va fi 
dezvoltat, o serie de construcții 
începute in acest scop urmînd a fi 
terminate anul viitor. Sînt date, 
totodată, o serie de detalii cu pri
vire la unele mașini-unelte, reali
zate prin autoutilare. cu care se 
execută 3—5 operațiuni complexe 
de prelucrare a metalului ; în a- 
ceastă ordine de idei se subliniază 
că acțiunea respectivă se înca
drează într-un amplu program de 
echipare a industriei naționale ro
mânești cu mașini, scule, dispo
zitive și verificatoare moderne, 
proiectate și construite chiar de 
întreprinderile beneficiare.

La plecare, șeful statului Volta 
Superioară felicită întregul colec
tiv al uzinei „Semănătoarea" pen
tru succesele sale, pentru perfor
manțele deosebite ale mașinilor 
agricole fabricate aici.

„Vă mulțumesc pentru primirea 
ce mi-a fost rezervată" — a spus 
președintele Sangoulâ Lamizana, 
adresîndu-se colectivului uzinei. 
„Sînt cu adevărat foarte satisfă
cut de realizările dumneavoastră 
și deosebit de impresionat de 
munca pe care o efectuați, în fo- 
losul prosperității României".

Vizita în Capitală a luat sfîrșit. 
Ea a prilejuit un prim contact cu 
realizările României socialiste, cu 
preocupările poporului nostru, a- 
flat în plină activitate creatoare 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Oaspeții 
au fost, totodată, martorii presti
giului și dragostei de care se 
bucură, din partea poporului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, acti
vitatea sa continuă depusă în fo
losul țării, prosperității neconteni
te a ei.

PREȘEDINTELE LAMIZANA, OASPETE 
PE MELEAGURILE ARGEȘENE 

HIDROCENTRALA — „O OPERĂ DE ARTĂ

A TEHNICII ROMANEȘTI'
Președintele Republicii Volta 

Superioară, generalul Sangoule La
mizana, a plecat, marți după-a- 
miază, într-o călătorie în județele 
Argeș și Brașov.

Șeful statului voltez a fost în
soțit în această vizită de Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Alexandru Lăzăreanu. ambasado
rul României la Ouagadougou.

De asemenea, la această* vizită 
au luat parte persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe înaltul oaspete 
în vizita în România.

La intrarea în județul Argeș, 
înalții oaspeți sînt salutați cu căl
dură de Ion Dincă, președinte al 
consiliului popular județean, Du
mitru Petrescu, prim-vicepreședin- 
te. de alte oficialități locale.

Tn drum spre hidrocentrala de 
pe Argeș se trece prin Pitești, 
Curtea de Argeș și alte localități 
— tot atîtea ocazii pentru solii po
porului voltez de a aprecia ospita
litatea și căldura sentimentelor de 
prietenie ale poporului nostru.

La Vidraru au venit în întîm- 
pinare Gheorghe Stoica, adjunct al 
ministrului energiei electrice. Du
mitru Alexe, directorul întreprin
derii de exploatare a hidrocentra
lei, precum și numeroși munci
tori.

Se vizitează la început centrala 
care furnizează țării 220 MW. In 
fața unei diagrame cu schema a- 
menajărilor, oaspeții primesc ex
plicații asupra caracteristicilor 
tehnice și capacității salbei de 
hidrocentrale de pe Argeș, care, 

La hidrocentrala de pe Arge>

în final, vor pulsa în sistemul e- 
nergetic național aproape 500 MW.

Construcția, realizată în ansam
blu după concepții și soluții origi
nale, este, în același timp, și o do
vadă a maturității tehnice a ener- 
geticienilor. Barajul — un arc 
dublu înalt de 166 m, care permite 
crearea unui lac de acumulare cu 
o capacitate de aproape o jumă
tate de miliard mc de apă — este 
a cincea construcție de acest gen 
din Europa și a noua din lume.

Oaspeții iau cunoștință de faptul 
că ridicarea acestei hidrocentrale, 
ca și a următoarelor din seria de 
pe Argeș, face parte dintr-un vast 
program elaborat în vederea asi
gurării unei folosiri judicioase și 
complexe a resurselor energetice 
ale țării, necesară dezvoltării ge
nerale a economiei. Complexul 
hidroenergetic are, de fapt, o 
triplă funcționalitate : pe lingă 
furnizarea energiei electrice, el 
acționează ca un regulator al 
cursului rîului Argeș și al altor 
cursuri de apă, protejînd regiuni 
întregi împotriva inundațiilor și,

Convorbiri
Marți după-amiază. Ion Pătan. vi

cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. ministrul comerțului exterior, 
a primit pe Tiemoko Marc Garango, 
ministrul finanțelor și comerțului 
din Republica Volta Superioară.

Cu acest prilej au fost discutate 
o serie de probleme cu privire la 

în același timp. . asigură Irigarea 
unei suprafețe de peste 10.Q 000 ha. v

Sînt toate acestea realizări 
prestigioase ce rețin atenția prin 
performanțele "tehnice și eficiența 
lor economică și care au fost apre
ciate cu căldură de către oaspeți.

„România — sublinia președin
tele Sangoulâ Lamizana — poate 
fi mîndră de conducătorul său, de 
toți fiii săi. Această operă de artă 
a tehnicii românești e9te răsplata 
unor eforturi susținute pentru 
propășirea țării".

Sosirea la Brașov
Continuîndu-și călătoria, șeful 

statului Volta Superioară și per
soanele care îl însoțesc au sosit, 
în seara aceleiași zile, la Brașov ; 
ei au fost salutați de Constantin 
Drăgan, președintele consiliului 
popular județean, de alte oficiali
tăți locale. La Brașov, oaspetele va 
vizita importante obiective ale in
dustriei și agriculturii județului.

(Agerpres)

economice
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și cooperării economice si tehnice 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Volta Superioară.

La întrevedere au participat Va- 
sile Pungan, consilier al președin
telui Consiliului de Stat, precum și 
persoane oficiale volteze.

5 000 tone de cărbune 
s-au extras în plus 13 lntre' 
prinderea minieră din Câmpulung 
Muscel care, cum se știe, a chemat 
la întrecere socialistă toate între
prinderile similare din țară. Ast
fel, această unitate și-a îndeplinit 
angajamentele anuale la majorita
tea obiectivelor stabilite. Cele mai 
mari depășiri de producție le-au 
înregistrat sectoarele Slănic, Armă- 
șești, Jugur și PoenarL

60 de produse noi *u 
fost introduse anul acesta in fa
bricație in unitățile Centralei in
dustriale electrotehnice. Printre a- 
cestea pot fi amintite transforma
toarele de 100 pină la 250 kVA, 
motoare monofazate de 0,32 pină 
la 2,2 kW. diferite tipuri de ma
șini de calcul și de motoare elec
trice asincrone. O noutate o repre
zintă și redresorul pentru sudură 
manuală, semiautomată și automa
tă cu arc, funcționind sub flux și 
in faze de proiecție cu CO și ar
gon, recent fabricat pentru prima 
dată de întreprinderea „Electro
tehnica" din București.

Sistemul de irigații „Te
rasa Viziru". Penlru ur«enSț“ 
rea dării in folosință a acestui 
sistem de irigații in suprafață de 
peste 32 000 ha. Comitetul județean 
de partid Brăila a organizat, in a- 
ceste zile, ample acțiuni de muncă 
patriotică la care au participat a- 
proape 6 000 de cetățeni — munci
tori, elevi, țărani cooperatori și 
funcționari. Numai in ultimele 
două zile s-au astupat șanțuri pen
tru conductele îngropate, in lungi
me de 13 000 ml, cu un volum de 
13 600 mc de pămint.

128 milioane kWh de 
energie electrică, 4 400 km 
de conductori electrici izolați, 4 800 
tone de azotat de amoniu, 61 000 
mp plăci din așchii de lemn, im
portante cantități de țesături și al
tele s-au realizat suplimentar in 
județul Mureș de la începutul a- 
nului și pină la sfirșitul primei de
cade a acestei luni. Cele mai bune 
rezultate au fost consemnate la în
treprinderea electrocentrale Mureș, 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului, Fabrica de piei și mă
nuși, întreprinderea de industriali
zare a laptelui din Tg. Mureș și al
tele.

Prima mare unitate in
dustrială din Timișoara 
care a anunțat îndeplinirea înain
te de termen a sarcinilor de plan 
pe primul semestru al anului este 
uzina de detergenți. Pină la finele 
lunii iunie se prevede realizarea 
unei producții suplimentare in va
loare de 26,6 milioane lei. Intre 
produsele , recent asimilate aici se 
numără'lichidul de spălat parbrize 
— tip vară, șampoanele de baie 
„Mona" și „Pin", șamponul pen
tru spălatul părului „Novo*-, auxi
liari pentru industria textilă și 
pentru fabricarea insecticidelor. A 
fost pusă la punct, de asemenea, 
tehnologia noului detergent biode- 
gradabil ,.Tim“ (granulat, cu spu
mă reglată).

Noi cămine pentru ne- 
fomiliștl. ZiIele trecute în ora

șul Vatra Dom el a fost dat în fo
losință un nou și modem cămin 
pentru nefamiliști cu o capacitate 
de 160 locuri. Prin grija edililor 
suceveni, alte trei obiective social^ 
de acest fel se află in stadiu a- 
vansat de construcție și vor intra 
în funcțiune pină la finele anului. 
Este vorba de căminul pentru nefa
miliști cu 225 locuri destinat con
structorilor din Cimpulung Moldo
venesc și căminele din Suceava — 
unul cu 220 locuri pentru tinerii 
muncitori de la ’ întreprinderea me
canică și altul cu 210 locuri pentru 
salariații întreprinderii de utilaje 
și piese de schimb din localitate.

37 tone de utilaje și 
piese de schimb din metal 
economisit s_au
Uzina mecanică pentru agricultură 
și industrie alimentară din Boto
șani. Această realizare constituie 
materializarea inițiativei „O zi pe 
lună vom lucra cu metal economi
sit". In cadrul acțiunii amintite 
s-a realizat reproiectarea unor uti
laje și piese de schimb, folosirea 
cu bune rezultate a înlocuitorilor, 
introducerea unor noi tehnologii la 
turnare, reducerea adaosului de 
prelucrare și debitarea la cote fixe 
a laminatelor, reușindu-se să 6e 
economisească de la începutul anu
lui și pină acum 46 tone de metal.

Importante sporuri de 
pr0dUCțl6 13 Centrala industrială 
de produse anorganice Rm. Vilcea, 
întreprinderea minieră și Combina
tul de produse stratificate din 
lemn din Rm. Vilcea. Prin reali
zarea suplimentară a 1 279 tone de 
sodă calcinată, 12 377 tone de sare 
in soluție, 5 362 mc de bușteni. 
1 300 mc de cherestea. 297 mc de 
placaj și 105 876 mp furnire este
tice, unitățile respective și-au ’ 
deplinit deja angajamentele 
anul 1973 la aceste produse.

in-
Pe

Țărani cooperatori în 
stațiuni balneoclimate- 
riCO. Numărul țăranilor coopera
tori din județul Botoșani care-și 
refac sănătatea în diferite stațiuni 
balneoclimaterice este in continuă 
creșteri. In primele 5 luni ale a- 
cestui an, 757 țărani cooperatori 
din toate colțurile județului au 
beneficiat de tratamente de specia
litate. Pină la sfirșitul acestui ap, 
alți lucrători ai ogoarelor — in nu
măr de peste 700 — vor fi oaspeții 
stațiunilor balneoclimaterice din 
țară.

Presa hidraulică de 63 
tone pentru îndoit tablă 
a intrat în fabricația de serie la 
întreprinderea mecanică Sibiu. 
Utilaj de mare productivitate, exe
cutat pentru prima dată in țară, el 
este deosebit de oompetitiv pe 
piața mondială. Este vorba, toto
dată, de primul produs din familia 
de prese, care urmează să fie asi
milată de acum înainte in țară.
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URGENTE ÎN AGRICULTURĂ
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JUDEȚUL NEAMȚ

Lucerna —în semisilozuri
• 0 TEHNOLOGIE NOUĂ, ECONOMICA, ADOPTATĂ DE 

MULTE UNITĂȚI AGRICOLE • ALTELE AU RĂMAS TOT 

LA... PREPELEGI

Pentru a evita repetarea situației 
din anul trecut, cind, datorită ne- 
recoltării la timp, o parte din tri- 
folicne s-au pierdut prin uscare 
excesivă sau TTKicegâire. lucrătorii 
ogoarelor din județul Neamț recol
tează si depozitează cu grijă lu
cerna si trifoiul de pe o suprafață 
de aproape 12 300 ha. Pină ieri, 12 
iunie, lucerna, spre exemplu, a 
fost recoltată de pe aproape 6 000 
ha. La indicația biroului comitetu
lui județean de pRrtid au fost 
luate măsuri tchnico-organizatorice 
pentru ca in acest an marea ma
joritate a recoltei de circa 17 000 
ton o lucemă să fie conservată prin 
Insilozare.

In acest scop, cu citva timp îna
inte de începerea recoltării, direcția 
agricolă județeană a organizat un 
schimb de experiență la cooperati
va agricolă din Botești. unitate care 
?i anul trecut a obținut rezultate 
foarte bune la semiinsilozarea a 600 
tone trifoiiene și pregătirea finului 
vitaminos prin uscare cu curenți de 
aer. Ieri. 12 iunie, la locul rezervat 
parcului de furaje al cooperativei 
agricole din Botești se muncea din 
plin la insilozare. Tovarășul Vasile 
Bujdea, președintele cooperativei, 
ne informează că pină acum au fost 
insilozate 460 tone trifoliene din 
cele 800 tone stabilite prin plan.

— La cooperativa agricolă din 
Dochia. ne spunea inginerul Vasile 
Spătaru. am Încheiat recoltarea lu- 
cernei pe toate cele 68 ha. Am pre
gătit o echipă specială care a mers 
Jn schimb de experiență la alte u- 
nități, unde metoda insilozării lu

cerne i se pract-.câ cu bune rezul
tate de mai mult timp.

Preocupări asemănătoare am în- 
tilnit si la cooperativele agricole 
din Moldoveni și Tibucani. unde 
fiecare a insilozat cite 500 tone din 
cele 700 tone planificate.

In contrast cu aceste preocupări. 
In cooperativele agricole din Brus
turi. Drăgâneștl și altele, din zona 
Tg. Neamț, nu a fost recoltată nici 
o brazdă de lucemă. Dar și mai do 
necrezut este că. chiar și unele uni
tăți agricole de stat, așa cum 
este cazul fermei Bălănești, nu 
sint receptive la noua tehnolo
gie a semiinsllozării lucernei. 
De fapt, la această fermă nici 
pină acum nu s-a trecut la recol
tarea lucemel de pe cele 100 ha 
prevăzute pentru a fi semilnsiloza- 
te. Tehnicianul Gheorghe Mindru 
punea această Intirziere pe seama 
timpului nefavorabil, ultlnd de 
fapt că. in aceleași condiții, vecinii 
lor. cooperatorii din Dulcești și 
Dochia. au putut recolta Întreaga 
suprafață de lucemă.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

PREGĂTIREA SECERIȘULUI IN JUDEȚUL OLT

Sint necesare „reparații" 
în activitatea atelierelor 

de reparații
Oltul este unul din județele țării 

unde secerișul începe mai devreme. 
Aceasta, nu numai pentru că este 
amplasat in sud, ci și pentru că aici 
sint cultivate însemnate suprafețe 
cu orz și griu din soiuri timpurii. 
In apropiata campanie, cooperati
vele agricole din județul Olt au de 
strins recolta de pe 65 500 ha griu, 
7 500 ha orz și 4 000 ha rapiță și de 
insămințat in cultură dublă peste 
36 000 ha cu diferite plante de cul
tură. Așadar, secerișul bate la ușă. 
Cum sint pregătite combinele, ce
lelalte utilaje ? O primă constatare 
este aceea că stadiul reparațiilor — 
mult intirziat față de aceeași peri
oadă a anului trecut — nu s-a în
cheiat. Termenul, sau mai exact.

termenele — 10 iunie cel stabilit de 
minister și 5 iunie pe plan județean 
— au fost depășite. Concret, iată 
care este situația. Din cele 64 com
bine C 12 planificate s-au reparat 
59. Restul de 5 nu sint reparate 
pentru că lipsesc piese de schimb. 
La celelalte combine, C 1 și C 3 
numărul ceflor nereparate este mult 
mai mare: doar 1 100 reparate din 
cele 1 328 existente.

— Dacă la combinele C 12, ne 
spune inginerul Mircea Saftenco, 
directorul tehnic al trustului jude
țean al S.M.A., nerealizările se da- 
toresc unor cauze obiective (lipsa 
unor piese de schimb), la celelalte 
nu există nici o scuză. Cauzele in- 
tirzierii reparațiilor nu trebuie

căutate decil in modul defectuos al 
organizării acestor lucrări la unele 
S.M.A. Cele mal mari restanțe se 
înregistrează la S.M.A. Boblccșli. 
unde mai sini 9 combine pe butuci, 
Brcbeni — 6. Curtișoafa — 9. Găvft- 
nești — 6, Izbiceni — 10. Vilcele — 
8, Ștefan cel Mare — 9 etc. Numă
rul acestora ajunge uneori pină 
la o treime din forța mecanică exis
tentă.

La direcția agricolă ni se spune 
că reparațiile au intirziat datorită 
volumului mare de lucrări executat 
In ultima perioadă — incheicrca in- 
sâmințărilor, efectuarea prășitului 
etc. Este adevărat că in ultima pe
rioadă mecanizatorii au fost destul 
de mult solicitați pentru lucrările 
In cimp. neputlndu-se ocupa așa 
cum trebuie de repararea combine
lor și a preselor de balotat. Dar de 
ce lucrările de reparat nu s-au fă
cut in primăvară, cind in cimp nu 
se lucra ? De ce nu peste tot s-a 
procedat ca la S.M.A. Vlaici ? Aici 
reparațiile au fost Încheiate incă de 
la inceputul lunii mai. In plus, la 
această stațiune s-a adoptat și un 
sistem foarte bun de recepție. Toți 
șefii de secție din raza S.M.A. 
Vlaici au verificat modul in care 
s-au făcut reparațiile la combinele 
și presele de paie din dotare, avind 
cu ei și o echipă operativă de inter
venție, formată din mecanicii de 
Întreținere ai secțiilor. Comisia nu 
se deplasa la altă secție pină ce 
eventualele defecțiuni semnalate 
nu erau remediate operativ, sub 
directa supraveghere a tuturor șe
filor de secție.

Pentru ca reparațiile să se încheie 
totuși cit mai repede s-a stabilit, 
încă de la sfirșitul lunii trecute, ca 
o parte din combine, cu defecțiuni 
mai mari, să fie dirijate la S.M.A.- 
urile care dispun de centre de re
parații. Astfel, de la S.M.A. Bobi- 
cești s-au dus combine la Balș, de 
la Brebeni și Vilcele la Drăgănești, 
de la Dejești la Vlaici etc. Se pare 
însă că aceste centre de reparații 
(de la S.M.A.-urile vechi) n-au a- 
cordat atenția cuvenită reparării 
utilajelor sosite. Altfel, nu se înre
gistra un număr atit de mare de 
combine nereparate la această dată. 
Acum. concomitent cu repararea 
ultimelor combine a început și re
cepția utilajelor. Și la această veri
ficare se constată insă unele defi
ciențe. Concret, Ja secția S.M.A. 
Radomirești nu s-au făcut toate 
probele necesare, nu s-au verificat 
tractoarele care vor fi folosite la 
seceriș. Un fapt bun este acela că,

Mecanizatorii de la S.M.A. Bărăganul, județul Brăila, au raportat incheierea reparațiilor la combinele C—12

odată cu specialiștii de la trust, 
care verifică starea tehnică a com
binelor, există și o echipă de me
canizatori, dotată corespunzător, 
care înlătură cu rapiditate defec
țiunile constatate.

Pentru a se putea respecta cel 
puțin al treilea termen, 15 iunie 
B.c., pentru Încheierea reparațiilor 
este necesar să se acționeze cu mul
tă hotărire și răspundere, etit de

către mecanizatori, cit și de cătr*’ 
conducerile S.M.A.. a trustului și 
direcției agricole județene.

EmlIIan ROUĂ 
corespondentul „Scînteii'

CONTRACTUL clar
ECONOMIC

Ne aflăm in plină activitate de contractare a producției pentru pe
rioadele următoare. De seriozitatea cu care vor fi analizate toate clau
zele contractuale, de grija cu care vor fi formulate și inserate in con
tracte toate obligațiile pe care părțile și le asumă in mod reciproc de
pind in buna măsură respectarea contractelor economice, derularea 
ritmică a aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii producției. 
Consemnăm in rindurile de față concluziile unor investigații care și-au 
propus să depisteze viciile de fond și de formă ale unor contracte 
economice, cu convingerea că neajunsurile semnalate pot fi evitate, in 
așa fel ca relațiile economice 
condiții normale.

dintre întreprinderi să se desfășoare in

Cit de mare este 
răbdarea... tutunului?

IN JUDEȚUL ilfov plantările 
SÎNT MULT RĂMASE IN URMĂ

In cooperativele agricole din 
județul Ilfov trebuiau să fie culti
vate. in acest an, 7 400 ha cu tutun, 
cu 900 ha mai mult decit anul 1972. 
Contractele au fost încheiate doar 
pentru 7150 hectare, dar nici ceea 
ce s-a contractat nu a fost plantat 
in întregime. Ieri, restanțele la 
această lucrare erau de 1 385 hec
tare. Din discuțiile avute cu spe
cialiști de la direcția generală 
agricolă, cit și din unitățile agri
cole rezultă că sint condiții asigu
rate pentru a se planta toate su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
tutun. Cooperativa cu cea mai mare 
suprafață de tutun, cea din Ghim
pați, oferă una din explicațiile în- 
tirzierli plantării tutunului. Locui
torii de aici au o veche tradiție in 
cultivarea acestei plante, iar soiul 
folosit poartă denumirea comunei

— „Ghimpați11. Terenurile de la 
marginea satului erau Impinzite cu 
oameni. Dar se lucra după aceiași 
metodă practicată cu ani de zile 
in urmă : fiecare cooperator pe dte 
o parcelă, relativ mică, făcea o 
groapă cu parul în care punea fi
rul de răsad. Tov. Mihai Căpitanu, 
președintele cooperativei, ne spu
nea că așa este tradiția prin partea 
locului să se planteze tutunul mai 
tîrziu. Cit despre folosirea mașini
lor de plantat nu poate fi vorba, 
pentru că strivesc răsadurile. Așa 
se face că intr-o cooperativă in 
care tutunul ocupă 11 la sută din 
suprafață și asigură 75 la sută din 
veniturile bănești continuă să se 
folosească practici vechi, rudimen
tare. Am aflat că tov. Georgeta 
Ghinea, inginerul șef al cooperati
vei, a fost in străinătate pentru a

cunoaște — și bănuim, pentru • 
aplica — metodele moderne ae 
cultivare a tutunului. La ce a fo
losit această documentare, dacă 
plantatul se face tot tirziu, dacă nu 
au fost introduse metode noi de 
cultivare ?

Am insistat mai mult asupra si
tuației de la Ghimpați — unitate 
cu cea mai mare suprafață ocupată 
cu tutun. Dar in alte locuri lucră
rile de plantare sint și mai întâr
ziate. Cooperatorii din Pietrișu au 
plantat doar 5 ha cu tutun, din 30 
cit au stabilit inițial in. planul de 
producție. Ei susțin insă că nu pot 
să planteze maț mult de 10 ha din 
30 cit au stabilit inițial, iar cei din 
Arțari nici un hectar din 20 cit au 
stabilit în planul de producție. La 
cooperativa agricolă din comuna 
Ion Roată s-au plantat doar 70 ha 
din 130 ha cît s-a prevăzut in plan. 
Trebuie amintit că timpul este 
foarte înaintat in comparație cu 
anii trecuți și orice intirziere duce 
în mod cert Ia diminuarea produc
ției și a veniturilor cooperatorilor. 
Iată de ce organele de specialitate 
trebuie să se ocupe cu cea mai 
mare răspundere de grăbirea plan
tărilor pe toate suprafețele desti
nate culturii tutunului.

Florea CEAUSESCU 
corespondentul „Scânteii'*

Avem In față dosarul unui litigiu 
intre Combinatul siderurgic din Ga
lați și Baza de aprovizionare și des
facere a Centralei industriale de 
electronică și automatizări din Bucu
rești. Obiectul litigiului : 58 070 kg 
de bandă din oțel laminat la rece. 
St 4G 0,8X199,5 mm, livrată de 
unitatea din Galați in rulouri in 
greutate de 800—1 400 kg. în loc de 
pină la 250 de kg. așa cum avea nevoie 
întreprinderea „Electromagnetica" — 
beneficiara finală a acestei cantități 
de laminate. De ce n-a fost livrată 
marfa așa cum ii trebuia beneficia
rului ?

— In contractul pe care l-am în
cheiat cu Baza de aprovizionare a 
Centralei industriale d<? electronică 
și automatizări nu s-a specificat ni
mic in legătură cu greutatea colaci
lor de bandă laminată la rece — 
r.e-a spus Gheorghe Asandei. șeful 
oficiului juridic al Combinatului si
derurgic din Galați. S-a menționat 
numai că produsul va fi fabricat in 
conformitate cu normele DIN și, 
deci, livrat așa cum rezultă din pro
cesul de producție. Arbitrajul de 
Stat Central ne-a dat dreptate șl 
a obligat beneficiarul să plătească 
marfa, penalitățile de intirziere și 
cheltuielile de arbitrare.

Să ascultăm și punctul de 
al Bazei de aprovizionare și 
cere in cauză :

— Nu sintem de acord cu 
de interpretare al furnizorului 
al arbitrajului — afirmă Sofia Po
pescu, consilier juridic al unității 
beneficiare. De aceea am cerut să se 
rearbitreze litigiul cu C.S. Galați.

Așadar, două unități se ceartă, pur 
și umplu, de mai bine de un an 
de zile, invocă fiecare anumite pre- 
• ederj din contractul încheiat, inter
pretează cum poate mai bine fiecare 
text, fiecare formulare a obligațiilor 
contractuale. Dincolo de hățișul due
lului juridic rămine insa obiectul 
material, concret al litigiului. Peste 
58 tone de laminate zac intr-un 
depozit al uzinei „Electromagnetica1* 
din Capitală fără a intra in circuitul 
productiv. Numai pină acum „toale
ta" juridică a litigiului și penaliză
rile plătite băncii au ajung să du
bleze valoarea laminatelor. 11 Între
băm pe tov. Spiridon Toma, șeful 
serviciului aprovizionare, care a avut 
iraputernicirea din partea conduce
rii bazei să contracteze banda lami
nată la rece:

— De ce ați semnat contractai din 
moment ce conținea o clauză care 
dezavantaja net unitatea pe care o 
reprezentați ?

— Nici un moment nu m-am gin
ți it că ar putea exista o diferență 
intre Stas șl normele de fabricație 
ale furnizorului.

— Cine trebuia să sesizeze nepo
trivirea ?

— Producătorul, el trebuia să ne 
atragă atenția asupra faptului că se 
abate de la Stas, mai ales că era 
vorba de un produs nou.

Cum să apreciem aceste răspun
suri ? Să stăm și să judecăm: cine 
era interesat să specifice in con-

modul
Și

ana- 
cu

de 
se

con- 
in-

mai precis
mai... legal

nizorul reșițean a fost, în cele din 
urmă, nevoit să plătească penalități. 
Și cit de simplu "
la bun Început, 
rea contractului, 
din vedere acest 
cele din urmă a 
de lei.

Am cerut tovarășului Ionel Dragu, 
șeful biroului contractare al combi
natului gălățe&n. să ne prezinte ci- 
teva contracte care, după părerea sa, 
au toate clauzele in regulă.

— Toate contractele noastre sint 
perfecte — ni s-a replicat.

Să ne convingem. Luăm absolut la 
întimplare zece contracte scadente 
in primul semestru al acestui an. In 
toate citim o formulare identică: 
„Furnizorul se obligă a livra cum
părătorului produsele la termenele 
prevăzute în anexa ce face parte in-

ar fi fost dacă, de 
incă de la semna- 
nu s-ar fi pierdut 
.Amănunt'1, care in 
costat peste 300 000

mergătoarc încheierii contractelor 
timpul afectat operațiunii de . con
tractare propriu-zlse este extrem de 
scurt. In citeva zile, zeci si zeci de 
delegați asaltează birourile 
tract-are ale producătorilor,...........
cheie in pripă zeci și sute de con
tracte. Cine mai are timp

La I.M.U. Medgidia

IMPERFECȚIUNI IN FORMULAREA OBLIGAȚIILOR 
RECIPROCE, CARE NASC LITIGII Șl GENEREAZĂ 

NEAJUNSURI IN APROVIZIONAREA
TEHNICO-MATERIALA

------- ----- ------ ----- ------_ să 
lizeze, să discearnă, să discute 
răbdare toate clauzele contractuale ? 
Iar cit ev a consecințe le-am prezen
tat in ancheta de fată.

Nu este mai puțin adevărat că un 
neajuns important il reprezintă lip
sa unor orientări unitare in ce pri
vește modul in care trebuie formulat 
un contract economic. Astfel. deși 
termenul acordat printr-o Hotărire 
a Consiliului de Miniștri pentru ela
borarea de către ministerele econo
mice a unor contracte model este 
depășit cu aproape o jumătate de an, 
nici pină acum acest tip de contracte 
nu s-a generalizat in practica eco
nomică. Independent însă de aceas
ta, unitățile au obligația ca in con
tractele pe care le încheie să res
pecte cu strictețe prevederile Legii 
contractelor economice, ale altor re
glementări în vigoare, pentru ca fie
care act de colaborare economică să 
aibă de Ia bun început premise rea
le de înfăptuire, în interesul ambi
lor parteneri. Pentru că nici un fel 
de artificii formale cuprinse in 
contractele încheiate nu trebuie să 
afecteze bunul mers al producției 
in întreprinderi, al relațiilor 
nomice de ansamblu.

tract modul in care va fi fabricată 
și expediată marfa, cu atit mai mult 
cu cit era un produs nou — furnizo
rul sau beneficiarul ? Producătorul a 
căutat să-și valorifice cit mai lesne 
produsele, deși etica relațiilor dintre 
întreprinderi il obliga să nu țină 
seama numai de propriile lui inte
rese. Dar beneficiarul era cel care 
trebuia să deschidă bine ochii la 
semnarea contractului, să pretindă 
informații asupra normelor de fa
bricație a acestui laminat, produs 
pentru prima oară în țară. Nu dorim 
să ne pronunțăm asupra soluției ju
ridice in conflictul dintre cele două 
unități. Sesizăm totuși superficiali
tatea, graba cu care beneficiarul și-a 
pus semaătura pe un act care ii 
angajează direct răspunderea mate
rială. Contractul la care ne referim 
are o clauză insuficient de clar for
mulată, ceea ce a determinat, așa 
cum am văzut, un litigiu, imobiliza
rea unor mijloace materiale.

Am cercetat la combinatul side
rurgic gălățean dosarele mai multor 
diferende de natură economică, cu 
alte întreprinderi, precum si con
tracte aflate In curs de execuție. 
Facem un calcul : In circa o treime 
din litigii, partenerii fie că interpre
tează in mod diferit aceeași clauză 
contractuală, fie că se sprijină pe 
anumite imperfecțiuni ale contrac
tului. Astfel, Combinatul siderurgic 
din Galați pretinde Uzinei construc
toare de mașini din Reșița penali
tăți pentru neexecutarea și nelivra- 
rea in termenul contractual a 2 bu
căți .ansamblu rotor". Unitatea din 
Reșița susține că nu a avut la vre
me materia primă necesară, respec
tiv tabla, care urma a-1 fi pusă ia 
dispoziție chiar de... combinatul gă- 
lătean. Intrucit insă, nici in con
tract, nici intr-un act adițional nu 
s-a prevăzut această obligație, fur-

tegrantă din contract la prețurile 
legale in vigoare la data expedierii". 
In anexă insă, In loc de data expe
dierii. găsim o defalcare a livrărilor 
pe trimestre și luni.

— Care este, de fapt, data sca
dentei ? întrebăm noi.

— Ultima zi a lunii — ne răspunde 
I. Dragu.

— Dar sortimentele de laminate se 
fabrică și se expediază în tot cursul 
lunii, nu numai in ultima zi. Și dacă 
beneficiarii primesc abia la sfirșitul 
lunii laminatele, cum pot realiza ei 
producția pentru luna care e pe tre
cute ?

— Intr-adevăr, fiecare oontract 
după semnare este analizat și se 
stabilește un program de lansare 
in fabricație, detaliat nu numai tri
mestrial și lunar, ci chiar decadal 
sau pe zile. Astfel, livrările se fac 
in tot cursul lunii.

— De ce nu se corelează și 
menele din contract cu cele 
programarea dv. internă ?

— Ne-sm obliga la prea mult. 
S-ar putea lntimpla ca uneori ter
menele interne de fabricație să nu 
fie respectate sau nu am putea ex
pedia la vreme sortimentele respec
tive șl atunci ne-am afla In culpă 
față de beneficiari.

Deci asta era, Producătorul nu 
dorește să se lege la cap fără să-1 
doară. Iar beneficiarii ? Pină 
alta acceptă încheierea unor 
tracte fără termene ferme.

Desigur, aspectele sesizate la com
binatul gălățean in problema formei 
contractului economic sint diverse. 
Cauza principală a incheierii in gra
bă. adeseori cu superficialitate, a 
contractelor economice rezidă in sis
temul defectuos de contractare a 
metalului practicat la ora actuală. 
Din cauza Întârzierii lucrărilor pre-

Comeliu CARLAN 
Tudorel OANCEA

(Corespondentul „Scînteii1*, 
George Mihăescu). întreprin
derea mecanică de utilaj Med- 

este una din principa- 
uzine care furnizează a-

griculturii noastre socialiste 
și transporturilor o parte din 
utilajele necesare. întreprinde
rea este o adevărată „vatră de 
foc", in care oțelul elaborat in 
cele două cuptoare electrice, 
după ce ia forma pieselor bru
te, intră in secțiile de prelucra
re și montaj, urmînd să devină 
remorci auto, prese de balotat 
paie, combine de recoltat fura
je, piese de schimb pentru trac
toare, autocamioane și mașini 
agricole. De la începutul anului 
și pină în prezent, uzina și-a re
alizat. și depășit planul la toți 
indicatorii, lună de lună, dind 
economiei naționale, peste pre
vederi, 45 de remorci auto și 
importante cantități de piese 
pentru mașini și tractoare. To- 
talizind rezultatele celor doi 
ani și 5 luni de la inceputul 
acestui cincinal, colectivul de la 
I.M.U. Medgidia a realizat, pes
te prevederi, 1 150 de remorci de 
cite 3—5 tone, 20 de prese de 
balotat paie, mari cantități de 

de schimb. întreprin- 
și-a depășit substan- 

sarcinile’ contractuale, 
față de beneficiarii externi, li- 
vrind in 5 luni din acest an 60 
de remorci în plus. Cit privește 
diversificarea sortimentelor și 
îmbunătățirea tehnologiei lor, 
sectorul de proiectare și atelie
rul de prototipuri au realizat, In 
ultimul timp, un nou tip de re
morcă cu bascularea pe trei 
părți și o nouă combină de re
coltat furaje verzi.

AU INTRAT 1N PRODUCȚIE

ÎNAINTE DE TERMEN:
Instalația din Buzău de prelucrare 

a polietilenei prin sinterizare

(Coresponden
tul ..Scînteii". Mi
hai Bâzu). — E- 
forturile perseveren
te ale oamenilor mun
cii buzoieni. pentru 
obținerea de noi 
succese in cinstea zi
lei de 23 August., în
scriu zilnic in agen
da întrecerii socialiste 
rezultate semnificati
ve. Construită in re
gie proprie, echipată 
cu cele mai moderne 
utilaje, la Intreprin-

derea de prelucrare a 
maselor plastice a in
trat in funcțiune cu 7 
luni mai devreme o 
instalație de prelucra
re a polietilenei prin 
sinterizare.

Cu ajutorul acestei 
noi capacități, produc
ția Întreprinderii bu- 
zoiene va cunoaște o 
largă diversificare a 
reperelor fabricate din 
mase plastice. Instala
ția permite realizarea

unor tipuri de reci
pient! pentru indus
tria chimică cu o ca
pacitate pină la 5 000 
litri, conteinere, bărci 
pentru agrement, dife
rite bidoane etc. Pu
nerea în funcțiune, 
înainte de termen, a 
instalației de sinteri
zare va duce la ob
ținerea unei producții 
suplimentare, in 
cest an. de peste 
milioane lei.'

t

Fabrica de

(Cores po nden- 
tul „Scînteii1*, Con
stantin Soci). — In 
tona Tlrgoviște-Nord 
s-au terminat probele 
tehnologice și a intrat 
în producție, cu 15 
zile mai devreme, pri
ma fabrică de cheres
tea din județul Dîm
bovița. Noul obiectiv 
al U.E.I.L. Tirgoviște 
acoperă, prin capacita
tea sa de producție, 
aproape 50 la sută din 
consumul de material 
lemnos al județului.

cherestea din Tirgoviște

Fabrica, compusă din 
trei secții distincte, 
este profilată pe pro
ducția de cherestea, 
lăzi și ambalaje dife
rite. Procesele de pro
ducție, în mare parte 
mecanizate și automa
tizate. fac ca noua 
fabrică să fie de
servită de un număr 
relativ mic de mun
citori. iar majoritatea 
locurilor de muncă, 
peste 70 la sută, să 
fie ocupate de femei.

Este demn de eviden
țiat că una din secții, 
cea de ambalaje și 
lăzi, a intrat in func
țiune de mai bine de 
cinci luni și a reali
zat. pină acum, o pro
ducție de aproape un 
milion lei. Cu toate că 
nu au fost încheiate 
definitiv conturile, 
constructorul I.C.F. 
Buzău prelimina rea
lizarea investiției cu 
o economie de peste 
un milion lei.

A

Peste prevederile planului 

500TONEDEFIBRESI FIRE5

POLIESTERICE
La Combinatul de 

fibre și fire sintetice 
din Iași s-a obținut 
cea de-a 500-a tonă de 
fibre și fire polieste- 
rice peste prevederile 
de plan la zi. In acest 
fel s-a depășit cu 40 
tone angajamentul 
inițial luat in cinstea 
zilei de 23 August. în 
bilanțul realizărilor 
combinatului Ieșean 
se înscriu fibrele po- 
liesterice și cele poli- 
propilenice, fabricate 
aici pentru prima 
oară In țară. Noile fi
bre se utilizează In 
industria ușoară la fa
bricarea stofelor de 
mobilă, covoare etc. 
Au fost produse, de 
asemenea, peste pre

vederi, fire tip măta
se șl fire texturate 
pentru tricotaje fine, 
fire tehnice lucioase 
pentru ață de cusut, 
fire tehnice groase 
pentru benzi transpor
toare, curele de trans
misie, plase pescărești 
și pentru diverse arti
cole tehnice din cau
ciuc cu inserție. A fost 
realizat, recent, un nou 
sortiment de fire soli
citat de industria e- 
Jectrotehnică pentru 
benzi electrolzolante, 
realizlndu-se anual o 
economie de peste 
două milioane lei-va- 
lută.

Succesele Înregistra
te pină acum de har
nicii chimiști ieșeni

se datoresc folosirii 
din plin a Instalațiilor 
și a timpului de lu
cru, creșterii producti
vității muncii, grijii ce 
se acordă pentru Îm
bunătățirea continuă 
a calității produselor. 
Tovarășa Ingineră Ma- 
noilă Magdalena, șefa 
controlului tehnic de 
calitate, ne precizează 
că întreaga cantitate 
de fire și fibre pro
duse în acest an este 
de înaltă calitate, fi
ind competitive cu 
produsele similare de 
pe piața mondială.

Manole 
CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA SI ECHITATEA SOCIALISTĂ!

PREVEDERILE PROIECTULUI DE NORME

COMANDAMENTE MORALE 
DEVENITE REALITATE COTIDIANĂ

VORBA CU COPACUL-UN 
ADEVĂR NUMAI PE JUMĂTATE
Cineva afirma că omul este ca si copacul : dacă 

a început de mic să crească strimb. apoi strimb va 
creste toată viata.

— Oare asa să fie ?
— Dacă ar fi așa — ne-a răspuns maistrul Victor 

Fuiorea. secretarul organizației de partid din secția 
binale a Combinatului pentru prelucrarea lemnului 
pipera — ar însemna că noi. colectivul de muncă, 
n-am mai avea nici un rol in formarea oamenilor. Or. 
lucrurile nu stau chiar asa. Iată, un maistru a adus 
Intr-o zi în secție un tinăr pentru calificare la locul 
de muncă. Era un vecin de-al lui care, de citva timp, 
de cind terminase școala, cam pierdea timpul pe acasă. 
L-am primit cu toată erija. asa cum procedăm cu 
fiecare nou venit. Cum răspundea noul venit la aten
ția noastră ? La început, nu grozav de încurajator. 
Nu se străduia să învețe, iar pe deasupra mai și lipsea.

— Motivul ?
— Nu l-am putut afla de la început, ci abia mai 

tlrziu. ducă ce am purtat discuții separate cu părin
ții săi. Băiatul ăsta crescuse intr-o familie care nu 
se ocupase aproape deloc de el. Chipurile din lipsă 
do limp. Lucrurile au evoluat astfel incit, de citiva ani 
locuiau in propria casă ca niște străini, nu vorbeau, 
nu mincau împreună. Ce putea invăta un copil de la 
asemenea părinți ? Intre timp însă, copilul crescuse 
mare, avea acum 19 ani. El observa că în celelalte fa
milii este o altă viață și. poale și din acest motiv, 
vădea atitudinea aceea de lehamite pentru tot ceea ce 
era in jur. pentru pregătirea profesională, pentru ceea 
ce cred alții despre el etc. Trebuia neapărat să fa
cem ceva, să schimbăm situația. N-am căutat să in
ventăm o metodă specială pentru tinărul in cauză, ci 
pur si simplu sâ-i rodăm ceea ce-i lipsea cel mai 
mult : căldura familiei. In primul rind s-a ocupat de 
el maistrul care-1 adusese aici. Apoi și noi. alți citiva. 
fără a-i da insă să înțeleagă că facem un „caz" din 
povestea lui. Si uite asa. treptat, treptat, băiatul și-a 
cistisat încrederea in forțele lui. și-a făcut prieteni. 
? prins chef de muncă, de viață. Să-l vedeți acum cu 
cit drag lucrează. Da. aici, la noi. a găsit și a simțit 
din plin căldura si înțelegerea unei adevărate fami
lii ! Iată de ce zic că vorba aceea, cu copacul, con
ține un adevăr numai pe jumătate. Se-nțelege că de 
mici trebuie să-i obișnuim De copii să crească drept, 
demni. Dar nici atunci cind sint mari nu avem drep
tul să ocolim acest efort, care, in ultimă instanță, este 
un efort pentru om.

DUPĂ FAPTĂ, Șl RĂSPLATĂ. 
NU DUPĂ... VORBĂ!

— Cum judecăm oamenii ? După fapte, bineînțeles. 
Că dacă ar fi să-i judecăm după vorbe, unii ar fi in 
stane să-și ridice statui cit munții. De pildă, după cum se 
lăuda un inginer de la noi din uzină, ai fi putut 
crede că toată înțelepciunea s-a adunat in capul lui. 
Nu s-a lăsat, desigur, nimeni impresionat de asemenea

declarații. Dimpotrivă, oamenii i-au cerut să arate ce 
știe, să se vadă cit de întemeiate sint vorbele scoase 
cu atita ușurință.

— Și ..s-a văzut ?“.
— S-a văzut că... numai vorba era de el. Da' credeți 

cumva că a recunoscut ? Și-a luat aerul unui ne
dreptățit : ..N-aveți încredere in mine !“.

— Și. pină la urmă ?
Tovarășul Justin Georgescu, locțiitorul secretarului 

comitetului dc partid al Uzinei de strunguri din Tirgo- 
viște. răspunde scurt :

— Acum lucrează, pentru că s-a convins si singur 
că cu simpla vorbă nu poți suplini oontribuția concretă 
pe care ai datoria sâ o aduci la locul tău de muncă. 
Dar mai important de subliniat mi se pare a fi ideea 
următoare : a fi modest, simplu in relațiile cu se
menii. indiferent de funcția sau de pregătirea ta — 
cum snune un principiu din proiectul de norme — re
prezintă nu numai o atitudine de respect față de cei
lalți. dar și una de onestitate si sinceritate fată de 
tine însuți. Pentru că. după cum se știe, ceea ce lași 
in urma ta. faptele, vorbesc despre tine. Nu intimplă- 
tor o veche zicală populară spune : „După faptă, și 
răsplată iar nu ..După vorbă...1'.

UN AJUTOR NESCONTAT
— Era nevoie să mergem la muncă voluntară sau 

să lucrăm in program prelungit ? Nu dădea niciodată 
înapoi. Ca să nu mai spun că sarcinile care-i reve
neau in mod curent, la mașina lui. le îndeplinea de 
fiecare dată a$a cum se cuvine.

— Deci, un muncitor bun.
— Așa-1 consideram. De-aia am și sărit cu toții 

cind i-a spus secretarului de partid de la trefilare 
că situația do acasă il necăjește mult. Am mers la el 
acasă, noi, colegii lui, să vedem ce se intimplă.

— L-ați putut ajuta ?
— Ei. de ajutat l-am ajutat noi. dar altfel decit iși 

închipuise el... Lucrurile stăteau tocmai pe dos.
— Cum adică ?
— Ne mințise... Cind soția a aflat ce-a putut să ne 

spună, au podidit-o lacrimile. ..Cum, a zis ea. in loc 
să recunoască că de cită va vreme nu mai aduce un 
ban in casă, că-și pierde tot timpul pe la circiumă, 
că face scandal de nu mai poate copilul ăsta nici să 
învețe, el umblă cu vorbe ?“. El ? Păi. la auzul aces
tora. a plecat capul in jos. rușinat.

Maistrul loan Icnceanu, secretarul comitetului de 
partid din secția TOM-zincare a întreprinderii desir- 
mă și produse din sirmă-Buzău. rosti după ,o clipă de 
tăcere : . .

— De-atunci ne-'am interesat mereu de '41. Demni4-' 
tatea. cinstea nu pot fi fractionate, iar omul trebuie 
să se poarte la fel în orice împrejurare. Ce l-a ajutat 
să se îndrepte ? Intervenția noastră promptă, intransi
gența cu care i-am judecat comportarea din familie. 
A recunoscut-o chiar el, mai deunăzi, cind a spus glu
mind : „Nu m-așteptam să-mi faceți una ca asta. Auzi 
colo, sa veniți acasă cu toții...". Da. ne-am dus și nu 
l-am lăsat deloc in pace. Un ajutor nescontat de el. 
dar la timp...

Ion POPA

r
După-aminză frumoasă dc 

vară. No aflăm la sediul 
cooperativei agricole de 
producție „Scinteia" din 
județul Ialomița. Ceva mal 
devreme, Ion Ghiculescu. 
directorul întreprinderii in
dustriale de prestări servi
cii Păltiniș, ne vorbise des
pre instalatorii din echipa 
lui Dumitru Vasile. Oameni 
de toată isprava : lucrează 
de dimineața pină noaptea, 
nu șl iu de duminici și de 
alto sărbători, dacă se duc 
o dată pe lună acasă...

— Sinteți mulțumiți de 
treaba pc care o fac insta
latorii ?

— Fac treabă bună, dar... 
cam scump, ne răspunde 
Nicolae Baboi, șeful conta
bil al cooperativei.

— Unde-i putem găsi ?
— Va să zică azi e vineri. 

E trecut de 3 ? Nu-i mai 
găsiți.

— Cum așa ? Ni s-a spus
! că ii găsim... și noaptea.

— Iar eu. care sint cu 
ochii pe ei, vă spun că nu-i 
mai găsiți. Sint navetiști. 
Pleacă de vineri dupâ-macă 
și mai vin abia luni sau 
marți dimineața.

Intr-adevăr, la sectorul 
zootehnic al cooperativei 
n-am mai găsit nici urmă 
de meșter. Victor Soare, un 
tinăr localnic care lucrează 
împreună cu cei pe care-i 
căutam. ne-a confirmat 
spusele contabiluluj-șef. 
Am vizitat lucrările execu
tate de ei. reținîndu-ne ex
presia tovarășului Baboi : 
„cam scump". Și nu intim- 
plător...

Mai înainte ca directorul 
I. Ghiculescu să ne vor
bească despre indeminarea 
oamenilor săi, văzusem 
două documente aflate pe 
biroul tovarășului Constan
tin Bucoveanu, directorul 
sucursalei județene a Băn
cii agricole : a) un stat de 
plată din care reieșea că 
oamenii din echipa lui Du
mitru Vasile au realizat in 
ultimul an un ciștig mediu 
lunar intre 3 000 și 8 000 
lei ; b) o situație centrali
zatoare întocmită de bancă, 
prin care se stabilea că a- 
ceste cîștiguri au fost ro
tunjite prin întocmirea unor 
devize de lucrări „umflate", 
în urma cărora beneficiarii 
au fost nevoiți să plătească 

■ sute de mii de lei in plus. 
Sute de mii care, in cea 
mai mare parte, au intrat 
în partea de ..manopera", 
deci... in buzunarele mem
brilor echipei respective. 
După o situație provizorie 
intocmitâ de bancă, numai 
de la unul din beneficiari. 
C.A.P. „Scînteia", s-au în
casat în plus, ca urmare a 
unor astfel de devize, a- 
proape 400 000 Iei (dintre 
care peste 265 000 lei au 
fost plătiți in plus ca ma
noperă).

De fapt, povestea nu e 
nouă. Cu doi ani in urmă, 
in coloanele ziarului nos
tru. sub titlul „Misterul din 
grajd" se relata despre 
același gen de afaceri, des
pre aceleași cistiguri exa- 

<________ —_ ___________

gerate și despre aceleași 
procedee prin care se pre- 
judiciase avutul obștesc 
eu peste o jumătate de mi
lion de Ici : înregistrarea 
dublă a unor lucrări, înca
drarea unor lucrări dintr-o 
categorie inferioară intr-o 
categorie superioară etc. 
Ba, și atunci, ca și acum, 
s-a mers pină acolo incit 
la unele devize s-au adău
gat tot felul de sporuri: de 
toxicitate (doară lucrau in 
grajd!); dc izolare (pentru 
că sectorul zootehnic se 
afla tocmai la... marginea 
satului) : de înghesuială 
(chipurile, grajdurile erau 
cam strimte). Așadar, este 
vorba despre aceeași e- 
cliipă, condusă de același 
șef. E drept, există o dife
rență. Pe atunci echipa se 
afla sub oblăduirea între
prinderii intercooperatisle 

O fată răspunde la un test 
cu argumentele... tatălui

DIN NEREGULĂ

IN NEREGULĂ, PARAZITISM 
CU „ACTE IN REGULĂ"

de reparații Călărași, pe 
cind acum a trecut la Păl
tiniș. După cum se vede, e 
vorba de aceeași Mărie, 
dar... cu altă firmă.

Au urmat atunci niște 
anchete, „născute moarte" 
(după cum se exprima un 
inspector de la bancă), care 
n-au dus la nici un rezul
tat. Ba un rezultat tot au 
avut : afacerile au fost oa
recum legalizate și merg 
înainte fără să le mai stân
jenească cineva.

— Noi n-avem nici o 
vină. După ce se face re
cepția, devizele de lucrări 
sint aprobate de direcția 
agricolă județeană — bate 
prudent în retragere- direc
torul I. Ghiculescu.

— Cine întocmește aceste 
devize ?

— Păi, Dumitru Vasile, 
că el e șef.

— Dumneavoastră nu le 
controlați ?

— Eu ? Mai puțin... din 
moment ce beneficiarul nu 
face obiecții, nu prea mă 
amestec.

— Ciștigurile dispropor
ționat de mari realizate de 
acești oameni nu v-au dat 
de gindit ?

— Ba da, dar dacă după 
acte atit li se cuvenea, pu
team eu să mă leg de mun
ca lor ?!

Desigur, nimeni nu se 
poate „lega" de ciștigul 
cinstit, obținut prin mun
că. Principiile echității so

cialiste, care guvernează 
retribuția oamenilor, sint 
foarte clare și nimeni nu-și 
poate permite sâ le încalce. 
Dar, in cazul de față, e bă
tător la ochi faptul că re
tribuția n-a fost făcută 
după cantitatea, calitatea și 
importanța socială a mun
cii. Dimpotrivă, aceste prin
cipii au fost încălcate fără 
nici o jenă sub privirile 
protectoare ale conducerii 
întreprinderii amintite. 
Pentru că, in ultimă instan
ță. ciștigurile exagerate au 
fost obținute in mod ilicit. 
Sub aparența unei munci 
cinstite, intense, au fost în
sușite drepturi necuvenite, 
parazitare.

Ce-au făcut ceilalți fac
tori de răspundere care au 
recepționat lucrările și au 
avizat plata, inlesnindu-le 
ciștigurile nemeritate ?

— Noi am mai avut o ex
periență asemănătoare cu 
această echipă acum doi 
ani — confirmă tovarășul 
Vasile Martin, președintele 
U.J.C.A.P. Ialomița. Acum 
am auzit că banca iar vine 
cu bombe din astea...

— Ce fel de bombe ?!
— Păi. pină acum a făcut 

plățile fără obiecții și din- 
tr-o dată refuză să mai 
plătească pe motiv de ne- 
realitate.

— Și credeți că refuzul 
băncii e neintemeiat ?

— Nu știu ce să vă spun. 
E drept, și nouă ni s-au 
părut exagerate ciștigurile 
lor. Dar dacă muncesc... La 
urma urmei e^ae Conduc 
după rifșfe normfe* republic 
cane, cu toate că'aveau po
sibilitatea încheierii de con
tracte la „mica înțelegere" 
cu beneficiarii, puțind cere- 
chiar mai mult !

Cu alte cuvinte, forul tu
telar al C.A.P.-urilor jec
mănite este cum nu se 
poate mai mulțumit. Putea 
să fie și mai rău... E drept, 
pină la urmă, președintele 
U.J.C.A.P. a fost de acord 
că „ceva" e in neregulă, 
rugindu-ne să facem o an
chetă și să dăm o mină de 
ajutor pentru clarificarea 
lucrurilor. N-am înțeles de 
ce noi trebuie să lămurim 
lucrurile și. mai ales, de ce 
s-a așteptat pină acum.

— Șeful de echipă le-n- 
vîrte pe toate, ne-a spus 
ing. Ion Avram, director 

general adjunct al Direcției 
agricole județene Ialomița. 
E un fel dc antreprenor 
general, care face și apro
vizionare. și devize, și plăți.

— Da, dar recepția o fa
ceți dumneavoastră.

— Toi ca el iese pină la 
urmă...

— Adică ?
— E un tip cu relații, i 

se deschid toate ușile. Bu
năoară. nouă ne-a trebuit o 
tonă de țeavă și abia am 
putut face rost, de ea, pe 
cind el a adus zeci de va
goane direct de la uzină.

— Nu vedem ce legătură 
are cu recepția.

— Are ! Relațiile lui... 
Am făcut o dată obiecții la 
încadrarea unor lucrări din 
deviz. Nu știu cum a făcut, 
dar s-a dus la București, 
la Institutul de studii, cer
cetări și proiectări pentru 

construcții zootehnice și 
ne-a adus o analiză de preț 
emisă de institut, după care 
a trebuit să-i mai dăm lot 
noi vreo 30 000 de lei.

— Chiar așa ?
— Păi dacă pentru con

fecționarea și montarea 
unor instalații foarte sim
ple i-au acordat 857 de ore 
la tona de țeavă !

— Dar cc face din ea, 
bijuterii ?

— Ce să mai vorbim... 
Asta e situația. Hirtia e de 
la singurul institut de spe
cialitate din tară, așa că 
poftim de-o combate. Fa
cem și noi recepția potri
vit ei.

Deși sint de-a dreptul in
credibile, lucrurile așa stau. 
Conducătorii organelor lo
cale de resort se declară 
neputincioși în fața unui 
om cu „relații" și spun 
acest lucru fără nici o jenă, 
crezind că-și acoperă in fe
lul acesta lipsa de fermi
tate cu care au acționat 
împotriva celor care încalcă 
principiile eticii și echită
ții, precum și legile țării. 
A fost de ajuns o simplă 
hirtie fluturată de Dumitru 
Vasile. pentru ca toată lu
mea să amuțească. In vor
be n-au fost de acord, ba 
chiar s-au arătat stupefiați 
dc cele înscrise in acest 
„pașaport de liberă trecere 
spre jecmănirea avutului 
obștesc", dar concret n-au 
întreprins nimic pentru a 
pune capăt situației.

— Evident, era vorba de 
o greșeală pe care oricine 
o putea sesiza, ne-a decla
rat ing. Nicolae Timaru, 
cel care a verificat și au
tentificat hirtia cu analiza 
de preț pe care a adus-o 
,,de la București" D. Vasile.

— In ce constă greșeala?
— In nici un caz mano

pera nu putea costa mai 
mult de 1 280 lei pe tona 
de țeavă...

— Iar ei au încasat 3 450 
lei. in baza documentului 
obținui de la dumneavoas
tră !

— V-am spus doar că * 
fost vorba de o eroare vi
zibilă de oricine.

— Dumneavoastră de ce 
n-ați văzut-o ?

— Asta e vina mea, că 
am semnat hirtia fără să o 
verific. Eram foarte ocu
pat : de unde să știu că ei 
o să speculeze o eroare ?...

Iată cu cită ușurință se 
eliberează și se iau de bune 
documente care permit unor 
oameni necinstiți să scoată 
sute de mii din munca al
tora și să le treacă in pro
priile buzunare.

In final am avut o con
vorbire cu „omul-minune", 
Dumitru Vasile, pe care 
abia după o săptămină am 
reușit să-l găsim. Elegant, 
jovial și plin de sine, ne 
mărturisește că el „se ocu
pă de acte, de aproviziona
re și de calificarea oame
nilor din subordine". Deși 
are in palmares condam
nări pentru delapidare, furt 
din avutul obștesc, înșelă
ciune, abuz de încredere, 
care însumează 17 ani, el 
este omul care... face de 
toate, inclusiv plăți. 11 ’În
trebăm dacă nu i se pare 
puțin cam exagerată retri
buția pe care o primește, 
fată de valoarea muncii 
sale. Ride cinic :

— Exagerată ?! Puteam 
să cer mai mult și chiar 
am de gind s-o fac.

— Totuși, banca susține 
că există unele nereguli.

— Nu-ș’ ce au cu mine 
de mă privesc toți de par
că aș avea păr de lup. N-au 
decit. nu pot să-mi facă 
nimic. Sint acoperit de sus 
pină jos cu hîrtii și apro
bări. (!!).-

Relevant, nu ? Nu con
testă . neregulile, dar el are 
hîrtii F Așa a fost obișnuit 
de-cei care l-au controlat, 
iar aceștia, la rindul lor, 
s-au obișnuit să se pros
terneze in fața hîrtiilor. 
Nici că se putea o combi
nație mai păgubitoare pen
tru averea obștească: para
zitismul și birocrația.

Cum poate fi acceptată 
această situație ? Vinovății 
și cei care le-au inlesnit 
afacerile să fie trași la răs
pundere potrivit legilor și 
principiilor eticii și echită
ții socialiste. E de neadmis 
ca Ia adăpostul birocrației, 
al indiferenței față de ave
rea obștească să prospere 
nestînjenit, de atita vreme, 
un caz de parazitism cras.

Emil MARINACHE 
Lucian CIUBOTARU

Zilele trecute, intr-o discuție pro
fesională, am auzit întrebarea : 
„Ui de or fi astăzi unii dintre vestiții 
fru ’ași in muncă din anii de după 
nați- nalizare, din anii eroici, de în
ceput. ai întrecerii socialiste, pe unde 
or mai fi iucrind. ce-or mai fi fă- 
cind ?“ Printre alte nume s-a rostit 
și cel al unui celebru zidar gălățean, 
performer al anilor 1949—50. ale că
rui recorduri aproape că nu lipseau 
nici o zi din paginile ziarelor : Luigi 
Strenatti. .. Dar de unde să-l iei. 
cum sâ-1 descoperi după două de
cenii și jumătate ?

Iată Insă că intimplarea — acest 
aliat al gazetarului — mi-a sărit de 
data aceasta in ajutor mai repede 
decit m-aș fi așteptat. Chiar a doua 
zi dimineață. ducindu-mă intr-o 
școală din cartierul Balta Albă să 
fac un test printre elevi — referitor 
la cunoștințele pe care le au despre 
meseriile părinților lor — am avut o 
surpriză. Citind foile cu răspunsuri
le elevilor am intilnit pe una dinele 
-emnătura Strenatti Liviana. M-am 
interesat la direcția școlii și presupu
nerea s-a confirmat : era fiica lui 
Luigi Strenatti. Reproduc din răs
punsurile elevei : „Tatăl meu este 
inginer constructor cercetător... Lu
crează intr-un institut de cercetări 
in construcții (ÎNCERC) pentru 
obținerea unor noi tipuri de ma
teriale de construcții și mărirea re
zistenței acestora la cutremur, inun
dații etc". Iar la Întrebarea „Ce 
meserie te atrage mai mult ?“, Stre
natti Liviana răspundea pe tonul 
ferm al opțiunilor definitive : ..Do
resc să devin. La fel ca tatăl meu, 
tot constructor".

...Tovarășul inginer Luigi Stre
natti. cercetător principal la 
ÎNCERC, se află in fața mea in 
biroul comitetului de partid al insti
tutului. L’n chip ascuțit, pietros, dar 
fără unghiuri dure, un aer mai cu- 
rind jovial, care-i Îndulcește trăsă
turile. Surprinzător de tinăr la înfă
țișare pentru cei 56 de ani. Se bucu
ră cu vădit orgoliu părintesc cind 
vede scrisul fiicc-i sale pe foaia de 
hirtie (habar n-avea de existența a- 
cestui test). 11 bucură și il emoțio
nează mai ales dorința exprimată 
fără echivoc : constructor, ca tata.

— De altminteri — îmi spune — 
mai am o fată, mai mare ca Liviana. 
care a terminat de curind Institutul 
de construcții și e inginer proiec
tant la Institutul de proiectări pentru 
construcții. A urmat și un curs spe
cial de programare la mașini electro
nice de calcul, nu mai folosește rigla, 
ci computerul. E și asta una din trans
formările meseriei mele ! Muncește 
cu pasiune, căci nu știu dacă altceva 
am izbutit sâ le transmit copiilor 
mei, dar pasiunea pentru meserie 
m-am străduit să le-o insuflu.

Dragostea pentru această meserie 
fundamentală (la propriu și la fi

gurat) se transmite, de altfel, in fa
milia Strenatti din generație in ge
nerație : și tatăl lui, și bunicul, și 
frații, toți au fost și sint, prin vo
cație și destin, ziditori și zidari. Nu 
e de mirare deci că pină și fetele 
din această familie s-au molipsit de 
pasiunea părinților.

L-am întrebat pe Luigi Strenatti 
care e impresia cea mai puternică, 
amintirea cea mai durabilă ce i-a 
rămas din anii cind numele lui de
venise unul din simbolurile atitudi
nii noi față de muncă.

— E greu să răspund pe nepregă
tite. au trecut atâția ani. douăzeci 
și cinci, nu-i așa ? Ceea oe imi a- 
mintesc bine e că, după ce scăpase- 
răm de patroni, de antreprenori, de 
toți cei ce se imbogățeau înainte pe 
spinarea noastră, ne cuprinsese o a- 
devărată euforie a libertății. Incer-
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cam pentru intlia oară sentimentul 
că muncim pentru noi. Sentimentul 
ăsta ne făcea să ne privim cu alți 
ochi miinile, să le simțim puterea, să 
le vrem mai repezi, mai indeminati- 
ce, să batem cu ele recorduri. Am 
lucrat in anii 1948—1949 la ridicarea 
uneia dintre primele întreprinderi 
noi din Galați, țesătoria „Fusul", și 
toate recordurile mele erau legate 
de convingerea că trebuie, avem da
toria să dăm cit mai repede in folo
sință construcția.

O clipă rămine pe ginduri, apoi 
ochii ii capătă o lucire energică, de
loc nostalgică, parcă s-ar fi încărcat 
la un acumulator nevăzut :

— Știți, o să vi se pară curios, dar 
amintirile cele mai frumoase din 
anii aceia nu sint legate de recor
duri, de articolele elogioase din 
ziare, de tot ceea ce reprezintă, să 
spunem, notorietate, ci de altceva, 
de o altă împrejurare, pe care imi 
place s-o socotesc mai semnifica
tivă. La un moment dat am fost luat 
in cadrele Ministerului Construcții
lor ca un fel de instructor itinerant : 
străbateam țara de la un capăt la al
tul. mergeam pe tot felul de șantiere 
și împărtășeam tovarășilor mei de 
meserie metodele prin care obținu
sem performanțele pentru care fu
sesem lăudat. Ei bine, atunci am a- 
vut pentru intila oară revelația că 
ceva se schimbase mai in a dineul 
nostru, nu numai la nivelul perfor
manțelor cantitative : că dispăruse 
însuși sensul acelui „secret al me
seriei", ținut ascuns cu șapte lacăte, 
de care mai toți ne izbiserăm m

timpul uceniciei, că alcătuim cu 
toții o unică mare familie muncito
rească, cu interese comune.

In 1950, la 33 de ani — era căsăto
rit. avea și primul copil — a fost tri
mis ca atiția alți muncitori să învețe. 
La Institutul de construcții. Timp de 
patru ani. studiind cot la cot cu bă
ieții ce abia terminaseră liceul, re
cuperând cu sete tot ce i se părea că 
e „răminere în urmă", inăbușindu-și 
uneori jena că se află in același 
amfiteatru cu oameni care aveau 
10—15, ani mai puțin decit el. a altoit 
•pe marea lui pricepere practică, de 
încercat constructor, tot ce i-a pu
tut dărui știința. Iar de la absolvire, 
din 1954, adică de aproape două de
cenii. lucrează în acest institut, stră- 
duindu-se să îmbine organic cerce
tarea cu producția.

Cum e munca aici ? „Au fost și 
succese, au fost și eșecuri, ca in 
orice căutare", imi spune cu simpli
tate. Am aflat de la alții despre fap
tul că. printre altele, a condus la 
Căzănești un șantier experimental 
unde, pentru intiia oară in țara 
noastră, s-a folosit betonul celular 
autoclavizat. dindu-se cale liberă in 
construcția de masă acestui material 
deosebit de prețios. El. personal, 
preferă să-mi vorbească despre 
preocupările lui de ultimă oră, le
gate de construirea pereților din 
blocuri ceramice mari ; dincolo de 
detaliile tehnice, de calculele econo
mice. 6e conturează drumul neabă
tut al unui om spre cotele mereu 
mai înalte, mereu mai dificile ale 
autodepășirii profesionale.

Și, scrutindu-i traiectoria vieții, 
căutările și împlinirile, am înțeles 
o dată mai mult de ce fetele sale în
cearcă să-i meargă pe urme.

Victor BIRLADEANU
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• PREZENȚA SPECIALIȘTI
LOR. Mai multe opinii exprimate 
in această perioadă subscriu la 
măsurile menite să asigure pre
zența specialiștilor in producție. 
Unele păreri comunicate nouă 
însoțesc exigenta analiză a ceea 
ce s-a împlinit pină acum de mar
carea unor inconsecvențe in tra
ducerea in fapt a acestei acțiuni 
de importanță națională.. Asemenea 
scrisori am primit de la oameni 
ai muncii din întreprinderi ca „Da
nubiana"— București, „Tehnofrig"— 
Cluj ș.a. Cităm : „Fac parte din
tre muncitorii de înaltă calificare 
ce fuseseră promovați — de fapt 
retrogradați — la munca pe hirtie. 
Lucrez intr-o mare uzină bucu- 
reșteană. Am lucrat ca tehnician, 
dar am revenit la meseria mea 
de operator chimist și sint bucu
ros că pot să mă afirm din nou. 
Și la noi in uzină. de-a lungul 
timpului, au fost „promovați" in 
diferite activități de birou mun
citori cu calificare superioară, con- 
siderindu-se aceasta o recompensă, 
de fapt greșit înțeleasă. Lucruri
le s-au îndreptat, dai- pe alocuri 
mai persistă. Credeți-mă că ii 
compătimesc pe acei tineri carp nu 
au înțeles încă menirea lor și se 
adăpostesc in spatele unor dosare".

• SUGESTII. Cititorul Aurel 
Bocancea, din București, ne trimi
te o seamă de sugestii pentru an
chetele noastre pe teme de familie, 
îi mulțumim pentru propuneri, le 
vom selecta și folosi.

• FAMILIE. Tot la teme de fa
milie, dar de data aceasta la arti
cole publicate, se referă și alți ci
titori. Maria Alexandrin, din Bucu
rești, se simte antrenată în discuție 
pentru simplul motiv că intențio
nează să devină farmacistă, pro
fesie pe care a avut-o și una din 
eroinele anchetelor, in timp ce 
Mimi Sandu, din Tirgu-Jiu. e ne
dumerită de faptul că articolele 
despre etica in familie, foarte dez
bătute — acasă și la locul de 
muncă — au stimit opinii diferi
te. Că părerile sint deosebite nu 
ne miră. Interesul față dc dezba
tere — manifestat inclusiv prin 
trimiterea scrisorii — reprezintă el 
însuși o primă „opinie" comună. 
Impresiile și soluțiile, casnice, ju
ridice și de orice fel, pot fi ori-

cit de diversificate — esențial este 
CRITERIUL ETIC căruia ii răs
pund sau nu faptele din familii, 
opțiunile oamenilor in legătură cu 
ele, influența lor asupra familiilor 
din jur. Iar acest CRITERIU con
stă in sănătatea celulei familiale 
raportată la întregul organism so
cial, in capacitatea ei de a-și rea
liza menirea socială, de a forma 
oameni integri și folositori socie
tății.

• REGĂSIREA MAMEI. In altă 
ordine de idei, Ileana Birlea, din 
Deva, cartierul Dacia, bloc G. 1. 
apartamentul 80. ne roagă s-o aju
tăm să-și regăsească mama. „Sint 
destul de înaintată in virstă, am 
50 de ani, dar dacă la acești ani 
mă adresez dumneavoastră cu toa
tă încrederea, o fac pentru că nu 
puține gesturi frumoase am aflat 
citind paginile de etică". Din file
le care cuprind rezumatul vieții 
Ilenei Birlea desprindem că «-a 
născut la 25 iunie 1922. in Bucu
rești, sectorul I galben, prenumele 
mamei era Ioana, ar fi fost cres
cută pină la 6 ani de un bătrin din 
Maramureș care se numea, proba
bil, Petru Birlea. iar in 1928 a fost 
predată la orfelinatul din Oradea. 
„Mă gindesc că poate aș mai avea 
fericirea s-o văd pe mama : s-ar 
putea sâ trăiască, ar avea 77 de 
ani : cine știe ce-o fi determinat-o 
să mă abandoneze ; poate n-are 
vină, o fi fost forțată de împreju
rări ; chiar o oră de-aș vedea-o aș 
fi mulțumită, eu i-aș da toată o- 
crotirea". Pe lingă obligația uma
nitară de a o sprijini pe Ileana 
Birlea in căutările ei. cazul ni se 
pare foarte semnificativ : îndeam
nă la reflecție pe cei care iși 
neglijează părinții in virstă.

• CONCISA. Pe marginea arti
colului „Decontul penal a 30 de 
arginți" am primit de la loan Cin- 
ca, din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, următoarea scrisoare concisă : 
„Intre altele, am reținut din arti
colul publicat in „Scinteia" un ter
men : „PREDARE MORALA". Ter
menul mi se pare plin de conținut 
și cred că merită să se insiste 
pentru generalizarea lui in legătură 
cu faptele reprobabile. V-am su
gerat vreo idee ?".

Da. ne-ați sugerat... să-l reluăm 
la Poșta paginii. Pină una-alta.
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O remarcabilă experiență culturală

CELE 6 ERAU,
DE FAPT, 66...

Există în plin centru co
mercial al Capitalei, pe 
strada Șelari, o instituție 
de cultură cu un spațiu ex
trem dc modest, dominată 
de magazine mari, cu vitri
ne multicolore și reclame 
luminoase. Se află aici, la 
Clubul sindicalelor din co
merț doar șaSe încăperi 
minuscule, țase încăperi 
care. ,.Gospodărite" cu in
teligență, reușesc să atragă 
zilnic circa 300 de persoa
ne. Dacă am incerca să de
taliem toate resorturile or
ganizatorice ale acestei 
..Gospodăriri" ele s-ar 
numi : întocmirea unui 
program bine chibzuit, o 
maximă răspundere fața de 
cerințele oamenilor, folosi
rea intensivă a întregului 
spațiu existent Holul clu
bului. de pildă, a fost 
transformat intr-o galerie 
permanentă dc artă unde 
expun membrii cenaclului 
d? artă plastică. Vernisa
jele care au loc lunar ofe- 
tâ iubitorilor de frumos 
prilejul de a se întilni cu 
cronicari de specialitate, cu 
maeștri ai genului. Se an
gajează aici ample discuții 
despre lucrările expuse, 
despre valoare și nonvaloa- 
re în artă.

Pe Maria Bogdan, direc
toarea clubului, o poți găsi 
in sălile mici și primitoare 
aproape la orice oră. Ea 
face parte din categoria 
acelor activiști culturali 
care au înțeles câ o acțiu
ne ce se consumă in 45 de 
minute cere multe ore de 
pregătire pentru a se bucu
ra de audiența „beneficia
rilor".

— Alcătuim un plan de 
manifestări — ne spune ea 
— care să răspundă unei 
sfere largi de preocupări a 
salariaților noștri. întreaga 
muncă eslc concentrată in
tr-o direcție foarte precisă : 
deprinderea oamenilor cu 
un comerț civilizat, cu 
ideea că gestiunea ca și 
marfa încredințate alcătu
iesc o proprietate obșteas

că ce trebuie bine gos
podărită. Am enunțai. de 
fapt, sarcinile dc prim or
din trasate de partid tutu
ror lucratorilor din comerț. 
Dar înțelegerea acestui de
ziderat major, cunoașterea 
lui intrinsecă nu se poate 
realiza docît cu oameni cu 
un larg orizont politic, cul
tural și profesional. capa
bili să înțeleagă că munca 
lor de zi cu zi are un mare

nici nu ajung măcar in să
lile sale. Ce puteam face ? 
Spațiul era limitat și, de 
altfel, 11 foloseam la ma
ximum. Totuși ceva trebuia 
găsit pentru a ne lărgi aria 
de cuprindere. Iată de ce 
nc-am propus să cercetăm 
fiecare magazin din re
țeaua comercială încercind 
să descoperim spații dis
ponibile pentru activitatea 
clubului. Astfel, cu apro

Mică lecție de „magie" aritmetică 
spre folosul celor care „nu dispun 
de suficientă bază materială pentru 

activitatea culturală de masă"
rol social. Cu alte cuvinte, 
căutăm să-1 apropiem pe 
lucrătorul din comerț de 
ideea că el nu este un sim
plu mînuitor de marfă, ci 
reprezentantul calității și 
utilității acesteia.

Conținutul activității a 
fost așadar precis definit 
de interlocutoarea noastră. 
Și discuția s-ar fi încheiat 
poate aici, dacă Maria 
Bogdan nu și-ar fi conti
nuat ideea Drintr-un ele
mentar calcul matematic.

— Este adevărat, zilnic 
vin la clubul nostru peste 
300 de oameni la diferite 
acțiuni sau cercuri. Dar 
împreună cu colectivul de 
conducere ne-am pus la un 
moment dat întrebarea : ce 
reprezintă aceste citeva 
sute de spectatori care vin 
la club, in raport cu cei 
peste 50 000 de oameni, 
membri ai sindicatului lu
crătorilor din comerț din 
Capitală, pe care ar tre
bui să-i servim ? Unii 
dintre ei abia dacă vin 
de două sau de trei 
ori pe an aici ; alții, 
mai ales cei care muncesc 
In magazine aflate la ore- 
distanță de clubul nostru.

barea conducerilor magazi
nelor, am „anexat" nume
roase săli ale întreprinde
rilor „Romarta", I.C.R.A., 
O.C.L. Textila, I.C.S. Biju
teria. Rezultatul concret : 
am reușit ca astăzi să a- 
vem un club cu... peste 60 
de încăperi dispersate in 
tot orașul, unele mai bine 
amenajate, altele încă
improvizate, insă toate
oferind condițiile unei
eficiente munci culturale.

Ne-a fost dat să ne con
vingem curind de randa
mentul acestei inițiative. în 
sala cu numai 100 de locuri 
a întreprinderii comerciale 
de stat Textila am parti
cipat la un simpozion des
pre legalitate și echitate 
socialistă la care și-au 
adus contribuția trei juriști. 
Un simpozion bine pregă
tit. care a ținut trează a- 
tenția auditoriului, a inci
tat la discuții datorită fap
tului că lectorii au depășit 
cadrul general al subiectu
lui, operind cu exemple 
practice pe baza faptelor 
petrecute chiar in unitatea 
respectivă.

Ne continuăm dialogul.
— Cind am început să

organizăm diferite acțiuni 
în sălile „anexe" nc-am 
gindit inițial că trebuie să 
ne limităm la forma cea 
mal cunoscută și mai ușor 
de realizat — adică la con
ferințe. Curind insă „am 
prins curaj" și făcind ab
stracție de „cadrul" mo
dest, fără pretenții al încă
perilor, am organizat sim
pozioane, recitaluri cu con
cursul unor cunoscuți ac
tori, înlilniri cu scriitori, 
concursuri cu jurii. Parti
ciparea oamenilor ne-a 
convins că orice activitate 
culturală, oricit dc „pre
tențioasă" ar fi, poate fl 
organizată cu mult succes 
in orice încăpere, spațiul 
restrîns și modest neafec- 
tind cu nimic substanța ac
țiunii inițiate.

Există în țară, recent con
struite, instituții culturale 
splendide, cu spații largi, 
bine dotate, dar pe care le 
găsești uneori încuiate ; in
stituții care fac vilvă in 
jurul lor în ziua inaugură
rii, dar care ulterior se 
înconjoară cu o liniște 
semnificativă. Asemenea 
așezăminte c-'lturale cu o 
bază materie de invidiat 
pot deveni adevărate uni- 
•v ersități postșcolare pentru 
toți locuitorii unei urbe, 
tribune de reciclare pentru 
specialiști, pentru toți cei 
dornici să afle ce s-a mai 
întimplat în domeniul lor 
de activitate după ce au 
obținut diplomele de absol
vire. Ele ar putea lua o 
pilduitoare lecție de la mo
destul club bucureștean 
unde inițiativa creatoare in 
acțiune, spiritul gospodă
resc au condus la rezultate 
dintre cele mai frumoase. 
Cele șase săli culturale s-au 
dovedit a fi 66 ; numărul 
participanților a crescut și 
el de 3—4 ori. manifestările 
educative, de conținut gă
sind acum un ecou mult 
mai larg în conștiința sa- 
lariaților din comerț.

Adriana LUSCALOV

„Expofloro", originală expoziție organizată în parcul Herăstrău din Ca
pitală, incintă privirea vizitatorilor cu cele mai delicate flori și alte plante 

ornamentale de o rară frumusețe

t V

PROGRAMUL I
9.00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 57-a.
fl,30 Micii meșteri mari.

10,00 Telex.
10,05 Cind una spui și alta faci — 

anchetă TV.
10,45 Film serial : „Orașul negru". 

Producție a studiourilor din 
R.P. Ungară. Ecranizare după 
romanul lui Mikszath Kalman. 
Regia : Zsurzs Eva. Cu : 
Besseneyl Ferenc, Kiss Ma
ny! Avar Istvan. Kovacs Ka- 
roly. Episodul II — „Răs
plata".

11,40 La ordinea zilei. Azi, județul 
Buzău.

11,55 Ion Finteșteanu și Marcel 
Anghelescu în dialog pe me
lodiile lui Ionel Fernic.

12,05 Revista llterar-artistLcă TV. 
13,00 Telejurnal.
17.30 Fotbal : Universitatea Cluj — 

Dinamo București (divizia A). 
Transmisiune directă de la 
Cluj. în pauză : Tragerea 
Pronoexpres.

19,15 Publicitate.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

30,00 Clntecul săptămînii : „In țara 
din Carpațl" de Ștefan Kar- 
doș. Text — Constantin Cir- 
jan. Interpretează : Lucian 
Marinescu.

20,05 Teleobiectiv.
30,25 Telecinemateca : „Filme mari 

— genuri cinematografice di
ferite". „Gustul mierli". Re
gia : Tony Richardson. Cu : 

Dora Bryan. Rita Tushln- 
gham, Robert Stephens, Mur
ray Melvin.

22.10 24 de ore • România In 
lume.

82.40 Gala maeștrilor. Un virtuoz 
al cornului : Ion Bădănoiu 
Emisiune realizată cu con
cursul orchestrei simfonice a 
Radlotelevlziunll, tenorului 
Valentin Teodorian. core
grafului Amatto Checiulescu 
șl balerinei Ioana Neguț. Di
rijor : Ioslf Conta. Prezintă ; 
Vaslle Donose.

PROGRAMUL II
20,00 Avanpremieră.
20,05 O viață pentru o idee 1 Dr. 

Ștefan S. Nlcolau.
20.35 Agenda.
20,45 Oaspeți In studiourile noas

tre : tenorul Petre Munteanu.
21.10 Ghișeul.
21.30 Publicitate.
21.35 Meridiane literare © Heinrich 

B611 — Premiul Nobel pentru 
literatură pe 1972 • Memoria 
peliculei « Mozaic literar XX.

31.55 „Vis de dragoste" — balet pe 
muzică de Liszt. Coregrafia : 
Vaslle Marcu.

22.10 Program de circ.

„Ultimul cartuș''

Cîntece și dansuri 
de pe pămintul nigerian

Un oaspete, o solie artistică ce a 
stirnit un larg interes in rindul mu
zicienilor, al folcloriștilor și me
lomanilor, al publicului larg : An
samblul artistic național de cintece 
și dansuri din Republica Federală 
Nigeria. Pe scena Teatrului de stat 
din Constanța, a sălii ansamblului 
„Rapsodia română" din București, 
publicul nostru l-a aplaudat deose
bit de călduros. De fapt am luat 
cunoștință cu o formație folclorică 
de pe pămintul Africii foarte 
tinără — constituită doar cu citeva 
luni in urmă și evidențiată la Fes
tivalul național de la Lagos. A- 
tunci, ca reprezentanți ai artei 
cântecului și dansului nigerian, au 
fost aleși cei mai buni cintăreți și 
dansatori.

Doi «oliști la shantu — instru
mente ce ne sugerează sonoritățile 
buciumelor noastre, tăiate parcă 
din colții elefantului — au anunțat 
deschiderea spectacolului. Am luat 
cunoștință de timbrul sarewei, un 
flaut tăios, penetrant, de vibrația 
registrului înalt de la goge — 
vioară englezească. Ritmurile la 
duma, o toacă de forma unei cu
pole de lemn, apoi la tam-tam-uri, 
la tobe de diferite forme și mărimi 
— alcătuiau o percuție bogată. In
tr-un cuvint ni s-au prezentat in
strumentele specifice folclorului 
nigerian, cele care dau naștere 
solo-urilor de mare ecou, ce înso
țesc dansurile ardente. Se împle
teau shantu cu sarewa, cu duma, 
cu goge și povesteau parcă de 
Imensa deltă a Nigerului, de pădu
rile ecuatoriale, de întinsele sa
vane sau de legendele despre pă
durile cu frunze căzătoare.

Au început dansurile. „Asien" 
vorbea despre mindria fetei nige- 
riene. Douăsprezece dansatoare a- 
coperite cu panglici colorate, cu 
podoabe capilare strălucitoare, au 
txecutat dansuri pline de eleganță

și distincție. „Otikwi" — scena re
ginei, povestea despre tînăra fată 
care pornește spre viață și pe care 
toți o pregătesc pentru acest neîn
cetat suiș. O fetiță de 11 ani cu 
pielea pictată in romburi colorate 
simboliza puritatea, gingășia. Am 
urmărit și dansul „Abang" și am 
înțeles că muncile diurne ale fe
meii au un întreg ceremonial, care 
este respectat cu strictețe, ca o 
lege nescrisă a pămintului. ca o 
condiție a traiului de fiecare zi. 
De fapt, și „Asien", și „Otikwi", $1 
„Abang" cereau decorul palmierilor 
sau al plajelor nesfirșite, al plan
tațiilor de cocos. Oameni harnici, cu 
fire deschisă, primitori, au încins 
parcă dansurile, spre a dezvălui 
temperamentul, sensibilitatea lor.

Saa Viktor Wiful — solist vocal, 
Instrumentist la orgă, flaut, chitară, 
acompaniat de o orchestră de in
strumente moderne — ne-a convins 
dc posibilitățile de tratare a fol
clorului nigerian spre jazz, spre 
muzica ușoară, arătind cit este de 
bogat filonul acestui folclor.

Ansamblul artistic național din 
Republica Federală Nigeria ne-a 
prezentat o frumoasă culegere de 
cîntece și dansuri, o manifestare 
cu profunde semnificații pentru 
schimburile culturale dintre cele 
două țări, manifestare care a con
tribuit la o mai bună cunoaștere a 
spiritualității poporului nigerian. 
Le-am ascultat, le-am urmărit, am 
aplaudat ritmul, timbrul instru
mentelor, acel colorit indescriptibil, 
ca un fascicol de lumini, al costu
melor.

Și mai presus de orice, ne-a în
fățișat un mesaj al prieteniei, ca
racteristică majoră a relațiilor de 
vie solidaritate dintre popoarele 
noastre.

S. MARIA

Un ghid care 
ar putea să devină 

dicționar turistic 
în librării: „ROMÂNIA, CARTEA 

DE VIZITĂ A ORAȘELOR"

ADMITEREA 
ÎN LICEE

(Urmare din pag. I)

cinema
• Aici zorile slnt din nou liniș
tite : CAPITOL — 9; 12,30; 16;
19,30.
• O zi mal lungă decît un an : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Simon Templar intervine : 
SALA PALATULUI — 17.15 (seria 
de bilete — 4610); 20.15 (seria de 
bilete — 4626). BUCUREȘTI — 9; 
11.15; 13,30; 16,15: 18.45; 21. la gră
dină — 20.15, STADIONUL DINA
MO — 20.30, ARENELE ROMANE
— 20.15.
• Fluturii slnt liberi : SCALA — 
9: 11.15: 13.45: 16.15; 18.45: 21.15, 
FESTIVAL — 9; 11.30: 13.45: 16.15; 
18,45: 21,15, la grădină — 20.15.
• Ultimul cartuș : PATRIA — 
10: 12.30; 16; 18.30; 21. LUCEA
FĂRUL — 9: 11.15; 13.30; 16: 18.30; 
21, la grădină — 20,15. FAVORIT
— 9.15; 11.30; 13,45; 16: 18.15; 20,30
• Facerea lumii : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20.45.
• Rond de noapte : EXCELSIOR
— 9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20.30
MELODIA — 9: 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20.45. MODERN — 8.45: 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 21. la grădină — 
10.15, GRADINA CAPITOL — 20.

• Povestirile Beatrlcel Potter : 
GRADINA SELECT — 20.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Aventurile Iul Babușcă : DOI
NA — 11,15; 13,15; 15,30; 18: 20,15. 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9: 11.15; 13.30;
16; 18,15; 20,30, TOMIS — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.15.
• Roata vieții — 10; 12; 14. Moar
tea In vacanță — 16,30. Stan șl
Bran la Hollywood — 18.30; 20,30: 
CINEMATECA (sala Union).
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in con
tinuare.
• Fată bătrină : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15.30; 18;
20,15.
• Homolka șl portofelul : UNI
REA — 15,30; 18; 20,30, la grădină
— 20,15.
a Pe aripile vlntulul : BUZEȘTI
— 9; 14; 18,30. la grădină — 20, 
AURORA — 10; 14,30; 19. la gră
dină — 20.
• CJprian Porumbescu : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
• Ce se lntlmplă, doctore ? : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Ceața : DRUMUL SARH — 
15,30; 18; 20,15.
e Grăbiți apusul soarelui : BU-

Literatura de orien
tare turistică a cu
noscut țn ultimii ani 
o evoluție deosebită. 
Editurile au publicat, 
la diferite niveluri, 
numeroase lucrări de 
popularizare a poten
țialului turistic de 
care dispune țara 
noastră.

Departe de a fi 
epuizat sfera posibili
tăților de valorificare 
și popularizare a po
tențialului turistic, ac
tuala editură pentru 
turism și-a concentrat 
eforturile pentru a 
edita lucrări cit mai 
variate, care să pună 
la dispoziția tuturor 
iubitorilor de drume
ție și frumos, elemen
tele cele mai semnifi
cative (cu rezumate și 
in alte limbi), menite 
să vină și în sprijinul 
numeroșilor turiști 
străini atrași de reali
tățile și de pitorescul 
locurilor noastre.

încercăm a ne referi 
doar la una din recen
tele apariții ale acestei 
edituri : „ROMANIA 
— CARTEA DE VI
ZITA A ORAȘELOR", 
semnată ție profesorul 
univ. dr. Vasile Cucu.

Lucrarea este ine
dită prin faptul că 
prezintă pentru prima 
dată scurte relatări 
semnificative asupra 
tuturor celor 236 de 
orașe ale României. 
Autorul s-a străduit sâ 
sintetizeze cele mai 
reprezentative elemen
te legate de poziția,

caracteristicile geo
grafiei locului, popu
lația, istoria,- t econo
mia și potențialul tu
ristic de care dispune 
fiecare oraș, ca- și îm
prejurimile lui. Se 
mai pun la dispoziția 
cititorului și o serie 
de informații de pri
mă utilitate, ca : a- 
dresele oficiilor de 
turism, hotelurilor 
principale, stațiilor 
auto-service etc. Vo
lumul este completat 
cu planurile a 100 ora
șe, cu prioritate ale 
municipiilor, reședin
țelor de județe, sta
țiuni balneoclimate
rice sau orașe mai 
puțin cunoscute, care 
nu o poziție intere
santă in calea drumu
rilor turistice. De ase
menea, este anexată o 
hartă generală a ora
șelor existente la sfîr- 
șitul anului 1971.

Așa cum afirmam, 
este vorba de un ghid 
de un anumit gen, 
original prin încerca
rea de a atrage aten
ția asupra tuturor ora
șelor, demonstrind câ 
fiecare dintre acestea 
deține un obiectiv sau 
altul care poate inte
resa pe turist. Totuși, 
poate ar fi fost mai 
nimerit, credem, ca 
această primă lucrare, 
care prezintă toate o- 
rașele României, să 
ofere cititorilor o 
prezentare a locali
tăților în ordine alfa
betică, nu o eșalona
re după numărul

populației, care, pe 
lîngâ caracterul osci
latoriu, prezintă unele 
inconveniente de uti
lizare.

De asemenea. In 
speranța unor viitoare 
ediții, opinăm că a- 
cest ghid ce se intitu
lează „Carte de vizi
tă" poate amplifica 
afirmațiile asupra u- 
nor obiective turistice 
mai importante ca : 
muzee, case memo
riale, biblioteci, case 
cu o arhitectură deo
sebită, parcuri, gră
dini etc. O serie de 
adrese utile vor tre
bui în mod inevitabil 
actualizate (avîndu-se 
în vedere dinamica 
imoresionantă a ora
șului românesc mo
dern, care înscrie 
— mult mai repede 
decit procesul de edi
tare a unei astfel de 
cărți — noi și noi o- 
biectlve). Acest bine
venit început credem 
că ar putea deveni un 
mic dicționar turistic 
al orașelor românești 
și nu numai o carte 
de vizită. Sigur că o 
asemenea cerință soli
cită ediții separate în 
limbi străine (sau cel 
mult una paralelă cu 
textul românesc).

S-ar putea astfel 
prezenta și planurile 
tuturor orașelor, cu 
indicații mai multe 
asupra traseelor ur
bane.

Dumitru MANOLE

CEGI — 15,30; 19, la grădină — 
20,15.
• Drum in penumbră : GIU-
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Nici un moment de plictisea
lă : FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
a Solaris : COTROCENI — 15.30;
19.
• Cind legendele mor : VOLGA
— 9: 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20.15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30.
a Omul nu e singur : CRINGAȘI
— 15.30; 18; 20.1,5.
a Țară sălbatică : PACEA —
15,45: 18; 20,15.
a Puterea șl Adevărul : POPU
LAR — 15,30; 19.
a O floare șl doi grădinari : VII
TORUL — 15,30; 19.
a Veronica : MUNCA — 16; 18;
20, RAHOVA — 16; 18; 20.
a Acea pisică blestemată : MIO
RIȚA — 9: 11.15: 13.30; 15,45;
18; 20.30. ARTA — 15,30; 18; 20.30, 
la grădină 20,15.
a Adio, Petersburg : PROGRE
SUL — 15.30; 18; 20.15.
a Sălbăticia albă : MOȘILOR — 
15,30; 18; 20.30. la grădină — 20,15
a Eu nu văd, tu nu vorbești, ci 
nu aude : COSMOS — 15.30; 18; 
20,15.
a Bătrlnii bandiți : VITAN — 
15.30; 18; 20,30.
a Frumos, onest, emigrat În Aus
tralia : GRADINA VITAN — 20,15.

teatre
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.30.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un flu
ture pe lampă — 20, (sala Studio): 
Prizonierul din Manhattan — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Glulești : ...Eseu — 
19,30.
• Teatrul Național din Craîova 
(in sala Teatrului de comedie) : 
Acolo unde-s-nalți stejarii — spec
tacol cu Tudor Gheorghe — 20. 
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" ; Autorul moare azi — 20. 
a Comitetul de cultură șl educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău ; Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor" — 20,30 ; 21,15.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate
— 18,30.
• Circul „București" : Arena »73
— spectacol internațional — 19,30.

bilete întocmite de profesorii exa
minatori și aprobate de președin
tele comisiei. Fiecare bilet va con
ține obligatoriu cite două subiec
te. Probele orale se programează pe 
obiecte și se 6usțin în prezenta în
tregii comisii.

Este de menționat faptul că Ia 
examinarea candidaților, in acest 
an. se va urmări cu precăde
re. modul In care aceștia și-au 
însușit cunoștințele prevăzute in 
programele de concurs, evitindu-se 
datele si faptele neesențiale. Comi
siile de concurs vor verifica, de 
asemenea, deprinderile de expri
mare scrisă si orală ale candida- 
tilor, posibilitățile lor de a opera 
cu cunoștințele dobindite în școala 
generală.

— Probele scrise slnt eliminato
rii ?

— Probele scrise nu sint elimi
natorii. De altfel, lucrările scrise, 
notate de profesor. se deschid 
după Încheierea probelor orale și 
numai după ce notele la aceste 
probe au fost înscrise in catalo
gul de concurs. Candidat ii care nu 
au obținut cel puțin media 5 la 
flecare obiect de concurs 6int de
clarați respinși, fără a 11 se mai 
calcula media generală.

Admiterea in licee se face în or
dinea descrescindă a mediilor ge
nerale obținute de candidați la 
concurs și in limita locurilor pla
nificate. Pentru sesiunea de vară, 
media minimă de admitere este 
6,00. In cazul cind pe ultimul loc 
sint mai multi candidați cu aceeași 
medie, va fi admis candidatul care 
a obținut media cea mai mare la 
promovarea clasei a VIII-a. La 
concursul de admitere nu sint 
reușiți fără loc și nu se aprobă 
reexaminări. Candidatii declarați 
admiși la concursul de admitere 
se pot înscrie la școala și la spe
cialitatea pentru care au candidat.

Lista candidaților admiși, in or
dinea descrescindă a mediilor și 
în limita locurilor planificate, se 
afișează imediat după încheierea 
concursului.

Informații detaliate privind des
fășurarea concursului de admitere 
— numărul de locuri și profilele 
în care se școlarizează elevii — se 
pot obține de la secretariatele li
ceelor. precum si de la inspectora
tele școlare.

ULTIMUL CARTUȘ 
ertc continuarea fil
mului cu MÎINILE 
CURATE, inscriin- 
du-sc — cu un subiect 
dc sine stătător — în 
serialul consacrat de 
Titus Popovici Si Pe
tre Sftlcudcanu evo
cării perioadei drama
tice de după elibe
rare. Scenariștii au 
pornit de la eveni
mente reale pentru a 
reconstitui, in des
fășurarea unor po
vestiri cinematografice 
de factură polițistă, 
imagini ale luptei îm
potriva forțelor reac- 
țiunii care — prin 
crime si provocări sin- 
geroase — au Încer
cat să oprească in loc 
cursul Istoriei, instau
rarea puterii popu
lare în România. Pri
mele două filme din 
cadrul acestui serial 
— Cu mîinile curate 
și Ultimul cartuș — 
au fost realizate 
regizorul Sergiu 
colaescu. Acțiunea ce
lei de-a doua pelicule 
rememorează atmos
fera de tensiune de la 
sfirșitul anului 1945 și 
începutul anului 1946 
si-1 readuce in 
plan pe 
Roman 
comunist 
rindurile politiei 
către partid și 
devine eroul întregu
lui serial).

Noua producție a 
„Casei de filme nr. 
cinci" reia (intr-un ge
neric sugestiv) ultimul 
episod al filmului ante
rior : moartea comisa
rului Miclovan. ucis 
in luptă de oamenii 
lui Semaca (profito
rul care, sub parava
nul unei onorabile 
negustorii de anti
chități. îi organiza pe 
bandiți, urmărind o- 
culte teluri politice 
reacționare). îl reve
dem așadar pe Ro
man preluind pistolul 
încă fierbinte 
mina prietenului 
căzut la datorie 
un pistol în care se 
găsește un ultim car
tuș. Cu acest 
el il va ’ 
nai pe : 
tăm la i 
act al 
sanare 
cepută i___
de Roman si 
van. O victorie in nu
mele dreptății și al 
prieteniei. pecetluită 
de buchetul de flori pe 
care Roman il depu
ne stingaci, împreună 
cu dulia „ultimului 
cartuș", pe mormintul 
tovarășului său. Este 
sfirșitul simbolic al 
unui film, dar nu ei 
sfirșitul luptei : sîn- 
tem abia la începutul 
anilor '46, iar pe co
misarul Roman il aș
teaptă alte confrun
tări decisive...

Ca in orice serial 
cinematografic, exis
tă personaje care trec 
dintr-un film in altul 
fără a presupune, de 
fiecare dată, noi re
comandări. E cazul co
munistului Roman (a- 
celași ca si in 
miinile curate", 
doar ceva mai 
de sine si mai __
in munca sa de poli
țist — rol interpretat 
cu o bine gindită so
brietate de Ilarion 
Ciobanu) ; e cazul ci
nicului Semaca (ex-

de 
Ni-

prim
comisarul 

(muncitorul 
trimis in 

de 
care

din 
său

cartuș, 
i răpune in fi- 
Semaca ; asis- 
epilogul unui 
luptei de a- 
socială în- 

umăr la umăr
Miclo-

„Cu 
poate 
sigur 
decis

„Nedeea Drăgăicii 73“
BUZĂU (Corespondentul „Scinteii", 

Mihai Bâzu). — Coborind din Isto
ria meleagurilor buzoiene. Nedeia 
Drăgăicii a reunit și in acest an 
aici, la confluenta munților cu Bă
răganul fierbinte, datinile străvechi 
cu tot ce s-a creat pînă în prezent 
in portul popular și in tezaurul spi
ritual al localnicilor.

Peste 3 000 de artiști amatori, al 
celor 100 formații și ansambluri fol
clorice participante, au deschis ser
bările Drăgăicii printr-o paradă a 
portului popular, încheiată cu con
cursul celui mai vechi și autentic 
costum popular.

Nedeia Drăgăicii a prilejuit, după 
datină, și desfășurarea tirgului a- 
nual. cu produsele industriei locale, 
ale cooperativelor agricole si mește
șugărești din Buzău si județele li
mitrofe. prezentate in standuri spe
cial amenajate.

celent întruchipat de 
George Constantin), 
înfruntarea pe via
ță și pe moarte din
tre aceste doua per
sonaje reprezintă prin
cipalul resort dra
matic al filmului. De 
'la primele imagini, e- 
vocarea are girul pro
fesionalismului 
rilor ei — 
șl regizor.
chiar dacă
ca atare este articulat 
cu mal puțină rigoare 
decit in „Cu miini- 
le curate" și dacă din 
filmul de față lip
sește parcă atît far
mecul lui Miclovan, cit 
si confruntarea de 
mentalități dintre cei 
doi comisari (element 
esențial, de substan
ță. in dramaturgia pre
cedentei realizări). Un 
singur personaj nou 
capătă un relief no
tabil : tinărul dc la 
tară, care-1 secondea
ză voluntar pe Roman 
— o compoziție plină

__ auto- 
scenariștl 

Aceasta 
subiectul

CRONICA
FILMULUI

„ma- 
Se- 

Bar-

de culoare si adeseori 
punctată de umor a 
actorului Sebastian 
Papaiani. în Ultimul 
cartuș nu se intențio
nează. de altfel, dez
văluirea in acțiune a 
unor caractere și psi
hologii. ci conturarea 
peisajului uman și 
social al acelor ani de 
răscruce. intr-o ima
gine revelatoare in 
ansamblul ei.

De la detaliile am
biantei (descrierea 
„străzii" de odinioa
ră. incursiunile în pe
riferia unde viermuia 
„lumea interlopă" etc.) 
pină la crochiurile 
unor tipuri specifice 
faunei vremii (con
cludente apariții ale 
unor buni actori, în
tre care Amza Pel- 
lea, în rolul 
relui agricultor' 
maca ; Marga
bu. soția acestuia; 
Colea Răutu sau Jean 
Constantin, in rolul 
unor ucigași plătiți 
de celălalt Semaca, 
anticarul ș. a.), acest 
tablou de 
blu are 
te de o 
lă putere 
In același __  .
tă citate o seamă de 
secvențe care impun 
prin autenticitatea lor 
— de pildă, provocarea 
soldată cu asasinarea 
unor participant! la o 
pașnică manifestație 
muncitorească. des
cinderea la conacul 
moșierului Semaca și 
descoperirea depozi
tului de arme etc. A- 
ceste secvențe sânt 
menite să puncteze, in 
spiritul realității isto
rice. implicațiile po
litice direote ale po
vestirii cinematogra
fice.

Bogată în 6Ugestii 
pregnante, cu episoa
de dramatice, dar con
cepute uneori parcă 
independent, fără o 
structură unitară — 
„povestirea" a stimu
lat fantezia regizoru
lui Sergiu Nicolaescu; 
el demonstrează în 
Ultimul cartuș, încă 
o dată, stăpînirea ma
tură a mijloacelor ar-

ansam- 
componen- 
remarcabi- 
evocatoare. 
sens, meri-

tei sale, vocația pen
tru filmul de acțiune, 
capacitatea de a capti
va publicul. Pe un 
fundal compus cu cer
tă intuiție, cu o deose
bită atenție față de 
detaliile de scenogra
fie (decorurile : Mar
cel Bogos) sau vesti
mentare (Olteea Io- 
nescu), regizorul des
fășoară tehnica „seria
lului polițist" punind 
copios in valoare 
resursele acestui gen 
de largă populari ta- 
1_. de con
semnat momente rea
lizate cu o anume 
subtilitate (secvența de 
la Capelă, unde Se- 
maca dispune, păs- 
trîndu-și expresia de 
falsă reculegere, uci
derea lui Roman), al
tele de acțiune pură 
(urmărirea „ca-n fil
me" dintre mașinile 

ser-
i o 

_____ inte- 
(confruntarea 

Se- 
Tri-

te. Sint

dintre
care gonesc pe 
pentine). sau cu 
înaltă tensiune i 
rioară 
dintre Roman 81 
maca, pe scările 
bunelului, ori, mai a- 
les, manifestația mun
citorească oprită de 
provocatori), ca și al
tele, de efect exterior 
(jaful trenului cu ali
mente pentru Moldova 
înfometată — o sec
vență cam lungă și 
cam zgomotoasă, iar 
bine filmată). Fiecare 
in parte, aceste epi
soade sint realizate cu 
mină sigură, 
cu virtuozitate, 
dacă alăturarea 
pe alocuri prea frag
mentată. In aceas
tă ordine de idei 
amintim secvențele de 
la minăstire — con
cepute intr-un regis-

i mo- 
une- 

spirit 
amu- 

făci nd

uneori 
chiar 
pare

tru satiric, cu 
mente burlești 
ori. filmate cu 
de observație, 
zante. dar... ! 
parte parcă dintr-un 
alt film !.

In genere, 
captivează 
estompind 
măsură aceste 
secvențe. Așa 
s-a întimplat si 
mîinile curate, 

genului

acțiunea 
publicul, 

.în bună 
incon- 

cum 
in Cu 

mij- 
auloacele ______

fost în esență subor
donate intențiilor de 
fond : evocarea dina
mică, antrenantă a 
realităților unei epoci 
apuse dar vii încă 
în memoria multor 
spectatori. o epocă 
în care s-au dus te
meliile edificiului so
cial de astăzi, in des
fășurarea unei bătălii 
dure cu dușmani în
verșunați ai noii o- 
rînduiri. Ultimul car
tuș a fost realizat cu 
aportul unei echipe ' 
sudate in timpul tur
nării filmului ante
rior (imaginea — Ale
xandru David : mu
zica — Richard Oscha- 
nitzky ; coloana sono
ră — ing. A. Salama- 
nian), o echipă ale 
cărei virtuți individu
ale le-am 
scriind despre 
Cu mîinile 
Semnificațiile ambelor 
pelicule vor fi integral 
puse in lumină in 
contextul întregului 
serial. Așteptind con
tinuarea. socotim că 
cele două filme ale lui 
Sergiu Nicolaescu sînt 
de bun augur, succe
sul lor fiind pe deplin 
îndreptățit.

D. COST1N

relevat 
filmul 

curate.

„Lumea se distrează
I
I
I 
I
I

„ROMANIA-FILM’' prezintă

Tntîmplări comice, filmate de operatori din întreaga 
lume și comentate de Valentin Silvestru

Un film de ALECU CROITORII. Scenariul : Dumitru 
Fernoagâ, Alecu Croitoru. Muzica : Temistocle Popa. 
Sunetul : Nicolae Ciolcă. Montajul : lulia Vincenz Ga- 
brea. O producție a studioului cinematografic „Bucu-

ABONAMENTE LA ZIARE Șl REVISTE
In aceste zile, oficiile P.T.T.R., 

factorii poștali și difuzorii de 
presă din întreprinderi și insti
tuții primesc înscrieri pentru 
reînnoirea abonamentelor la 
ziare și reviste pentru trimes
trul al III-Iea. De asemenea, se 
pot contracta noi abonamente 
pentru trimestrele III și IV, la 
toate publicațiile cuprinse in 
catalogul presei 1973.

Tot în aceste zile se primesc 
abonamente la toate publicațiile 
pentru copii șl tineret, pentru 
perioada vacanței de vară, între 
1 iulie—30 septembrie. Abona
mentele se fac la toate oficiile 
P.T.T.R., factorii poștali și difu- 
zorll de presă din școli. Publi
cațiile se vor trimite la adresa 
Indicată de abonat.
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Sosirea in Capitală a unei delegații 
a Asociației de prietenie sovielo-roniână
Marți la amiază a sosit In Capi

tală o delegație a Asociației de prie
tenie Fovictn-română, condusă de 
A. G. Tukanova, prim-vicepreședinte 
al asociației, profesor la Școala supe
rioară de partid de pe lingă C.C. al 
P C.U.S.. care va face o vixită in 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni.

delegația a fost salutată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S.. de mem
bri ai consiliului și activiști ai 
A R.L.U.S.

Erau prezcnți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei 

(Agerpres)

ÎNTOARCEREA de ia sofia a DELEGAȚIEI 
DE ACTIVIȘTI AI P.C.R.

Marți s-a Înapoiat in Capitală, 
venind de la Sofia, delegația de ac
tiviști al Partidului Comunist Ro
mân. condusă de Gheorghe Petres
cu. membru al C.C. al P.C.R., prim- 
se ere tar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B.. a tăcut o vizită in schimb 
de experiență in R.P. Bulgaria.

La aosire, pe aeroportul Otopeni,

delegația a fost intimpinatâ de Ton 
Savu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

vremea
Iert în țari : Vremea a fost în 

general frumoasă, cu cer variabil 
în cea mai mare parte a țării, 
exceptînd vestul Olteniei. zona 
deluroasă din Oltenia sl Munte
nia și. Izolat. în Transilvania, 
unde a fost instabilă. In aceste 
regiuni. cerul a fost mai mult 
noros șl s-au semnalat averse de 
ploaie însoțite de descărcări elec
trice. Vintul a suflat potrivit, cu 
Intensificări locale în estul țării. 
Temperatura aerului Ia ora 14 a

fost cuprinsă între 14 grade la 
Cimpuiung și 27 dc grade la Dro- 
beta Turnu-Severln. în București : 
Vremea a fost relativ frumoasă, 
cu cer variabil, mai mult noros în 
cursul dimineții. Vintul a suflat 
slab pînâ la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 25 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 Iunie. în țară : Vre
mea va fi in general frumoasă, 
cu cer variabil. înnorări mal pro
nunțate se vor semnala în a doua 
parte a Intervalului în vestul țării, 
unde, izolat, va ploua slab. Vlnt 
potrivit. Temperatura în creștere 
Minimele vor fi cuprinse intre 10 
și 20 de grade, iar maximele vor 
oscila între 22 șl 32 de grade. în 
București : Vreme în general fru
moasă, cu cer variabil. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere.

PRONOSPORT
CISTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 10 IUNIE 1973 :

Categoria I : (12 rezultate) = 16,80 
variante a 4 982 lei.

Categoria a II-a : (11 rezultate) - 
425.30 variante a 236 lei.

Categoria a IlI-a : (10 rezultate) ■ 
3 996,30 variante a 38 lei.

Cronica zilei
A sosit la București Kwamc 

Yeboah Boafo. amba.sndorul extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Ghana in Republica Socialistă 
România,

★

Intre 4 șl 12 iunie a făcut o vizită 
In țara noastră, la invitația Consi
liului național al Societății de Cruce 
Roșie a Republicii Socialiste Româ
nia, o delegație a Crucii Roșii Sue
deze. condusă de John Philipson, 
vicepreședinte al acestei organizații.

Tn 1 impui șederii in România, 
oaspeții suedezi au avut Întrevederi 
cu membri al conducerii Societății 
de Cruce Roșie, au luat cunoștință 
de activital.'a organizației din muni
cipiul București, din Județele 
Galați și Constanța și au vizitat 
obiective industriale și social-cul- 
turalc.

★

Filozoful și economistul englez 
John Stuart Mill a fost comemorat, 
marți după-amiază, cu prilejul cen
tenarului morții sale, in cadrul unei 
ședințe organizate In Capitală dc 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia. Numele lui John Stuart Mill 
figurează, alături de alte personali
tăți ale culturii universale, pe lista 
aniversărilor și comemorărilor pro
puse de UNESCO pentru a fi 
sărbătorite. In semn de cinstire, în 
lumea întreagă.

Manifestarea a fost deschisă de 
acad. C. Ionescu Gulian. președintele 
Secției de științe filozofice, psiholo
gice și juridice a Academiei.

In continuare au fost prezentate 
comunicările „Doctrina economică a 
lui John Stuart Mill și contradicțiile 
școlii clasice burgheze" de prof. 
Ivanciu Nicolae-Vălcanu de la Aca
demia de studii economice și. „John 
Stuart Mill și tentativa de a rațio
naliza inducția" de prof. Ion Didi- 
lescu și conf. Mircea Constantinescu 
de la Facultatea de filozofie a Uni
versității din București.

Comunicările au fost urmărite cu 
interes de asistență in care se aflau 
academicieni, cercetători, cadre di
dactice din invățămintul universitar.

★

In perioada 9—12 iunie 1973 a 
făcut o vizită in tara noastră domnul 
Walter Sauer, prim-vicepresedinte al 
Băncii de Export-Import din S.U.A. 
Cu această ocazie a vizitat Banca 
Națională a Republicii Socialiste 
România. Banca Română de Comerț 
Exterior, Ministerul Finanțelor, Mi
nisterul Comerțului Exterior și Mi
nisterul Industriei Chimice. In a- 
ceastă perioadă au fost purtate dis
cuții cu privire la dezvoltarea co
laborării dintre Banca Română de 
Comerț Exterior și Banca de Ex
port-Import din S.U.A.

(Agerpres)

Vizita delegației parlamentare 
indoneziene

Delegația pnrlamcntară Indonczia- 
nă, condusă de Domo Pranoto, vice
președinte al parlamentului, care se 
află in țara noastră la invitația Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, a vizitat marți mu
nicipiul Brașov.

Oaspeții au avut o convorbire cu 
Constantin Cirțină, primarul muni
cipiului. Cu acest prilej, delegația a 
luat cunoștință de realizările ob
ținute in domeniile economic și so
cial-cultural, de perspectivele de

dezvoltare a acestui important centru 
industrial al țării.

în continuare, membrii delegației 
au vizitat monumente istorice și de 
artă, noile cartiere de locuințe și sta
țiunea turistică Poiana Brașov.

In aceeași zi, parlamentarii indo
nezieni au fost oaspeții constructo
rilor de autocamioane șl de tractoare, 
cu care ocazie au vizitat principa
lele sectoare de producție.

După-amiază, oaspeții s-au Înapo
iat in Capitală.

Președintele Asociației de prietenie Italia — România 
și-a încheiat vizita în țara noastră

Marți și-a Încheiat vizita in țara 
noastră deputatul Ștefano Vetrano, 
secretar al Grupului parlamentar de 
prietenie italo-român, președintele 
Asociației de prietenie Italia-Romă- 
nia. Invitat al Asociației de prietenie 
româno-italiană și al Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oaspetele a avut între

vederi la Marea Adunare Națională, 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, a purtat discuții cu conduce
rea I.R.R.C.S. și a Asociației de prie
tenie româno-italiană, a vizitat o- 
bicctive culturale și artistice din Ca
pitală și din diferite regiuni ale 
țării.

(Agerpres)

REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTELE LA

„ERA SOCIALISTĂ*'
Reînnoiți-vâ abonamentele la revista „ERA SOCIALISTĂ', revista 

teoretica și social politica a Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de nu
mere) și 36 lei semestrial.

Abonamentele se fac la Oficiile și Aaențiile P.T.T.R., factorii poștali 
și prin difuzorii de presa din întreprinderi, instituții și de la sate.

Popasuri noi 
în calea drumeților

• SPORT • SPORT • SPORT • SPO RT • SP ORT

Problemele sportului in dezbaterea organelor de partid județene - MEHEDINȚI:

PROGRAMUL ESTE CUPRINZĂTOR ȘI INTERESANT, 
URMEAZĂ FAPTELE...

Baza turistică a țării s-a în
tregit in acest an cu o serie de 
construcții și amenajări ce pot 
conferi un plus de atractivitate 
și interes pentru iubitorii de 
drumeție.

în renumita stațiune balneo
climaterică Herculane a fost 
construit un modern complex 
sanatorial, care dispune de 360 
de locuri de cazare, o cantină- 
restaurant, bază de tratamente 
și alte anexe menite să ofere 
oaspeților condiții optime de 
odihnă și de îngrijire a sănă
tății. în prezent se află in con
strucție un nou hotel cu o ca
pacitate de 300 de locuri, ampla
sat lingă vechile băi romane, 
una din cele mai pitorești zone 
ale fermelor de pe valea Cernei.

Noi hoteluri sint in curs de 
construcție in orașul de la poa
lele Timpei, care își va spori 
astfel zestrea cu încă; 1 000 de 
locuri.

In pădurea Rediu, din apro
pierea orașului Botoșani, se 
ridică o casă de vinătoare. 
Acest frumos loc de popas va 
fi încadrat de un parc dendro- 
logic ce va cuprinde aproape

toate speciile de arbori exis- 
tenți in pădurile patriei.

Cunoscutele cabane și hanuri 
de la Putna, Rarău, Deia, Ră- 
dășeni, Adincata, Ilișești, Mes- 
tecăniș și Zugreni dispun, in 
prezent, de circa 3 000 locuri de 
cazare. Tot pe meleagurile „Ță
rii de sus", la Cimpuiung Mol
dovenesc a fost amenajat „Mu
zeul lemnului", unic in țară, 
care reunește peste 1 900 de 
exponate. De-a lungul celor 12 
săli de prezentare, originalul 
muzeu reconstituie istoria pre
lucrării lemnului de la cele mai 
vechi unelte și obiecte gospo
dărești sau de uz casnic, pînă 
Ia produsele modeme ale indus
triei. Turiștii care vor cutreiera 
zona de nord a Moldovei nu 
trebuie să uite codrul secular 
de la Slătioara, întins.pe mai 
bine de 330 ha și considerat 
unul dintre cele mai Importante 
atracții de acest fel.

în sfirșit, pe văile Zăbalei, 
Tulnicului și Nărujei au fost 
construite cabane turistice și 
stini care pun la dispoziția dru
meților produse tradiționale.

U. R.S.S. :

Legenda Tallinului
„Cu cit ai mai multi prieteni, cu 

alit mai multe drumuri duc spre casa 
ta", spune un vechi proverb esto- 
nian. Intr-adevăr, estonienii sint În
totdeauna bucuroși de oaspeți, ne 
care ii întâmpină, la tot nasul, cu 
tradiționalul salut „Tere !" („no
roc !“) și 11 înconjoară cu slmnatie și 
căldură prietenească.

...De sus, de pe terasa hotelului 
„Vlru" al in față panorama Întregu
lui Tallin, capitala R.S.S. Estonia, 
unul dintre cele mal vechi orașe ale 
Uniunii Sovietice. De la înălțimea de 
70 de metri el iți apare ca‘ un ade
vărat furnicar, cuprins intre verdele 
pantelor domoale ale dealurilor cc-1 
înconjoară ca intr-o potcoavă și al
bastrul neliniștit al apelor Mării Bal
tice. Despre multiseculara viată a o- 
rasului pe care, la 1154, geograful 
arab Mohammed Idrisi il însemna pe 
harta de atunci a lumii sub denu
mirea de „Koluvan". adică orașul 
iui Kalev — erou național estonian 
— vorbesc nenumărate legende trans
mise din generație In generație oină 
in zilele noastre. Dar istoria celor 
peste opt veacuri dc existentă a Tal
linului e atestată in fiecare clădire, 
în fiecare piatră din pavajul strădu
țelor înguste și întunecoase din 
Toompea — „orașul de sus", în zi
durile și bastioanele monumentalei 
cetăți medievale, leagăn și simbol al 
secularei civilizații estoniene.

„Puține orașe din Europa pot fia- 
semuite cu Tallin — un oraș vechi 
și, In același timp, in continuă în
noire și întinerire" — ne spune vi
cepreședintele sovietului orășenesc. 
Aleksander Reep. Conservînd cu mul
tă grijă tot ceea ce a fost creat de 
predecesori, locuitorii îi adaugă as
tăzi, prin activitatea lor construc
tivă. noi și noi valori materiale și 
spirituale, transformindu-1 intr-un 
oraș socialist in plină dezvoltare. 
Tallin este in prezent cunoscut că 
un oraș al marilor întreprinderi in
dustriale. institute de invătămint. in
stituții științifice și culturale, in care 
trăiesc și lucrează muncitori și ar
tiști. medici și constructori, docheri, 
savanți, marinari, muzicieni. „Ulti
mul război mondial a lăsat urme 
grele aici, la Tallin — ne relatează 
interlocutorul nostru. 47 la sută din 
clădiri au fost distruse. In 1945. nu
mărul locuitorilor orașului era de 
circa 100 000".

S-a construit mult la Tallin In 
anii postbelici. Orașul a crescut, s-a 
extins continuu. Astăzi, numai in
tr-unui din microraioanele nou con
struite locuiesc peste 90 000 de 
oameni, din cei aproape 400 000 
cit numără populația orașului. Ve
chile căsuțe de lemn cu un etaj de 
la fostele periferii die orașului sint pe 
cale de dispariție, locul lor fiind luat

de elegante blocuri cu nouă si zece 
niveluri. Dar ceea ce te impresionea
ză cel mai mult in peisalul con
temporan al Tallinului este mul
titudinea de unităti industriale mo
derne. de cele mai diverse profiluri 
— de la construcții de mașini la in
dustria alimentară, de la electroni
că la Industria ușoară sau forestie
ră. Cele peste 100 de întreprinderi 
ale orașului realizează 45 la sută din 
producția industrială a R.S.S. Esto
nia. O activitate intensă se desfășoară 
in portul orașului, care servește pes
te 200 de vase, multe dintre ele „fa
brici plutitoare", o întreagă industrie 
de pescuit pe mări și oceane.

...La 8 km de Tallin, in partea 
sa vestică, pe un teritoriu de circa 
75 de hectare se întind construcții
le noului institut politehnic. „Cele 
șase facultăți ale institutului pre
gătesc ingineri și economiști In 38 
de domenii, corespunzător cerințelor 
economiei naționale" — ne infor
mează rectorul Agu Aarna, membru 
corespondent al Academiei de știin
țe a R.S.S. Estonia. Domnia sa ne-a 
vorbit pe larg despre viata institu
tului. despre activitatea celor 9 000 
de studenți și peste 1 000 de cadre 
didactice. Aflăm că 77 la sută din 
studenți 61 nt antrenați, în afara o- 
relor de studiu, la munca de cerce
tare științifică pe lingă diverse ca
tedre. Marea majoritate a lucrărilor 
științifice realizate de studenti au un 
caracter aplicații/. De altfel, institu
tul dispune de. 10 laboratoare care se 
ocupă direct de probleme ale pro
ducției, execută proiecte solicitate 
de diferite întreprinderi pe bază de 
contract. „Dorim ca, în viitorii 2—3 
ani, să atragem în munca de cerce
tare pe toți studenții noștri, să ne 
orientăm tot mai mult spre cerințe
le producției. Vrem să dăm econo
miei cadre cit mai bine pregătite din 
toate punctele de vedere. Acesta este 
telul întregii noastre activități" — 
conchide interlocutorul nostru.

...Legenda spune că in noaptea fie
cărui an nou. din adincurile lacului 
Ulemiste, situat in apropiere de oraș, 
coboară pe străzile Tallinului bă- 
trinul Jarvevanna, care pune primu
lui intUnit întrebarea : „Orașul este 
construit?" Trebuie neapărat să-i 
răspunzi: „Nu, orașul încă se con
struiește". altfel bătrinul e gata 6ă 
dea drumul apei din lac spre a 
inunda localitatea. Nici nu s-ar pu
tea răspunde in alt mod la această 
întrebare, cunoscind Tallipul unde 
în armonie cu tot ceea ce au durat 
mai de preț predecesorii, oamenii 
continuă să-și construiască orașul zi 
de zi. adaptîndu-1 mereu noilor lor 
exigențe.

Eugen IONESCU

R.P. POLONĂ:

Acasă la F. 125 P.

în ultimii ani. mișcarea sportivă 
de masă și competiționalâ din jude
țul Mehedinți a înregistrat progrese 
tot mai evidente. Concomitent cu 
dezvoltarea bazei materiale, au fost 
întreprinse, in orașe, comune și sate, 
numeroase acțiuni, concretizate mai 
ales in diversificarea și lărgirea con
tinuă a activității. S-a evidențiat, mal 
ales in ultima perioadă, preocuparea 
consiliilor locale de educație fizică și 
sport, in colaborare cu organizațiile 
de sindicat, U.T.C. și de pionieri, de 
a organiza, tot mai frecvent, compe
tiții de masă la atletism, cros, volei, 
excursii și drumeții, la care au luat 
parte mii de tineri și oameni ai mun
cii din diverse sectoare de activitate. 
Dar. in sportul de performanță, deși 
s-a ■ conturat unele inițiative valo- 
ro/ e, activitatea incă nu se desfă- 
șoJ la nivelul posibilităților și ce
rințelor actuale.

„.Acestea sint concluzii care au 
reieșit nu demult dintr-o ședință a 
biroului Comitetului județean de 
partid Mehedinți în care s-au anali
zai problemele sportului, in lumina 
hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie—2 martie a.c. O bună 
perioadă de timp — așa cum s-a 
subliniat In raportul prezentat, in 
intervențiile particîpanților la discu
ții — asociațiile sportive, celelalte 
organizații, care au atribuții precise 
în activitatea sportivă, și-au limitat 
activitatea la pregătirea unor echipe 
și organizarea unor acțiuni spora
dice, care au cuprins un număr 
foarte mic de salariați. Asociații 
o acelea de la întreprinderea de va
goane, combinatul de prelucrare a 
lemnului, șantierul naval s-au trans
format. cu timpul, in cluburi de... 
susținere a echipelor din campionate, 
în aceste unități industriale, cu mii 
de salariați, rareori s-au organizat 
competiții de masă, in care să fie a- 
trași oameni ai muncii de toate vir
atele. De asemenea, a devenit o prac

tică în activitatea asociațiilor spor
tive din mediul rural, ca și a celor 
din orașele Strehaia, Orșova, Vinju- 
Mare, de a-și programa cu regulari
tate aceleași acțiuni ce se limitează 
de fapt... la susținerea echipelor de 
fotbal. Sint asociații sportive care 
incă nu-și fac simțită prezența prin 
acțiuni specifice satului, in funcție 
de posibilitățile de care dispun.

Discuțiile s-au referit și la un alt 
aspect : acela al creșterii numărului 
elevilor cu scutiri medicale. Peste 18 
la sută din elevii ultimelor clase de 
liceu sint astfel scoși din activitatea 
sportivă școlară, deși poate la o ana
liză atentă a „scutirilor" respective 
s-ar observa ușurința cu care se soli
cită. ca și ușurința cu care se aprobă 
asemenea certificate... De obicei, in 
multe școli din județ se inițiază ma
nifestări sportive de ultimă oră, cel 
mai adesea cind o impune un anumit 
moment festiv. Și atunci totul este 
lăsat pe seama profesorilor de edu
cație fizică. Oare conducerile școlilor, 
organizațiile de U.T.C. și de pionieri, 
diriginții claselor nu au răspundere 
și pe această linie ?

In municipiu, in celelalte orașe și 
comune din județ s-au amenajat prin 
numeroase acțiuni de muncă volun- 
tar-patriotică noi și moderne baze 
sportive, a sporit, in mod simțitor 
dotarea materială. Totuși, aceste mij
loace nu sint întreținute corespunză
tor. nu sint folosite permanent. Pe 
baza sarcinilor reieșite din hotărirea 
plenarei C.C. al P.C.R. s-a întocmit 
un cuprinzător plan de activități, u- 
nele concretizindu-se chiar la înce
putul acestui sezon. Crosul „Femi- 
na", organizat pentru tinerele fete 
din școli și întreprinderi, a cuprins 
peste 1 000 de participante. „Crosul 
primăverii" a adus la start peste 
30 000 de tineri. La „Crosul tineretu
lui" in etapele pe asociație au parti
cipat pșste 19 000 de tineri. Consiliul 
județean pentru educație fizică și

sport a organizat, in fiecare dumini
ca, „Crosul tinereții". în luna martie, 
de la Liceul nr. 3 din Drobeta Turnu- 
Severin s-a lansat o valoroasă ini
țiativă : „Ziua sporturilor preferate", 
care se desfășoară in ultima zi a fie
cărei săptămini. O astfel de acțiune, 
care atrage mii de elevi și tineri 
muncitori, a fost preluată și generali
zată și in alte școli, întreprinderi și 
instituții din județ.

Din programul de măsuri adoptat 
de ședința lărgită a biroului comi
tetului județean de partid redăm 
citeva obiective mai importante : in 
întreprinderi, instituții și la sate se 
vor constitui, in funcție de preferin
țele tinerilor și oamenilor muncii, 
cercuri, grupe și alte forme specifice 
pentru antrenarea in practicarea e- 
xercițiilor de gimnastică, alergărilor 
și altor mijloace simple și eficiente ; 
in municipiul Drobeta Turnu-Severin, 
in comunele Gogoșu, Izvoarele, Gruia, 
Pristol, Hmova, Șimian, Burila Mare, 
in alte localități de pe clisura Dună
rii se va organiza, săptăminal, in se
zonul de vară, acțiunea „înotul pen
tru toți"; la Drobeta Turnu-Severin, 
la Vinju-Mare, Baia de Aramă, Stre
haia, Orșova vor lua ființă centre de 
servire sportivă a populației — pen
tru practicarea gimnasticii, culturis
mului, sporturilor nautice și a altor 
jocuri sportive. Consiliile populare 
locale, in colaborare cu organizațiile 
care au atribuții în domeniul spor
tului, vor trece la amenajarea unor 
baze sportive simple in cartiere, in 
zonele de agrement și sport, precum 
și a spațiilor de joacă pentru copil. 
In școli se vor realiza piste de aler
gări, sectoare pentru aruncări și să
rituri, porticuri de gimnastică, tere
nuri pentru jocuri sportive etc. Deci, 
urmează faptele.

Virgil TATARU
corespondentul „Scînteii*

LA FABRICA „LETEA” DIN BACĂU

Peste puțină vreme 
fabrica de celuloză și 
hirtie ..Letea" din 
Bacău își va sărbă
tori centenarul. Deși 
centenară, fabrica se 
numără printre cele 
mai mari și moderne 
unități de acest fel 
din tară, intrucit in 
ultimii ani aici au 
fost construite și puse 
in funcțiune peste 20 
de noi capacități de 
producție. Amintim 
dintre acestea fierbă- 
torul de celuloză, cu 
o capacitate anuală de 
900 tone. mașinile 
pentru fabricat hirtie 
de ambalaj si hirtie 
pentru țigarete, insta
lația de drojdie fu
rajeră și cojitorul hi
draulic — care aduce 
o economie anuală de 
1 500 metri cubi de 
lemn. In ultima vre
me au mai intrat in 
funcțiune un cuptor 
de ars pirită, realizat 
în cadrul acțiunii de 
autodotare. o stație 
de alimentare cu e- 
nergie electrică și o 
nouă hală pentru 6or-

tarea hîrtiei. Inginerul 
I. Wernger. directorul 
fabricii, ne spunea că. 
prin intrarea in func
țiune a acestor capa
cități, ..Letea" produ
ce astăzi de două ori 
mai multă hirtie și de 
trei ori mai multă celu
loză fată de 1948. In 
același timp, producti
vitatea muncii pe sa
lariat a crescut de 
4.2 ori. iar numărul 
sortimentelor a ajuns 
astăzi la 150. Cele mai 
noi sortimente intro
duse in fabricație sint 
hirtiile tehnice și pen
tru ambalaje superi
oare. Nu demult, spe
cialiștii fabricii au 
realizat două tipuri de 
hirtie tehnică absor
bantă, folosită, îndeo
sebi. în industria de 
mobilă. Realizată in
tr-un număr mare de 
culori, această hirtie 
impregnată cu mase 
plastice conferă mobi
lei un aspect plăcut, o- 
ferind posibilitatea ca 
aceasta să fie spăla
tă fără a fi afectate 
culoarea sau calitatea 
mobilei. Ultimele sor-

timente introduse în 
fabricație : hirtia teh
nică Dentru elemente 
de filtru și hirtia spe
cială pentru confec
ționarea caietelor 
muzică, rezistente 
„imbătrînire".

De la începutul 
nului și Pină acum, 
fabrica băcăuană a li
vrat beneficiarilor ei 
interni si externi, 
peste prevederile pla
nului, 310 tone hirtie. 
De menționat că în
treaga producție reali
zată st expediată be
neficiarilor 
calitate _________
Meritul este al între
gului . 
muncă, in fruntea că
ruia se situează mun
citorii și maiștrii 
Gheorghe Farcaș. Ni- 
colae Gavriliu. Petre 
Moise, Gheorghe Mun- 
teanu. Nicolae Hincu, 
Gheorghe Corocea 
multi alții.

de 
la

a-

este de 
superioară.

colectiv de

6i

Gheorqhe 
BALTĂ 
corespondentul
„Scînteii*

în cartierul Zeran din Varșovia 
se află întreprinderea F.S.O. — Fa- 
bryka samochodow Osobowych — 
Fabrica de autoturisme. Am vizita
t-o recent. „Construită și intrată in 
funcțiune cu douăzeci și doi de ani 
in urmă — ne spune directorul ad
junct Ștefan Timinski — a produs 
pină in 1968 peste o jumătate de mi
lion de turisme „Warszawa", citeva 
zeci de mii de turisme de mic li- 
traj „Syrena". Cu cinci ani in ur
mă, după achiziționarea licenței 
„Fiat", a început reorganizarea și 
reconstrucția uzinei. După optspre
zece luni, benzile au început să pro
ducă in serie vehiculul Polski Fiat 
125 P, in mai multe variante.

Astăzi, Ia aproximativ fiecare trei 
minute, părăsește banda de montaj 
un autovehicul și s-a generalizat 
munca in trei schimburi.

Iată-ne în secția montare. Comple
xe agregate automate prelucrează 
aici chiulasele, blocul motor și alte 
repere. Tot purtat pe bandă, motorul 
este supus și primelor încercări de 
funcționare. în secția de carosaj, a- 
celași sistem de benzi portante a- 
duce Încontinuu piesele disparate 
de tablă pe care muncitorii le asam
blează prin citeva puncte de sudu
ră electrică. Activitatea tuturor 
sectoarelor este cu precizie corelată. 
Mașinile ieșite de pe banda de mon
taj ajung pe motodromul uzinei unde 
sint supuse la diferite probe. Senza
ția pe care o încerci la peste o sută 
cincizeci km pe oră, cind vehiculul 
pare a atirna pe porțiunea aproape 
verticală a zidului motodromului, 
este aidoma aceleia pe care o ai 
cind avionul descrie o buclă in cău
tarea pistei de aterizare.

Constructorii polonezi și-au dove
dit priceperea și hărnicia îmbunătă
țind chiar unii parametri ai li
cenței. Astfel, numărul de ore-muncă

pe care-1 înglobează turismul a fost 
redus de la 102, la circa 98. Se a- 
cordă o atenție deosebită calității. 
Rezultatele bune se datoresc îndeo
sebi activității de autodotare și unei 
continue perfecționări a pregătirii 
cadrelor. O filială a Politehnicii din 
Varșovia pregătește la fața locului 
ingineri pentru uzină, un complex 
școlar profesional și tehnic asigură 
cadrele de muncitori și tehnicieni. 
Un sistem judicios de rotație a ti
nerilor la diferite locuri de muncă 
permite formarea de muncitori poli- 
calLficațl, care, prin pregătirea lor 
multilaterală, pot fi folosiți la dife
rite operații. Construcția de autove
hicule poate părea o activitate rezer
vată exclusiv sexului masculin. în
treprinderea F.S.O. dezminte o ast
fel de părere : din cei 17 000 de sa
lariați, majoritatea tineri, sub 29 de 
ani, peste 6 000 sint femei. Multe as
pecte de finețe și calitate ale vehi
culelor produse au la bază priceperea 
și indeminarea lor.

Fiaturile 125 P și-au pus de acum 
amprenta pe fizionomia circulației 
din orașele poloneze. O bună parte 
din producție se exportă in nume
roase țări. încă in acest an se vor 
pune in vînzare și primele turisme 
de serie din tipurile Fiat 127 P șl 
Fiat 132 P a căror fabricație începe 
in aceeași uzină. în alt oraș al ță
rii, la Bialsko Biale este in pregă
tire fabricarea unui turism mai mic, 
mai accesibil, Fiat 126 P. Prin hăr
nicia lor, constructorii de autovehi
cule își aduc partea de contribuție 
la înfăptuirea obiectivului pus in 
fața întregului popor de Congresul 
al VI-lea al P.M.U.P. : acela de a 
îmbunătăți condițiile de trai ale o- 
muluL

Al. PLAIEȘU

FOTBAL:

Azi, o nouă 
etapă 

în divizia A
Astăzi, In cadrul etapei a 28-a 

a diviziei A la fotbal, pe stadionul 
„23 August*' din Capitală se vor 
disputa, in program cuplat, de la 
ora 17,30, meciurile Sportul Stu
dențesc — Petrolul Ploiești și 
Steaua — U.TJL In țară vor avea 
loc următoarele partide : Univer
sitatea Craiova — C.8.M. Reșița ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Rapid Bucu
rești ; Universitatea Cluj — Di
namo București ; F.C. Constanța 
Jiul Petroșani ; F.C. Argeș — 
C.F.R. Cluj ; S.C. Bacău — Steagul 
Roșu Brașov.

Aspecte de la aceste intilnin 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, cu începere de la 
ora 17.15, in cadrul emisiunii 
„Fotbal, minut cu minut".

în cîteva
TENIS. — Comentind finala probei 

de simplu bărbați a campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei, co
respondentul agenției France Presse 
scrie, intre altele : „Românul Ilie 
Năstase este indiscutabil la ora ac
tuală cel mai bun jucător de tenis 
din lume pe terenurile de zgură. El a 
demonstrat din nou acest lucru pe 
terenul central de la Foro Italico din 
Roma, unde l-a invins cu o uimitoa
re ușurință pe campionul spaniol 
Manuel Orantes in trei seturi perfect 
simetrice : 6—1, 6—1, 6—1.

Victorios cu o săptămină in urmă 
în campionatele Franței de la Roland 
Garros, Ilie Năstase a adăugat o 
nouă floare rară în strălucitul său 
palmares, inălțindu-se in rindul celor 
mai mari jucători din istoria teni
sului".

★
Comitetul de organizare a turneu

lui internațional de tenis de la Wim
bledon a acceptat participarea la a- 
ceastâ ediție a tinerilor jucători 
Bjorn Borg (Suedia) și Jeanette E- 
vert (S.U.A.), cu toate că aceștia nu 
au virsta regulamentară. După cum 
se știe, conform unul paragraf al re
gulamentului la acest turneu nu este 
permisă participarea jucătorilor care 
n-au împlinit virsta de 16 ani in mo
mentul completării formularului de 
înscriere. Dată fiind insă valoarea 
celor doi tineri, comitetul de organi-

r î n d u r i
zareahotărit să facă o excepție, per
mitted astfel pentru a doua oară in 
istoria Wimbledonului o astfel de 
participare. Pentru prima oară a fost 
acceptat în anul 1887 Lottie Dodd, 
care nu avea decit 15 ani. Așadar, 
după 86 de ani, alți doi tineri dato
rită marelui lor talent „înfring" re
gulamentul turneului de la Wim
bledon.

★
Campionatele internaționale de te

nis ale R. F. Germania au început la 
Hamburg cu proba de simplu băr
bați. Două mari surprize au marcat 
primul tur : japonezul Kamiwazumi 
l-a eliminat cu 6—1, 7—6 pe ameri
canul Cliff Richey, iar tinărul jucă
tor maghiar Jafios Benyik l-a învins 
cu 2—6, 6—2, 6—3 pe Frank Froehling 
(S.U.A.).

ȘAH. — Turneul internațional 
feminin de șah de la Piotrkow Tri- 
bunalski a fost ciștigat de maestrele 
Pytelj (Polonia) și Krumova (Bulga
ria) cu cite 9,5 puncte. Șahista ro
mâncă Eleonora Gogilea' a ocupat 
locul 9 cu 5,5 puncte.

FOTBAL. — Disputat la Spaichin
gen. meciul amical de fotbal dintre 
echipele Bayern Munchen și A. C. 
Milano s-a terminat la egalitate : 5-5, 
după ce la pauză conduceau gazdele 
cu 2-L 

Partidul Comunist din Japonia 
a prezentat in parlament un 
grup de proiecte de legi vizind per
fecționarea legislației cu privire la 
poluare, adoptată în sesiunea spe
cială a Dietei din toamna anului 
1970. Deputatul comunist Tetsuzo 
Fuwa, șef al Secretariatului C.C. al 
P.C.J., a declarat la o conferință de 
presă că in elaborarea proiectelor 
partidul a plecat de la constatarea e- 
xistenței in legislația actuală a unui 
„mare număr de goluri", prevederile 
ei nefiind eficiente pentru prevenirea 
poluării și chiar distrugerii mediului 
înconjurător. Fuwa a arătat că după 
a'doptarea legilor respective, cu peste 
doi ani in urmă, poluarea a continuat 
să crească, avind urmări serioase a- 
supra sănătății oamenilor. Aceasta 
pentru că, dacă unele autorități lo
cale au obținut anumite succese in 
combaterea alterării mediului am
biant, măsurile întreprinse împo
triva poluării pe plan național s-au 
dovedit a fi sub cerințe. După 
cum se arată intr-un raport pu
blicat de Agenția guvernamen
tală pentru mediul înconjurător, 
atmosfera marilor orașe japoneze, 
ca Tokio, Osaka, Nagoya, este 
contaminată cu oxizi de sulf și 
nitrogen de cinci ori mai mult decit 
este permis pentru a se menține să
nătatea locuitorilor. Ca urmare, arăta 
ziarul „Akahata", deși legile prevăd 
controlarea contaminării atmosferei 
cu oxid de sulf, considerat cauza 
bolii „yokkaichi astma", numărul pa- 
cienților suferinzi de această boală a 
crescut de la 2 361 la sfirșitul anului 

1970, la 8 103 în ianuarie 1973. Acestor 
cazuri, recunoscute oficial de guvern, 
li se adaugă alți circa 3 500 de bol
navi, înregistrați de organele locale, 
orășenești sau prefecturale. Cu alte 
cuvinte, peste zece mii de persoane, 
de circa cinci ori mai multe decit

Acțiunea comuniștilor japonezi 
pentru combaterea poluării

• Precizarea responsabilității întreprinderilor • Comitete cetățe
nești de luptă împotriva degradării mediului ambiant

CORESPONDENTA DIN TOKIO

in 1970, suferă de boli ale organelor 
respiratorii provocate de poluarea 
atmosferei.

Numărul celor afectați de poluarea 
apel a crescut de la 214 in 1970, la 693 
in 1973. Aceștia suferă de „boala mi- 
namata", răspindită in orașele Niiga
ta și. Kumamoto, precum și de boala 
„ital-itai“ (doare-doare), răspindită in 

Tioyama. Cît privește contaminarea 
cu „pob“, datorată prezenței in or
ganism a unei substanțe chimice 
deosebit de dăunătoare, botezată cu 
acest nume, situația este foarte în
grijorătoare. Această substanță — 
se arată intr-un comunicat al Minis- 

tenului Sănătății — a fost identifi
cată nu numai in peștele prins in 
apele din jurul arhipelagului, dar 
chiar și in laptele femeilor-mame, și 
incă intr-o concentrație foarte ridi
cată.

Proiectele de legi propuse de co
muniști in parlament vizează revi
zuirea legislației existente și îm

bunătățirea mediului Înconjurător, în 
principal pe calea precizării cu mai 
multă claritate a responsabilității ce 
incumbă întreprinderilor industriale. 
Se mai are în vedere întărirea com
petenței organelor locale în menține
rea mediului înconjurător și controlul 
surselor de poluare, precum și obli
gația de a se răspunde sesizărilor 
cetățenilor și extinderea drepturilor 
lor de a lupta împotriva poluării. 
Proiectele de legi propun crearea 
unor „comitete antipoluare" cu ca
racter administrativ local, care să 
fie alese prin vot general și care să 
aibă puterea de a acționa operativ, 
in numele cetățenilor care le-au 
ales. O caracteristică a noilor pro
iecte constă in faptul că ele obligă 
întreprinderile să plătească daune 
victimelor poluării, ca și pentru orice 
fel de alterări produse mediului în
conjurător.

O hotărîre judecătorească recentă 
din orașul Kumamoto, in favoarea 
suferinzilor de „boala minamata", in
clude ca precedent juridic responsa
bilitatea întreprinderilor care poluea
ză mediul înconjurător. „Nici unei 
întreprinderi industriale in activita
tea ei de producție nu trebuie să i 
se permită să contamineze sau să 
distrugă mediul înconjurător, cu atit 
mai puțin să pună in pericol viața 
și sănătatea locuitorilor" — se arăta 
in această hotărîre. Este unul din ac
tele judecătorești de care comuniștii 
au ținut seama în elaborarea proiec
telor de legi împotriva poluării.

Florea TUIU



viața internaționalăiă

Premise favorabile pentru succesul conferinței
europene, pentru împlinirea dezideratului unei

securități durabile si cooperări rodnice pe continent
O NOUĂ ANCHETĂ INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII": „Acum, după 
încheierea cu succes a consultărilor multilaterale de la Helsinki, 
cum apreciați perspectivele conferinței europene și ce considerați că ar trebui 
Întreprins pentru buna ei desfășurare ? Ce progrese concrete s-ar putea 

realiza la această fază a conferinței ?"

Rezultatele consultărilor multilaterale de la Helsinki sînt salutate 
cu interes și satisfacție de cercurile politice cele mai largi, de în
treaga opinie publica de pe continent, care le apreciază ca premise 
favorabile pentru desfășurarea conferinței europene.

în legătură cu acest amplu ecou, „Scinteia" deschide o nouă 
anchetă internațională, adresînd întrebarea menționată mai sus unor 
personalități marcante — factori de răspundere ai statelor, oameni 
politici, parlamentari, reprezentanți ai vieții publice și ai organiza
țiilor obștești.

Publicăm mai jos primele răspunsuri.

„PREGĂTIREA „ESENȚIALUL

SUBSTANȚIALĂ ELIMINAREA

ESTE DE BUN AUGUR POLITICII DE FORȚĂ

lima: Seară culturală
de prietenie româno-peruană

RUDOLF KIRCHSCHLA- 
GER, ministrul afacerilor ex
terne al Austriei :

..Reuniunea pregătitoare de la Hel
sinki a asigurat, după părerea mea, 
o pregătire substanțială a activități
lor ce urmează a fi desfășurate in 
cadrul conferinței propriu-zise pentru 
securitate și cooperare in Europa. 
Spunind aceasta, am in vedere, in 
primul rind. faptul că lucrările re
uniunii s-au caracterizat prin partici
parea, realmente în condiții de ega
litate. a tuturor statelor prezente. 
Am, de asemenea. în vedere faptul că 
problemele cooperării între statele 
europene au fost examinate în mod 
substanțial. în această privință s-a 
manifestat din partea fiecăruia dintre 
participant o preocupare permanentă 
de a-și exprima punctul propriu de 
vedere în problemele discutate — 
punct de vedere prezentind. evident, 
interes și pentru celelalte state — și, 
in același timp, de a lua in conside
rație, in mod serios, punctele de ve
dere exprimate de ceilalți partici
pant.

Lucrările reuniunii pregătitoare au 
durat mai mult decît se prevăzuse 
inițial. Nu trebuie însă uitat că vii
toarea conferință este chemată să 
imprime, in anumite privințe, cursu
lui relațiilor dintre statele europene 
o direcție contrară celei urmate vre
me îndelungată — o direcție favo
rabilă extinderii relațiilor și colabo
rării pe continent Iar un asemenea 
proces are nevoie de timp. Modul în 
care s-au desfășurat activitățile pre
gătitoare ale conferinței general-eu- 
ropene, rezultatele înregistrate pînă 
acum pe această cale ne fac să apre
ciem că apropiata conferință va con
stitui un succes".

ROBERT PONTILLON - 
secretar național al Partidu
lui Socialist Francez, însărci
nat cu relațiile internațio
nale :

„Obiectivul esențial al întilnirii 
statelor europene este pentru noi a- 
cela de a înlocui echilibrul fragil al 
puterii militare cu un nou echilibru, 
care să țină seama de existența și 
autonomia tuturor națiunilor euro
pene.

Dorim ca această conferință să a- 
jungă la realizarea unui angajament 
solemn privind renunțarea la folosi
rea forței și la amenințarea cu forța, 
la respectarea intangibilității frontie
relor. fie că aceasta rezultă din libera 
voință a popoarelor respective, fie 
din acordul acelei» părți a comunită
ții internaționale direct interesate, la 
dezvoltarea unei coexistențe efectiv 
egale, comportind libera confruntare 
a experiențelor reciproce, mai buna 
cunoaștere intre popoare.

Aceasta ar permite tuturor țărilor 
să participe la un sistem de securitate 
liber consimțit, fără legături de de
pendentă față de un ansamblu pre
existent".

„SPERANȚE

ÎNDREPTĂȚITE"

PHAIDON ANNINO CA 
VALIERATOS, ministrul SU' 
pleant al afacerilor 
al Greciei :

externe

în concep- 
tratativele

„PRAVDA"

a proceselor pozitive

„După cum cunoașteți, 
ția guvernului nostru, 
preliminare db la Helsinki trebuiau 
să dovedească in ce măsură confe-

la expresie

din viața internațională

MOSCOVA (Corespondență de la 
L. Duță). — în articolul intitulat 
„Cale liberă conferinței general- 
europenc". ziarul ..Pravda" repro
duce declarația făcută de șeful 
delegației sovietice la consultă
rile de Ia Dipoli, V. F. Malțev : 
..Se poate constata cu satisfacție că în 
cursul consultărilor multilaterale de 
la Helsinki au fost elaborate reco
mandările privind convocarea și des
fășurarea conferinței general-europe-

ne pentru securitate și colaborare. Aș 
dori să remarc atmosfera constructi
vă. de colaborare, care a caracterizat 
desfășurarea consultărilor. Partici- 
panții la aceste consultări vorbesc cu 
deplin temei despre „spiritul de Ia 
Dipoli" și, după cum imi face im
presia, există toate temeiurile spre a 
se afirma că lucrul acesta corespunde 
proceselor pozitive ce se desfășoară 
pe arena internațională".

„RABOTNICESKO DELO": „0 conferință

unica in istorie"
SOFIA 12 (Corespondență de la 

C. Amariței). — într-un comentariu 
pe marginea încheierii cu succe^ a 
consultărilor multilaterale de la Hel
sinki și convocării conferinței euro
pene de securitate și colaborare, zia
rul bulgar „Rabotnicesko Delo" re
levă că realizarea unui limbaj comun 
in ce privește principiile și ordinea 
de zi ale conferinței sint de bun au
gur pentru rezultatele acesteia.

Conferința general-europeană este, 
prin caracterul și problemele sale, o 
conferință unică in istorie, chemată 
să joace un rol remarcabil In conso
lidarea caracterului ireversibil al pro
ceselor pozitive survenite pe arena 
internațională. Ea trebuie să pună 
capăt suspiciunilor și temerilor ră-

mase din perioada războiului rece, să 
deschidă calea securității trainice și 
colaborării reciproc avantajoase. 
Practic, relevă ziarul, securitatea eu
ropeană reprezintă elaborarea unui 
cod ai păcii și bunei vecinătăți, în
temeiat pe principiile coexistenței 
pașnice pe continent și in întreaga 
lume. Acesta este elementul impor
tant pe care îl vor stabili lucrările 
conferinței general-europene și care 
ne oferă temeiuri de optimism. Pen
tru că acest for al păcii — noi credem 
aceasta — va inchcia o perioadă com
plicată de normalizare a relațiilor și 
va deschide o nouă perioadă a încre
derii și colaborării intre state cu orân
duiri sociale diferite.

„LE M0NDE": „Un succes fără precedent"

Oamenii nd rezultatele convorbiri
lor multilaterale de la Helsinki, zia
rul „Le Monde" scrie : „Faptul că 
consultările au fost începute si în
cheiate cu acordul unanim al celor 
34 de târî nartirinante constituie un 
succes in sine fără precedent si ofe
ră toate motivele de optimism pen
tru desfășurarea conferinței propriu- 
zise".

Același ziar publică intr-un su
pliment economic un articol intitu
lat „Conferința de Ia Helsinki, care 
v» începe la 3 iulie, va putea da 
nn puternic avint schimburilor din
tre Est si Vest". Cotidianul subli
niază faptul că reuniunea pregătitoa
re 
că 
de

s-a încheiat cu un acord, notînd 
..pentru Prima oară posibilitățile 
Îmbunătățire a relațiilor econo-

mice intre Est și Vest vor fi exami
nate intr-un context moltilateral". 
,.In general — scrie ziarul — se aș
teaptă ca la conferință să se dea 
semnalul unui Important avint in 
schimburile Est-Vest...".

Amintind că. in 1971. comerțul Est- 
Vest a reprezentat doar 2.8 la sută 
din comerțul 
din comerțul 
trializate, in 
perspectivele .
meniu, precum și în cooperarea in
dustrială. subliniindu-se faptul că 
apronlata conferință general-euro- 
peană va constitui an for adecvat 
pentru discutarea acestor probleme, 
pentru consolidarea climatului de 
colaborare pe continentul european 
si in întreaga lume.

mondial s! 3.6 la sută 
total al țărilor indu-s- 
articol sint schițate 

existente in acest do-

rlnța pentru securitate și colaborare 
in Europa va fi realizabilă și utilă 
pentru toate statele participante. 
Convorbirile preliminare au dat re
zultate pozitive și ca atare se poate 
exprima speranța că și rezultatele 
viitoarei intilniri europene vor fi 
pozitive.

Prima întilnire a miniștrilor de 
externe ai statelor europene. S.U.A. 
și Canadei va avea ca scop expune
rea părerilor diferitelor 
precum și fixarea 
al problemelor de care se va ocupa 
faza următoare a conferinței.

Conferința poate să pună bazele 
unor schimburi intereuropene mai 
largi in diferite domenii. Cred, tot
odată, că, pentru viitorul previzibil, 
trebuie să se desfășoare in conti
nuare noi eforturi în acest sens, in
clusiv pe baze bilaterale, pentru 
înțelegere reciprocă și conform in
teresului general".

guverne,
cadrului general

„PENTRU UN VIITOR

FERICIT AL COPIILOR

GISELA STRAUB, secreta
ră a Consiliului Uniunii De
mocrate a Femeilor din R. D. 
Germană :

..Femeile din R. D. Germană sa
lută cu deplină satisfacție încheierea 
cu succes a pregătirilor pentru con
ferința gcneral-europeană pentru 
pace, securitate și cooperare. Potri
vit posibilităților lor, femeile din 
republica noastră au contribuit la 
pregătirea terenului pentru confe
rință. Uniunea Democrată a Femeilor 
din Germania a folosit legăturile 
sale- internaționale cu organizațiile 
de femei pentru a populariza manea 
însemnătate a conferinței general-eu- 
ropene. Așteptăm cu încredere mă
suri practice care să transforme con
tinentul nostru intr-o zonă a păcii 
trainice și securității.

Știm cu toții că numai în condiții 
de pace poate fi asigurat copiilor 
noștri un viitor fericit. Sîntem con
vinse că femeile din toate țările au 
numai de ciștigat de pe urma păcii, 
a cooperării pașnice. Instaurarea 
unui climat politic de destindere și 
securitate pentru toți va fi de natura 
să înlesnească schimburile in diferite 
domenii, cooperarea largă intre toate 
popoarele continentului, în spiritul a- 
vantajului reciproc. Iar aceasta va 
contribui, indiscutabil, la o nouă în
tărire a poziției sociale și rolului 
femeii în societate".

„A început 
realizarea unor

progrese palpabile 
in cooperarea Est-Vest“ 

Cuvîntarea președintelui 
Finlandei, Urho Kekkonen, 

la Conferința Internațională 
a Muncii de la Geneva

GENEVA 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la Geneva in fața partici- 
panților la lucrările Conferinței In
ternaționale a Muncii, președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, a sub
liniat importanța pe care o prezintă 
procesul de destindere din Europa, 
atit pentru statele continentului, cit 
și pentru ansamblul vieții interna
ționale, 
palpabile 
și Vestul 
ședințele _______ _ _ ___r__, ...
sfirșit. Dar aceasta nu trebuie să 
conducă statele europene la izolare 
față de lumea in curs de dezvoltare. 
După o lungă perioadă de intole
ranță, ostilitate și un sentiment 
profund de neîncredere, un proces 
favorabil a început să evolueze, in 
cele din urmă, constind în coopera
rea dintre statele cu sisteme sociale 
diferite".

„Ca rezultat al acestui proces, a 
arătat șeful statului finlandez. Eu
ropa ar putea vedea începutul unei 
ere, fără precedent, de securitate și 
prosperitate. Dar, a adăugat el, ar 
fi o dovadă a lipsei de perspectivă 
din partea europenilor să se retra
gă intr-o citadelă de pace și belșug, 
in timp ce majoritatea omenirii su
feră de mizeria subdezvoltării și 
suprapopulării".

„Realizarea unor progrese 
în cooperarea dintre Estul 
Europei, a declarat pre- 
finlandez, a început, in

GENEVA

VIETNAMUL DE SUD 12 (Ager
pres). — Cu prilejul unei reuniuni 
a Consiliului Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu, organizată într-una 
din zonele eliberate ale Vietnamului 
de sud. Huynh Tan Pliat, președin
tele G.R.P.. a prezentat un raport 
in care se arată că programul poli
tic fundamental al G.R.P. rămine 
respectarea deplină și îndeplinirea 
strictă a prevederilor Acordului de 
la Paris, stabilirea unui regim au
tentic național și democratic, elibe
rat de orice dependență față de 
forțe străine.

In încheierea raportului se spune 
câ victoria războiului de rezistență, 
semnarea Acordului de la Paris au 
adus Vietnamul de sud intr-o 
nouă etapă și au creat aici o situa
ție nouă — condiții favorabile pen
tru ca poporul vietnamez să desă- 
virșească revoluția națională și de
mocratică, să construiască un Viet
nam de sud pașnic, independent, 
democratic, neutru și prosper și să 
înainteze spre reunificarea pașnică 
a patriei.

★
SAIGON 12 (Agerpres). — Delega

ția Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud

in Comisia militară mixtă bipartită a 
adresat Comisiei internaționale de 
control și supraveghere din Vietna
mul de sud o notă in care se cere 
deschiderea unei anchete la fața lo
cului in legătură cu atacurile între
prinse de grupele saigoneze in regiu
nea comunei Phuoc Tan, din provin
cia Quang Nam, intr-o zonă contro
lată de G.R.P. al R.V.S.

LIMA 12 (Agerpres). — La sediul 
Ambasadei române din Lima a 
avut loc recent o seară culturală 
de prietenie româno-peruană, or
ganizată de misiunea noastră di
plomatică și Asociația de prietenie 
și relații culturale Peru-România.

Au participat Alfredo Carpio Be
cerra, ministrul educației, Her
nando Rosa, președintele Aso
ciației naționale a scriitorilor și 
artiștilor peruani, membri ai con
ducerii ministerelor sănătății și 
minelor, rectori ai Universității 
din Lima și ai unor universități 
din provincie, oameni de știință și

cultiiră, ziariști, membri ai colo
niei române. Cu acest prilej, Julio 
Castro Franco, președintele Asocia
ției de prietenie șt relații cultura
le Peru-Romania, și Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul țării noastre 
la Lima, au rostit scurte cuvin- 
tări, in care au subliniat bunele 
relații existente intre România și 
Peru, precum și preocupările co
mune ale celor două popoare in
tr-un șir de probleme importante 
din domeniul politicii externe. In 
încheierea serii culturale, pârtiei- 
panților le-a fost prezentat un film 
documentar despre țara noastră.

PARIS

întrevedere Le Duc Tho
H. Kissinger

PARIS 12 (Agerpres). — Reprezen
tantul guvernului R. D. Vietnam, Le 
Duc Tho, și consilierul special al pre
ședintelui Nixon, Henry Kissinger, 
au avut, marți,' lingă Paris, la Saint- 
Nom-la-Breteche, o nouă întrevedere 
în legătură cu îndeplinirea prevede
rilor Acordului de pace asupra Viet
namului. Cei doi își continuă con
vorbirile miercuri.

Reunificarea independentă
și pașnica a patriei

sarcina suprema a națiunii coreene
Declarafia delegației R. P. D. Coreene participante la cea de-a 

coordonare Nord-Sudtreia ședință a Comitetului
SEUL 12 (Agerpres). — La Seul 

a sosit, marți, o delegație a R.P.D. 
Coreene, condusă de Pak Sen Cer, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, avind calitatea de locțiitor al 
copreședintelui părții nord-coreene 
din cadrul Comitetului de coordona
re Nord-Sud. Reprezentanții nord- 
coreeni urmează să participe la lu
crările celei de-a treia ședințe a 
Comitetului de coordonare.

Cu prilejul sosirii, în dimineața 
aceleiași zile, la Panmunjon, pe te
ritoriul sud-coreean, Pak Sen Cer a 
dat publicității o declarație în care 
a adresat, din partea populației din 
Nord, un cald salut compatrioților 
sud-coreeni care militează pentru 
reunificarea independentă și pașni
că a patriei — sarcină supremă a 
națiunii coreene. în context, el
arătat că, deși situația din Coreea 
și cea internațională prezintă as
pecte complexe, evenimentele evo
luează intr-o direcție favorabilă 
luptei desfășurate de poporul core
ean pentru reunificare. El a subli-

a

de
că, in împrejurările actuale, 
necesar să se treacă la o nouă 
pe calea spre reunificare prin

niat 
este 
fază .
efortul forțelor interne ale națiunii, 
să se facă pași hotăriți pe calea îm
bunătățirii relațiilor dintre Nordul și 
Sudul Coreei și a accelerării operei 
de reunificare. Pak Sen Cer a decla
rat că, in cadrul viitoarelor întreve
deri cu reprezentanții din Sud vor fi 
depuse toate eforturile posibile pen
tru progresul convorbirilor și promo
varea reunificării naționale în con
formitate cu principiile Comunicatu
lui comun Nord-Sud și dorința arză
toare a poporului coreean.

☆
Marți a început la Seul cea de-a 

treia rundă de convorbiri din ca
drul Comitetului de coordonare 
Nord-Sud.

★
înainte de începerea lucrărilor șe

dinței de marți, conducătorii dele
gațiilor celor două părți, Pak Sen 
Cer și Li Hu Rak, au avut o în
trevedere.

Sesiunea Consiliului F. A. O
ROMA 12 (De Ia corespondentul 

nostru). — In discursul rostit in fata 
reprezentanților celor 34 de țări 
membre ale Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și Agricul
tură (F.A.O.) — care compun consi
liul acestei organizații, reunit, in se
siune. la Roma — directorul general 
al F.A.O., Addeke Boerma. a abordat 
actuala situație a rezervelor mondia
le de hrană și produse alimentare. 
El a apreciat că producția de griu 
din 1973 nu este suficientă pentru a 
satisface toate necesitățile mondiale 
pînă la viitoarea recoltă din 1974. 
Este necesar, a spus el. o armoni
zare generală a structurilor agricul
turii mondiale pentru a preintimpi- 
na o serie de situații previzibile ale 
fluctuației disponibilităților produse
lor agricole.

Consiliul F.A.O. urmează să ia în 
dezbatere propunerea secretarului 
general al organizației pentru crea
rea unor stocuri de rezerve de ce
reale și asigurarea unui minimum de

securitate alimentară. Dc asemenea, 
consiliul dezbate un raport al secre
tarului general al F.A.O. privind o- 
perațiunile întreprinse sub egida Na
țiunilor Unite in Sahel, pentru a 
lupta împotriva efectelor secetei care 
a bintuit in ultimii doi ani in a- 
ceastă regiune din sudul Saharei.

în cadrul primei ședințe, delegați 
din diferite regiuni geografice, prin
tre care și conducătorul delegației 
române. Ion Stanciu, adjunct al mi
nistrului agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, au salutat reluarea 
locului său de drept în organizație 
de către Republica Populară Chineză.

Luînd cuvintul în dezbaterile pri
vind proiectul programului de lucru 
și al bugetului F.A.O. pe perioada 
1974—1975, reprezentantul român a 
făcut propuneri pentru raționalizarea 
în continuare a activității organiza
ției, pentru reducerea cheltuielilor 
neeficiente și orientarea eforturilor 
spre domeniile prioritare.

□ □

NAȚIUNILE UNITE 12 (Ager
pres). — Luind cuvintul in conti
nuarea dezbaterilor Consiliului de 
Securitate asupra evoluției situației 
din Orientul Apropiat, ministrul 
sudanez al afacerilor externe, Man
sur Khalid, a declarat că țările a- 
fricane nu pot rămine pasive față 
de menținerea sub ocupație străină 
a teritoriului Republicii Arabe E- 
gipt — unul din membrii fondatori 
ai O.N.U. Khalid, care a arătat că 
vorbește in calitate de purtător de 
cuvint al celor 41 state membre ale 
Organizației Unității Africane, s-a 
pronunțat pentru reactivarea misiu
nii ambasadorului Gunnar Jarring, 
in vederea unei reglementări politi
ce a conflictului.

Acest deziderat a fost conținut și 
în intervenția reprezentantLilui Ma
rii Britanii, Kenneth Jamieson, care 
a declarat că „misiunea Jarring ră- 
mîne, in concepția guvernului en
glez, cea mai bună speranță de pro
gres". Relevînd că orice reglemen
tare justă și durabilă a situației 
trebuie să țină seama de aspirațiile 
tuturor popoarelor din zonă, inclu
siv ale palestinenilor, delegatul bri-

tanic a apreciaț că singura bază 
pentru realizarea acestui obiectiv o 
constituie Rezoluția 242 a Consiliu
lui dc Securitate, din 22 noiembrie 
1967. Kenneth Jamieson a subliniat 
necesitatea ca prilejul oferit de dez
baterile consiliului să fie fructificat 
prin descoperirea unor modalități de 
depășire a impasului actual.

Reprezentantul Israelului. Yosef 
Tekoah, a insistat, reafirmînd pozi
ția țării sale, asupra obținerii unor 
„frontiere sigure și recunoscute", 
fixate prin negocieri între părțile 
in conflict

Demisia guvernului
italian

R. F.G.

HELMUT KOHL ALES 
LIDER AL U.C.D.

BONN 12 (Agerpres). — Congresul 
extraordinar al U.C.D. l-a ales pe 
premierul landului Renania-Palatinat, 
Helmut Kohl, în calitate de lider al 
Uniunii Creștin-Democrate, princi
palul partid de opoziție din R. F. 
Germania. El succede în funcție lui 
Rainer Barzel, care și-a prezentat 
demisia, luna trecută, ca urmare a 
eșecului înregistrat de partidul său 
in ultimele alegeri legislative. După 
cum se știe, la 9 mai, Rainer Barzel 
a renunțat și la președinția grupului 
parlamentar U.C.D. TJ.C.S. în favoa
rea lui Karl Carstens.

ROMA 12 (Corespondență de la R. 
Bogdan). La puține ore după ce 
Congresul Partidului Democrat- 
Creștin a lansat „semnalul verde" 
pentru revenirea la o nouă coaliție 
de centru-stinga, premierul italian, 
Giulio Andreotti, a făcut cunoscută 
demisia guvernului său. în urma șe
dinței de marți dimineață, in care 
celor prezenți li s-a făcut cunoscu
tă opinia că, in urma consultărilor 
organizate cu reprezentanții parti
delor care fac parte din actualul ca
binet. a reieșit necesitatea unei re- 
orientări politice de fond, primul mi
nistru Giulio Andreotti a prezentat 
președintelui Italici, Giovanni Leone, 
demisia cabinetului. Un comunicat 
dat publicității la palatul Quirinale 
informează. că, luind notă de acest 
act și rezervîndu-și o hotărire în a- 
cest sens, președintele republicii a 
cerut premierului și celorlalți mem
bri ai guvernului să rămînă in func
ții pentru rezolvarea treburilor cu
rente. In cursul după-amiezii, pre
mierul Andreotti a făcut cunoscută 
demisia guvernului în fața Camerei 
Depu taților.

Au luat sfirșit lucrările conferinței pe țară a A.K.E.L,

pașnică a problemei cipriote"
NICOSIA 12 (Agerpres). — La Ni

cosia au luat sfirșit lucrările confe
rinței pe țară a Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru
— A.K.E.L. în rezoluția adoptată de 
conferință se apreciază că negocie
rile dintre cele două comunități ci
priote continuă să se desfășoare in
tr-un ritm rapid, în ciuda greutăți
lor existente, și au ajuns intr-un 
stadiu hotăritor, în care se exami
nează problema cea mai complicată
— aceea a administrației locale.

„Ne exprimăm convingerea — se 
arată în rezoluție — că, in pofida 
dificultăților, există posibilitatea in-

cheierii cu succes a tratativelor. De 
asemenea, este posibil să se ajungă 
la o soluționare echitabilă, pașnică 
a problemei cipriote, in cadrul unui 
stat al independenței, suveranității, 
integrității teritoriale și unității. în 
condițiile în care vor fi respf ș 
cererile extremiste de divizare a' 
rii și vor prevala bunăvoința, ' 
ceritatea, moderația și realismul".

Participanții la conferință au con
damnat acțiunile de forță și teroris
mul și au aprobat hotărirea pre
ședintelui Makarios de a pune ca
păt unor astfel de manifestări.

agențiile de presă transmit
In urma convorbirilor ce 

au avut loc intre delegațiile minis
terelor comerțului exterior ale 
României și Bulgariei, 
fost semnat un protocol 
voltarea s 
dintre cele 
următoare.

schimburilor
* două țări

exterior 
la Sofia 
privind dez- 

comerciale 
în perioada

Primul 
Zeelande, 
mit pe ambasadorul României în a- 
ceastă țară. Nicolae Finanțu. în ca
drul convorbirii avute cu acest pri
lej au fost examinate stadiul ac
tual, precum și perspectivele de dez
voltare a relațiilor dintre cele două 
țări.

ministru al Noii
Norman Kirk, l-a pri-

Sesiunea de vară a Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare

GENEVA 12 (Agerpres). — La 
Palatul Națiunilor Unite din Ge
neva au început lucrările se
siunii de vară a Conferinței 
Comitetului pentru dezarmare, la 
care iau parte delegații unui număr 
de 25 de state membre ale acestui 
organism. Țara noastră, membră a 
Comitetului pentru dezarmare de la 
fondarea acestuia, ia parte la lucră
rile actualei sesiuni cu o delegație

condusă de ambasadorul Constantin 
Ene, reprezentant permanent al Ro
mâniei pe lingă Oficiul O.N.U. — 
Geneva.

în ședința de deschidere a lucrări
lor comitetului au luat cuvintul șefii 
delegațiilor U.R.S.S., Alexei Roșcin, 
și S.U.A.. Joseph Martin.

Următoarea ședință a Comitetului 
pentru dezarmare va avea loc joi, 14 
iunie.

Fidel Castro, Prta-secretar 
al C.C. al P.C. din Cuba, prim-mi- 
nistru al guvernului revoluționar, a 
primit delegația P.C. din Columbia, 
condusă de secretarul general Gil
berto Viera.

Primul ministru francez, 
Pierre Messmer, a primit pe minis
trul chinez al afacerilor externe, Ci 
Pin-fei, care efectuează o vizită in 
Franța — transmite agenția China 
Nouă. întrevedereea a avut Ioc în- 
tr-o atmosferă de prietenie.

Norodom Sianuk, s-tul sta- 
tului cambodgian, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
si-a încheiat, marți, vizita la Bel
grad, urmind să petreacă o săptă- 
mină de odihnă pe insula Brioni. 
In dimineața aceleiași zile. Norodom 
Sianuk a avut o întrevedere cu pre
ședintele Iosip Broz Tito.

Convorbirile S.A.L.T. La 
Geneva a avut loc, marți, o nouă 
întilnire a delegațiilor sovietică și 
americană care participă la convor
birile pentru limitarea armamente
lor strategice — informează agenția 
TASS.

Regele Baudouin al Bel
giei și regina Fabiola vor 
efectua o vizită oficială de 
răspuns în Iugoslavia, inlre 
18 și 23 iunie a.c., la invitația pre
ședintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito — anunță agenția Taniug.

Tratative între repre
zentanții Japoniei și R.D. 
VÎGtntnn în vederea normalizării 
relațiilor diplomatice dintre cele 
două țări urmează să înceapă la 
Paris, în prima jumătate a lunii iu
lie, anunță agenția France Presse.

Lî Dâ-ȘÎn, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez și șef al Direcției Generale 
Politice a Armatei Populare de Eli
berare Chineze, a primit delegația 
condusă de general-locotenent Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport din România. La 
întrevedere, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială și priete
nească, a participat ambasadorul 
României la Pekin, Nicolae Gavri- 
lescu.

Comerțul dintre Statele 
Unite și țările socialiste a 
atins în 1972 cifra de 1.2 miliarde 
de dolari — a anunțat Departamen
tul comerțului al Statelor Unite.

Onoziția de dreapta din 
Chile, majoritară în cele două ca
mere ale Congresului Național, a a- 
probat un proiect de reformă con
stituțională privind agricultura. Pro
iectul. care conține o serie de dis
poziții aspru criticate de parlamen
tarii Unității Populare, restringe sfe
ra de aplicare a prevederilor refor
mei agrare in domeniul exproprie
rilor.

Delegația Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" pentru 
pregătirea cadrelor de conducere a 
activității de partid, social-politice. 
economice și administrației de stat, 
condusă de prof. Erwin Hutira. pro
rector. aflată in vizită la Phenian, 
a fost primită de Kim Dong Gyu, 
membru al Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea. La întrevedere a luat 
parte Paek Nung Gi. director ad
junct al Școlii superioare de partid 
„Kim Ir Sen". A fost prezent Du
mitru Popa, ambasadorul României 
la Phenian. Kim Dong Gyu a avut 
o convorbire prietenească cu oaspe
ții români — informează agenția

Lista noului guvern sna- 
nîol, Prezidat de amiralul LuLs Ca- 
rero Blanco, a fost anunțată la Ma
drid. Cabinetul este format din 20 
miniștri. Principalele portofolii au 
fost atribuite astfel : vicepremier — 
Torcualo Fernandez Miranda, care 
este și secretar general al Mișcă
rii Naționale (unicul partid politic 
legal din Spania) : 
facerilor externe — 
Rodo : ministru de 
los Arias Navarro : 
nanțelor — Antonio 
mo ; ministru al comerțului — 
gustin Cotorrueto Sendagorta ; mi
nistru al planificării si dezvoltării — 
Cruz Martinez Esteruelas : ministru 
al forțelor terestre — general-loco
tenent Francisco Coloma Gallegos ; 
ministru al forțelor navale — ami
ral Gabriel Pita da Veiga. Genera
lul Francisco Franco își menține pre
rogativele de șef al statului, coman- 
dant-sef al forțelor armate și pre
ședinte al Mișcării Naționale.

ministru al a- 
Laureano Lopez 
interne. — Car- 
ministru al fi- 
Barrera de Iri-

A- 
mi-
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