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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

ÎN ZIARUL DE AZI:
• A munci ți a crea în 

condițiile proprietă
ții socialiste (V) : A- 
firmarea conștiinței 
noi, înaintate

• „Acțiunea C" — con
strucțiile de locuințe

• Creația muzicală 
contemporană - act 
lucid și angajat

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE REPREZENTANȚII

CONCERNULUI „VOLKSWAGEN1 A.G.
în dimineața zilei de 13 iunie, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe Rudolf Leiding, președin
tele concernului „Volkswagen" 
A.G.. însoțit de dr. G. Prinz și 
H. Muller Neuhoff.

Intr-o atmosferă cordială, au fost

abordate probleme ale cooperării 
dintre întreprinderi românești de 
specialitate și concernul „Volkswa
gen" A.G.. exprimîndu-se interesul 
comun pentru stabilirea cooperării 
reciproc avantajoase în acest do
meniu în cadrul unor relații eco
nomice bilaterale de lungă durată.
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ȘEDINȚA Vizita președintelui
COMITETULUI EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R
în lîua de 13 iunie 1973 a avut Ioc șe

dința Comitetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ecretar general al Partidului Comunist 

Român.
La ședință au luat parte ca invitați 

membrii guvernului, precum și reprezen
tanți ai unor instituții centrale.

Comitetul Executiv a aprobat analiza pe 
bază de bilanț a rezultatelor activității e- 
conomico-financiare a anului 1972 pe an
samblul economiei naționale și pe princi
palele ramuri.

De asemenea, a fost aprobat proiectul 
planului de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe anii 1974— 
1975.

Comitetul Executiv a stabilit ca ministe
rele, centralele industriale, întreprinderile, 
precum și comitetele județene de partid și 
comitetele executive ale consiliilor popu
lare, concomitent cu realizarea planului e- 
conomic pe 1973. să ia toate măsurile pen
tru a asigura îndeplinirea planului pe anul 
1974. în acest scop, a indicat să se treacă 
imediat la asigurarea aprovizionării cu ma
terii prime și materiale, la încheierea con
tractelor economice, atît în țară, cît și pe 
plan extern, Ia buna pregătire a lucrărilor 
de investiții. în decurs de o lună planul să 
fie detaliat pe toate unitățile de producție, 
iar pînă la jumătatea lunii august să fie 
definitivat planul pe 1974 în profil terito
rial.

Comitetul Executiv a ascultat o informa
re cu privire la pregătirea și desfășurarea 
campaniei agricole de vară și a stabilit să 
se ia măsuri energice pentru strîngerea în- 
tr-un timp cît mai scurt a recoltei, acțio- 
nîndu-se cu fermitate pentru diminuarea și 
chiar eliminarea pierderilor din recoltat. 
Consiliul de Miniștri să răspundă de so
luționarea tuturor problemelor privind 
folosirea integrală și intensivă a mijloacelor 
de recoltare de care dispun unitățile agri
cole, indieîndu-se ca acestea să fie utilizate 
într-un mod rațional, atît pe plan națio
nal, cît și pe plan județean. Este necesar ca 
Ministerul Agriculturii. Industriei Alimen
tare și Apelor, organele agricole județene 
și comitetele județene de partid să asigu
re depozitarea în bune condiții a recol
tei, folosind în acest scop toate depozitele 
existente, precum și unele spații care să

fie transformate în depozite temporare. De 
asemenea, Comitetul Executiv a subliniat 
necesitatea ca fiecare comitet județean de 
partid să identifice toate posibilitățile de 
uscare rapidă a recoltei.

Ministerul Agriculturii, Industriei Ali
mentare și Apelor și comitetele județene 
de partid trebuie să acționeze pentru ur
gentarea strîngerii, depozitării și conservă
rii în bune condiții a furajelor. S-a indi
cat, de asemenea, organelor agricole jude
țene. întreprinderilor agricole de stat și 
conducerilor cooperativelor agricole de pro
ducție să ia toate măsurile pentru realiza
rea și depășirea planului de producție la 
legume, pentru strîngerea la timp și valo
rificarea lor, în vederea bunei aprovizio
nări a populației atît pentru perioada de 
vară cît și pentru iarnă.

Comitetul Executiv a examinat proiectul 
de lege privind tariful vamal de import al 
Republicii Socialiste România, precum și 
proiectul de lege de creare a Consiliului 
pentru problemele consiliilor populare, sta
bilind ca acestea să fie supuse spre dezba
tere și adoptare Marii Adunări Naționale.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare în le
gătură cu rezultatele vizitei în Italia și con
vorbirile purtate cu președintele Republicii 
Italiene și cu primul ministru al Italiei, în 
legătură cu convorbirile purtate în Repu
blica San Marino, precum și despre între
vederea avută cu Papa Paul al VI-lea.

Comitetul Executiv a aprobat în unani
mitate rezultatele vizitelor președintelui 
Consiliului de Stat în Italia, Republica San 
Marino și la Vatican și a dat o înaltă apre
ciere activității desfășurate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul acestor vi
zite, considerînd că documentele semnate, 
și înțelegerile realizate servesc atît inte
reselor poporului român și ale popoarelor 
acestor țări, cît și intereselor păcii și secu
rității în Europa și în lume.

în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare în legătură cu con
vorbirile purtate cu Maiestatea Sa Impe
rială Șahinșahul Iranului cu prilejul vizi
tei sale în Republica Socialistă România. 
Comitetul Executiv a apreciat rezultatele 
convorbirilor dintre cei doi șefi de stat ca 
deosebit de importante, ca o contribuție de 
mare însemnătate la cauza adîncirii cola
borării și prieteniei româno-iraniene, și a

indicat ca ministerele, organizațiile econo
mice să ia toate măsurile pentru aplicarea 
în viață a înțelegerilor stabilite.

A fost prezentată apoi o informare cu 
privire la desfășurarea celei de-a XXVII-a 
sesiuni a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Comitetul Executiv a apreciat că delega
ția română, condusă de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, a acționat la lucrările sesiunii 
în conformitate cu directivele stabilite de 
conducerea partidului și a statului, în spi
ritul hotărîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale Partidului Comu
nist Român.

A fost aprobată în unanimitate activita
tea delegației, reafirmîndu-se dorința 
României de a dezvolta . cooperarea și în
trajutorarea tovărășească pe multiple pla
nuri cu țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, cu toate țările 
socialiste.

Comitetul Executiv a ascultat o informa
re în legătură cu consultările multilaterale 
de la Helsinki privind pregătirea Conferin
ței pentru securitate și cooperare în Euro
pa, a dat o apreciere pozitivă rezultatelor 
obținute și consideră că sînt create condiții 
pentru buna reușită a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa.

S-a apreciat că delegația română la Hel
sinki, acționînd în conformitate cu manda
tul stabilit de conducerea partidului și sta
tului, personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și-a adus o contribuție de seamă 
la buna reușită a consultărilor.

Comitetul Executiv a reafirmat dorința 
României de a-și aduce contribuția în con
tinuare, alături de celelalte state, la succe
sul conferinței europene, pentru instaura
rea pe continentul nostru a unor noi rapor
turi între state, a unui climat de colabo
rare în toate domeniile, de securitate și 
pace.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat 
materialele care vor fi supuse Plenarei Co
mitetului Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv a hotărît să se con
voace Plenara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român în ziua de 18 iunie 
1973.

în încheiere, au fost rezolvate unele pro
bleme ale activității curente.
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RECOLTAREA FURAJELOR LA NEHOIU-BUZĂU,

ÎN CONSTRUCȚIE

Republicii Volta Superioară,
general Sangoule lamizana,

in județul Brasov

performantele tehniceProdusele industriei de tractoare românești impresionează prin
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a Cositul tinetelor să înceapă mai devreme
■ Avantajele preparării semisilozului
Anul acesta este un an bun pen

tru furaje. Alternanța ploilor cu 
căldura a creat condiții excepțio
nale pentru creșterea ierburilor, tri- 
folienelor și altor nutrețuri verzi. 
Sint premise pentru echilibrarea 
balanței furajere, condiție hotări- 
toare pentru creșterea producției de 
came și lapte. Acum este perioada 
cind organele de partid și agricole, 
organizațiile de partid de la șale 
pot aduce cea mai mare contribu
ție la rezolvarea problemei furaje
lor. organizind recoltarea in mod 
temeinic, cu toată răspunderea și 
exigența, antrenind la muncă toate 
forțele manuale și mecanice dis
ponibile pentru urgentarea cositu
lui, transportului și depozitării in 
condiții corespunzătoare a întregii 
cantități de nutrețuri. în aceste zile 
are o mare însemnătate activitatea 
politică și organizatorică ce se des
fășoară in fiecare comună, in fie
care unitate agricolă, pentru a con
vinge și determina pe fiecare 
țaran cooperator și mecanizator 
să participe la strîngerea fura
jelor. să nu precupețească nici un 
efort pentru încheierea cositului lu
ce m ei. trifoiului. borceagurilor.
pentru recoltarea mai de timpuriu 
și intr-un timp cit mai scurt a fi
nețe lor naturale. în desfășurarea a- 
cestei ample acțiuni este necesar 
ca fiecare comitet comunal de par
tid. fiecare organizație de bază, fie
care primar sâ se ocupe zi de zi de 
rezolvarea problemelor legate de 
dirijarea forțelor și r.„;L_ 
mecanice și manuale acolo 
este cea mai mare nevoie, 
plantele au atins momentul 
de recoltare.

Fiecare bun gospodar știe _ .
cantitatea și calitatea furajelor de
pinde nivelul producției animale. 
Este un adevăr cunoscut, dar tot 
atît de bine este știut că și anul 
trecut a fost un an bun pentru fu
raje și totuși nu puține au fost
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cazurile cind, în iarnă și 
in primăvară, o serie de 
tive agricole au resimțit lipsa nu
trețurilor. Pentru a nu se mai re
peta asemenea situații trebuie lua
te măsuri energice, operative 
vederea oosirii neintirziate a 
cărei tarlale de trifoliene sau 
finețe. Cu atît mai mult cu cit in 
unele județe se constată mari ră- 
mineri in urmă la recoltatul fura
jelor. în cooperativele agricole din 
județul Sălaj, din cele 11 200 ha 
cultivate cu trifoi, pină la 12 iunie, 
s-au cosit abia trei mii de hectare, 
iar in județul Suceava, din 11900 
hectare, au fost recoltate abia o mie 
de hectare. Lucrările sint întîrziate 
și în județele Mureș. Cluj. Alba, 
Hunedoara etc.

în legătură cu recoltarea furaje
lor se pun citeva probleme mai 
deosebite. Ne referim, in primul 
rind, la devansarea termenelor de 
începere a cositului finețclor, ținînd 
seama că momentul optim de recol
tare este acum, cind majoritatea 
ierburilor se află in faza de înflo
rire. Tendințele manifestate de a 
aștepta sosirea datelor calendaris
tice obișnuite pentru începerea co
sitului sint păgubitoare, pentru că 
orice intirziere duce la diminuarea 
producției la cea de-a doua coasă 
și la aglomerarea lucrărilor in pe
rioada recoltării cerealelor păioase.

Intrucit recoltarea finețelor nu a 
început decit sporadic, este necesar 
ca organele județene, specialiștii a- 
gricoli să ia măsuri pentru începe
rea neintirziată a cositului, astfel 
incit producția bună de iarbă de pe 
cele două milioane de hectare de 
finețe să fie st rin să și deportată la 
timpul optim.

O importantă acțiune de sezon 
este prepararea semisilozului din 
nutrețuri verzi. Pină la data de 12 
iunie a.c. cooperativele agricole din 
zece județe, printre care Tulcea. 
Botoșani. Vrancea. Teleorman. Con-

mai ales 
coopera-

în
Ce

de

stanța, au depășit cantitățile de se- 
misiloz prevăzute. Sint insă multe 
cooperative agricole in care, deși au 
avut și au încă dificultăți in asigu
rarea furajelor, nu se insilozează 
nimic. Pină acum, planul de însi- 
lozare a fost realizat in proporție 
de numai 5 la sută in cooperativele 
agricole din județul Prahova. 21 la 
sută in cele din județul Gorj, 24 
la sută in Cluj, 20 la sută in Hu
nedoara. în ultimul timp au fost 
organizate multe consfătuiri de lu
cru și instructaje. Este un lucru 
bun. dar pentru a obține rezulta
tele scontate este nevoie de mă
suri practice, de o temeinică mun
că organizatorică in unități pentru 
a sprijini aplicarea acestei metode 
avantajoase de conservare a furaje
lor.

în această perioadă organele de 
partid și agricole, organizațiile de 
partid de la sate să desfășoare o 
intensă muncă politică in direcția 
mobilizării forțelor agriculturii la 
recoltarea fără pierderi a furajelor, 
să stimuleze inițiativele gospodă
rești pentru strîngerea tuturor re
surselor de nutrețuri. Comitetele de 
partid, primarii comunelor să ini
țieze o adevărată întrecere intre 
cooperatori și mecanizatori. intre 
toti sătenii pentru cosirea fiecărei 
porțiuni de iarbă din vatra satului, 
de pe marginea șoselelor și căilor 
ferate, de pe liziere și din poienile 
pădurilor, astfel incit tot ceea ce 
poatr- servi fura’ării animalelor să 
fie păstrat pentru iarnă. Este o ac
țiune la care sînt chemați să par
ticipe activ, cu coasa și alte unelte, 
tineri și elevi, toți locuitorii satelor, 
in frunte cu primarii, cu ceilalți 
conducători ai comunelor, ai unită
ților agricole socialiste. Este in in
teresul fiecărui crescător de ani
male. al fiecărui cetățean ca toate 
furajele să fie strinse cu grijă și 
puse la adăpost de intemperii.

J

Un nou obiectiv
economic

BUZĂU (Corespondentul
„Scinteii", Mihai Bâzu) : Loca
litatea Nehoiu din județul Bu
zău, centru muncitoresc cu ve
chi tradiții în exploatarea lem
nului, a cunoscut in anii 
socialismului o dezvoltare im
petuoasă. Aici, alături de mo
derna fabrică de mobilă intrată 
In producție in toamna anului 
trecut, Grupul de șantiere pen
tru construcții forestiere Buzău 
a început construcția unei 
fabrici de plăci aglomerate din 
lemn. Fabrica de PAL va 
utiliza ca materii prime rume
gușul, deșeurlle și resturile lem
noase din exploatările forestiere 
ale bazinului nehoian, folosite 
aoum neeficient drept combus
tibil.

în cea de-a treia zi a vizitei ofi
ciale pe care o face în țara 
noastră, președintele Republicii 
Volta Superioară, general San
goule Lamizana, a fost oaspete al 
Brașovului.

Vizita în acest important cen
tru economic și cultural a oferit 
oaspeților posibilitatea unor noi 
contacte directe cu realități ale 
vieții poporului nostru, ale muncii 
sale pentru înfăptuirea unei .eco
nomii moderne și dezvoltarea mul
tilaterală a patriei. Vizitînd uzinele 
de tractoare, cartiere de locuințe 
din Brașov, cooperativa agricolă 
de producție din Cristian, stațiu
nea turistică Poiana Brașov, pre
ședintele Republicii Volta Superi
oară a avut prilejul să cunoască 
nemijlocit noi aspecte ale progre
sului economic și social al Româ
niei socialiste.

Ca și în zilele precedente, oas
peții au fost salutați pretutindeni 
cu multă căldură, expresie a sen
timentelor de prietenie și respect 
pe care poporul nostru le nutrește 
față de poporul voltez, față de 
eforturile pe care le face pentru 
dezvoltarea economică și consoli
darea independenței țării, pentru

ridicarea nivelului de viață al po
porului.

In vizita la Brașov, președintele 
Sangoule Lamizana a fost însoțit 
de Constantin Drăgan. președin
tele Comitetului executiv al consi
liului popular județean. Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul României la Ouagadougou, de 
alte persoane oficiale.

împreună cu președintele San
goule Lamizana se aflau persoa
nele oficiale volteze care îl înso
țesc în vizita sa oficială în țara 
noastră.

Dimineața, de la reședința oas
peților, coloana oficială, escortată 
de motocicliști, străbate 
orașului, împodobite cu 
de stat ale României și

. Superioare, 
cunoscuta

La sosire, în întîmpinarea oaspe
ților au venit tovarășii Alexandru 
Mărgăritescu, adjunct al ministru
lui industriei construcțiilor de ma
șini grele, Vasile Sechel, directorul 
general al uzinei, și membri ai con
siliului oamenilor muncii care u-

arterele 
drapele 

Voltei 
îndreptîndu-se spre 

uzină de tractoare.

rează oaspeților un călduros bun 
venit.

Directorul uzinei prezintă șefu
lui statului voltez, celorlalți oas
peți date despre istoricul între
prinderii, preocupările actuale și 
de perspectivă ale colectivului a- 
cestei mari unități a industriei 
noastre, care a produs pînă în pre
zent peste 340 000 de tractoare, în- 
tr-o gamă largă de tipuri și va
riante, corespunzător necesităților 
agriculturii și șantierelor de con
strucții.

Pentru oaspeții din Republica 
Volta Superioară, țară cu specific 
agricol, după cum sublinia preșe
dintele Sangoule Lamizana, vizita 
la această întreprindere prezintă 
un deosebit interes.

După vizitarea unor 
uzinei, oaspeții asistă 
monstrație cu ultimele 
tractoare aflate în fabricație — de 
la 45 la 180 CP. Președintele San
goule Lamizana dă o înaltă apre
ciere tractoarelor românești, re- 
marcînd că performanțele tehnice, 
modul de concepție le asigură o 
mare varietate de utilizare. Se in-

secții ale 
la o de- 
tipuri de

(Continuare in pag. a V-a)

Astăzi, în jurul orei 

18,00, posturile noastre 

de radio și televiziune 

vor transmite direct de 

la Palatul Consiliului
de Stat ceremonia sem-
nării Declarației solem
ne a Republicii Socia
liste România și Repu
blicii Volta Superioară

în cadrul Combinatului siderurgic din Galați

SE EXTINDE 
DE BENZI

LAMINORUL
LA RECE

GALAȚI (Corespondentul 
..Scinteii". Tudorel Oancca) : 
Pe platforma Combinatului si
derurgic Galați, in cadrul la
minorului de benzi la rece, a 
început extinderea unei noi lu
crări. Obiectivul, care va intra 
în funcțiune spre .sfirșitul anu
lui viitor și care’va produce 
tablă zincată, face parte din 
planul de dezvoltare a capaci-

tații laminorului și de diversi
ficare a sortimentelor de benzi 
laminate la rece. Lucrările se 
desfășoară in ritm susținut, ceea 
ce a permis ca, pină in prezent, 
să fie montate circa 150 tone 
construcții metalice. Lucrările 
sint executate de către colecti
vul șantierului 33 al I.C.M.S. 
Galați.

La Uzinele de tractoare din Brașov
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UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONALIZAREA 

PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

A MUNCI ȘI A CREA ÎN CONDIȚIILE 
PROPRIETĂȚII SOCIALISTE ’(v>

♦
Este bine cunoscut că naționali

zarea înfăptuită acum 25 dt ani a 
determinat o schimbare radicală tn 
situația socială a muncitorilor, care 
au încetat să mai fie exploatați de 
patronii capitaliști, devenind proprie
tari colectivi al mijloacelor de pro
ducție, trecute în slĂpinirra intregu- 
lui popor. In mod firesc, această 
schimbare și-a găsit reflectare in 
conștimta oamenilor. înțelegerea 
faptului că el înșiși sint stâpini și. 
ca atare, tot ceea ce produc este in 
folosul lor propriu și al Întregii so
cietăți a făcut să se dezvolte In rin- 
dur-le celor ce muncosc o nouă ati
tudine fală de muncă ; atitudine a 
cărei esență rezidă In faptul că 
munca nu mal este privită ca o ri
goare impună din afară sau doar c* 
un mijloc de a-și 
cîștig» existența, 
ci ca o Îndatorire 
afumată de oa
menii muncii în
șiși, pentru a asi
gura progresul 
general și, pe 
această bază. îm
bunătățirea pro
priilor condiții de 
viață. Concomi
tent a-a născut o 
nouă atitudine 
față de avutul 
obștesc, fa|ă de 
mijloacele de 
producție, față de 
materiile prime, 
față de costul și 
calitatea producției, față dc soar
ta ei, atitudine decurgind din în
țelegerea de către oamenii muncii 
a faptului că toate aceste aspecte șl 
probleme Influențează direct nivelul 
bunăstării generale și a lor proprie 
și, ca atare, ii privesc nemijlocit.

încă din primele zile care au ur
mat naționalizării, nenumărate fapte 
de viață au ilustrat afirmarea noii 
conștiințe a oamenilor muncii, de 
s'âpini ai mijloacelor de producție. 
Au fost, cum iși amintesc bine cei 
ce au trăit acele vremuri, ani de 
aspre încercări, cind trebuihu învin
se greutățile cauzate nu numai de 
sabotajul capitaliștilor, de suprauzu- 
ra utilajelor învechite, de deficien
țele grave în aprovizionare, ci si de 
lipsa oricărei experiențe in activita
tea de administrare și conducere, dar 
muncitorii au știut să le înfrunte 
pieptiș și să le biruie. Eroismul a 
devenit un fenomen cotidian și de 
masă, -nanifestindu-se în munca fără 
preget pentru bunul mers al produc
ției. pentru ca fabricile, bun al po
porului, să poată funcționa la întrea
ga lor capacitate. Dezvoltarea aces
tei conștiințe noi. conjugată cu poli
tica justă a partidului și vasta acti
vitate organizatorică desfășurată de 
partid, a făcut posibilă înfăptuirea 
planurilor îndrăznețe de industriali
zare socialistă. In acești factori iși 
au explicația, in ultimă instanță, rit
murile Înalte de creștere a produc
ției, care au transformat România.

Intr-un răstimp istoric scurt, dintr-o 
țară slab dezvoltată. Intr-o țară cu 
economic puternică. înfloritoare, cu 
o industrie ce produce de 25 de ori 
mai mult decil in anul naționalizării.

In toți acești ani de constrvrt'-e 
w^cialistă. s-au afirmat tot mal pu
ternic înaltele trăsături care configu
rează profilul moral al clasei noastre 
muncitoare — spiritul revoluționar, 
ahnezatia In muncă, fermitatea și 
dirzeniR, disciplina șl capacitatea dc 
organizare. devotamentul neclintit 
față de noua orindulre, față de Inte
resele vitale ale națiunii. In proce
sul creșterii numerice a clasei mun
citoare. aceste trăsături «-au propa
gat ei se propagă și în rlndurile 
noilor contingente do muncitori pro- 
veniți din rlndul altor categorii so

rialelor. combaterea oricăror atitu
dini dc larghețe, se Impun azi. mal 
mult ca oricinn. ca cerințe vitale ale 
progresului economic, ale competiti
vității pe piața mondială.

In aceste condiții, munca educati
vă pentru generalizarea la scara în
tregii societăți a conștiinței înainta
te, a atitudinii noi față dc muncă 
șl față dc avutul obștesc devine o 
cerință esențială, o necesitate obiec
tiva, Imperioasă a progresului gene
rai. Tocmai acestei cerințe le răs
pund amplul program de educație 
comunistă, adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 și însu
șit de Conferința Națională, proiec
tul de norme ale vieții șl muncii 
comuniștilor, ale eticii șl echității 
socialiste.

AFIRMAREA CONȘTIINȚEI 
NOI, ÎNAINTATE

ciale, clasa muncitoare tocmind o 
vastă retortă socială In care se de- 
sfivirșesc procesele de educație și re- 
configuraro psihico-moralâ.

Transformările in conștiință, for
marea omului nou reprezintă insă un 
proces complicat. în multe privințe 
mai complicat decit schimbările In 
viața materială a societății. Este 
vorba nu numai de înrădăcinarea 
unor noi convingeri și dezvoltarea 
unor noi însușiri morale, dar și de 
înlăturarea unor mentalități și atitu
dini care s-au format de-a lungul 
secolelor de existență în condițiile 
proprietății private — ceea ce este 
posibil numai printr-o activitate edu
cativă intensă, stăruitoare, desfășu
rată z| cu zl. Cu atit mai necesară 
este o asemenea activitate în stadiul 
actual, cind in fața poporului nos
tru se află sarcinile de mare com
plexitate ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, stabilite 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională, cind in domeniul 
economic ne-am propus obiectivul 
de a ajunge in 10—15 ani nivelul 
țărilor cu o economie avansată, 
înalte exigențe ridică faptul că gos
podărim mijloace tehnice din ce in 
cn mai perfecționate, multe la nive
lul tehnicii mondiale, in care s-au 
Investit înalte valori ; totodată, 
realizarea unor prețuri de cost cit 
mal coborite și obținerea unei cali
tăți cit mal înalte, folosirea judi
cioasă a materiilor prime și mate

Principalul clmp de alirmare a 
conștiinței Înaintate in actuala etapă 
11 reprezintă munca pentru apărarea 
și dezvoltarea proprietății socialiste, 
temelia orînduirii noastre noi, pen
tru creșterea eficienței activității 
economice. Uriașa amploare a între
cerii socialiste ce se desfășoară in 
prezent pentru Îndeplinirea înainte 
de termen a cincinalului, fap
tele de eroism in muncă pe
trecute zi de zi, ilustrează grăi
tor înalta conștiință a celor ce 
muncesc. Resortul intim, al elanului 
ce-i Însuflețește este tocmai înțele
gerea corelației strinse dintre avuția 
generală și nivelul bunăstării perso
nale, convingerea că îndeplinind 
sarcinile cincinalului intr-un timp 
mai scurt, ei creează premisele atin
gerii mai rapide a obiectivelor sta
bilite in ce privește ridicarea nive
lului de trai.

A înrădăcina adine In conștiința 
tuturor celor ce muncesc, convinge
rea câ progresul mai rapid șl fău
rirea unei vieți de bunăstare și 
belșug stau in mîlnile proprii, 
a determina materializarea el in 
fapte concrete de viață, în în
deplinirea și depășirea angajamen
telor asumate In întrecere — iată 
un imperativ major, căruia sint 
chemați să-1 răspundă In prezent co
muniștii, toți cei ce muncesc. Iar 
aceasta înseamnă, in practică, efor
turi de zi cu zi pentru folosirea cu

maximă eficiență n capacităților dc 
producție ; Înseamnă grijă pen
tru buna gospodărire a resur
selor materiale șl umane, pen
tru închiderea oricăror canale de 
risipă, de irosire a avuției ob- 
șiești ; înseamnă preocupare stărui
toare pentru înalta calitate a produ
selor. privită ca o satclnă de partid, 
patriotică, o chestiune de cinste pro
fesională și onoare muncitorească.

Conștiința înaintată presupune, a- 
lături de dragostea pentru muncă, 
de conștiinciozitatea exemplară In 
realizarea sarcinilor, spirit creator, 
Inițiativă In rezolvarea tuturor pro
blemelor producției. Măsurile de 
perfecționare a organizării șl con
ducerii, de adincire a democrației 
economice, înfăptuite In ultimii ani 

de partid și de 
sfat, au creat un 
cadru optim de 
manifestare gln- 
dlrli și inițiativei 
maselor. Totul 
este ca acest ca
dru să fie cit 
mai din plin fo
losit, inlăturin- 
du-se orice mani
festări de rutină, 
birocrație sau 
conservatism, ca 
în cadrul adună
rilor generale din 
întreprinderi, al 
comitetelor și 
consiliilor oame
nilor muncii, 

muncitorii să se manifeste ca ade- 
vărați stăpini, să-și spună cuvintul, 
cu conștiință revoluționară in toate 
problemele, să contribuie cu întreaga 
lor pricepere și experiență la luarea 
celor mai bune decizii.

Importante răspunderi revin In 
dezvoltarea atitudinii înaintate față 
de muncă organizațiilor de partid, 
muncii politice de masă, chemate 
să popularizeze larg exemplele po
zitive, sâ stimuleze generalizarea 
lor, dar șl să critice viguros, pini 
la completa eradicare, Grice mani
festări ale reziduurilor vechilor men
talități și atitudini. Conștiința re
prezintă in prezent un teren prin
cipal al înfruntării dintre nou și 
vechi. De aci, necesitatea unei ati
tudini active din partea organiza
țiilor de partid, a tuturor comuniș
tilor care nu trebuie nici un mo
ment să privească cu indiferență 
manifestările vechiului, ci, dimpotri
vă. să intervină prompt, să deter
mine crearea unui puternic curent 
de opinie pentru combaterea aces
tora.

Munca liberă, pasionată, competen
tă. creatoare în folosul întregii so
cietăți si al fiecăruia In parte — 
iată In esență cum se manifestă con
știința înaintată a oamenilor in con
dițiile proprietății socialiste. Prin a- 
ceasta, conștiința înaintată acționea
ză ca o uriașă forță motrice a pro
gresului economic și social.

Ada GREGORIAN

Hotelul „Continental' din Timișoara

!FAPTUL
■ DIVERS

CURIER JURIDIC

Controlul judecătoresc 
al actelor administrative

I
Pentru garantarea deplini a drepturilor cetățenești. Constituția ță

rii noastre prevede In ari. 35 că cel vătămat intr-un drept al său 
prlntr-un act ilegal al unul organ do stat poate cere organelor com
petente, in condițiile legii, anularea actului și repararea pagubei, iar 
In ari. 96 alin. 3, — că instanțele judecă cererile celor vătămați in 
drepturile lor priD acte administrative, puțind să se pronunțe, in anu
mite situații, și asupra legalității unor astfel de acte. In vederea 
realizării, in practică, a acestor dispoziții constituționale s-a adoptat 
Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către instanțe a cereri
lor celor vătămați in drepturile lor prin acte administrative ilegale, 
în cele ce urmează răspundem cititorilor Costel Guriță, tehnician la 
Combinatul siderurgic Galați, Croitoru Maria din Ploiești, str. Gh. 
Doja nr. 133, Mitită Cheptănaru (lin Inși, strada Păcurari nr. 18, pre- 
cum și altora care au pus întrebări cu privire la actele administrative 
care pot fi atacate in fața instanței de judecată.

j viLCEA DIVERSIFICAREA j 
! PRODUCȚIEI DE MOBILĂ !
1 RÎMNICU-ViLCEA (Corespon- l
> dentul „Scânteii". I. Stanciu). ’ 
\ Colectivele de muncă din cadrul \ 
i secțiilor mixte ale întreprinderii i 
1 județene de industrie locală ’ 
1 Vilcea sint preocupate in aceas- l 
' tă perioadă de asimilarea de noi ; 
ț produse destinate exportului. \ 
i Astfel, pe baza solicitărilor di- i 
’ veF$Uor beneficiari externi, fa- ’ 
l bricile de mobilă din Rimnicu- \ 
’ Vilcea, Drăgășani și Băicești au 
) asimilat și au introdus in pro- \ 
i ducția de serie 6 'noi tipuri de i 
) comode, o nouă și foarte este- ’ 
l tică garnitură de mobilă corn- l 
, pusă dintr-un dulap cu 2—4 uși. <’ 
1 masă extensibilă, pat dublu. 1 
i toaletă și 6 taburete. In seria l 
» ultimelor noutăți se Înscrie ’ 
\ sufrageria „Dana". De asemenea, ț 
I secțiile de covoare și-au lmbo- i 
ț gățit modelele, preluind o serie ' 
i de motive populare din recunos- l 
’ rutele zone ale Tismanei și

Hurezului. \

PRODUSE FITOTEHNICE CU CARACTERiSTICI SUPERIOARE
Uzina chimică din Borzcști se 

numără printre cele mai mari 
unități din țară producătoare de 
insecticide, fungicide și erbici- 
de. La ora actuală se realizea
ză aici 15 produse fitofarmaceu- 
tice, printre care criptodlnul, 
hexacloranul, pinetoxul. detoxa- 
nul. Cele mai noi sint aminele 
acidului 2,4 D — erbicid cu ca
racteristici superioare, destinat 
îndeosebi culturilor de griu și 
legume. Obținute sub formă de 
concentrate emulsionabile, noi
le erbiclde pot fi ușor aplicate 
cu aparatura de stropit existen
tă in dotarea unităților noastre 
agricole.

Specialiștii uzinei se preocu
pă permanent de lărgirea ga
mei de produse fitofarmacc-u- 
tice, de realizarea unor produ
se cu caracteristici superioare, 
în acest scop se lucrează, con
comitent. in laboratoare și in 
secțiile de producție. In la
boratoare. cercetătorii urmăresc 
sâ obțină noi produse, mai ac
tive din punct de vedere bio
logic, cu o toxicitate redusă față

de om și animale, a căror a- 
plicare să permită realizarea u- 
nei eiiciențe economice ridicate. 
Ing. B. Vaisbuch, adjunct al 
șefului serviciului cercetare, ne 
spunea că au fost definitivate 
studiile privind realizarea unor 
fungicide pentru combaterea 
mălurii pitice !a griu. precum 
și a unui insecticid pentru 
combaterea păianjenului 
nuscul din pomicultură.
odată. In instalațiile de fabri
cație, specialiștii, operatorii chi- 
miști se preocupă de îmbună
tățirea caracteristicilor produ
selor existente. La instalația 
pentru fabricarea pinetoxului, 
bunăoară, ing. Iosif Bobițan și 
Carol Peto, ajutati de specia
liști de ’ ........ .......
străduiesc 
tehnologic 
produsele 
menul de _______
acestui obiectiv va permite ca 
toate cele 4 sortimente de pi- 
netox să fie de foarte bună ca
litate. Un alt colectiv, condus 
de ing. Valentin Anastasiu. se

la ICECHIM, se 
să înlăture un neajuns 

care provoacă, la 
emulsionabile. feno- 
aciditate. Realizarea

ca-preocupă de îmbunătățirea 
lității duplitoxului.

Cele mai importante lucrări 
se efectuează la instalația pen
tru fabricarea detoxanului. Ing. 
I'.ie Stelian, șeful secției insec
ticide. ne-a informat că, prin 
îmbunătățirile care se aduc 
procesului de producție, cit și 
utilajelor, se va putea obține, 
anual, un plus de circa 1 000 
tone detoxan de calitate superi
oară.

Asemenea lucrări se execută 
In momentul de față și la in
stalațiile pentru producerea 
fungicidului F.B.-7, a hexaclo- 
ranului și criptodinului. Toate 
acestea au ca scop obținerea u- 
nor cantități tot mai mari de 
produse fitofarmaceutice cu ca
racteristici superioare. Chlmiștii 
de aici s-au angajat ca in a- 
cest an sâ livreze agriculturii, 
peste prevederile planului, 400 
tone insecticide condiționate de 
bună calitate.

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul „Sclnteii*

Potrivit art 2 lit, a 
și b din Legea nr. 
1/1967, actele admi
nistrative care pot fi 
atacate în fața in
stanței competente ;x>t 
emana de la organele 
locale si centrale ale 
administrației de stat 
sau de la instituțiile 
subordonate unor ase
menea organe. Se în
țelege că. prin ce
rerea introdusă in 
fata Instanței, recla
mantul trebuie să do
vedească vătămarea 
unui drept subiectiv 
garantat de lege. In a- 
cest sens. art. 1 și 2 și 
art. 3 alin. 4 din lege 
precizează că se soco
tește act administrativ 
ilegal, putindu-se ataca 
la instanța competen
tă, si refuzul nejus
tificat de a satisface o 
cerere privitoare la un 
drent. cit si ncrezol- 
varea unei astfel de 
cereri sau a reclama
ți ei In termenul pre
văzut de lege. Subli
niem faptul că. In a- 
semenea situații, cere
rea celui vătămat 
poate fi introdusă nu
mai cu privire la ac
tele administrative in
dividuale ale organe
lor administrației de 
stat, prin aceasta ințe- 
legîndu-se acte prin 
care undi anumite per
soane i se satisface 
sau nu o cerere. In 
ce privește actele 
administrative nor
mative ale acestor 
organe, instanțele nu 
sint competente să le 
anuleze, dar pot să e- 
xamineze legalitatea 
lor atunci cind sint 
sesizate cu cererea de 
anulare a unui act

administrativ indivi
dual, emis In temeiul 
unui asemenea act 
normativ.

înainte de a «e a- 
dresa instanței, cel 
vătămat trebuie să 
folosească in preala
bil. potrivit art. 3 alin. 
1. calea reclamatiei la 
organul administrației 
de stat competent. A-

RĂSPUNS 
LA ÎNTREBĂRILE 

CITITORILOR

ccastâ procedură a 
fost instituită tocmai 
spre a da posibilitatea 
organelor administra
tive. care au emis acte 
ilegale, de a repara 
ele insele eventualele 
greșeli si pentru a se 
asigura astfel o cale 
mai rapidă de resta
bilire a legalității. In 
cazul in care cel vă
tămat nu este mulțu
mit de soluția dată 
i-eclamatiei sale, se 
poate adresa fie or
ganului administrativ 
imediat superior, fie 
instanței de judecată. 
Termenele în care cel 
vătămat intr-un drept 
se poate adresa in
stanței competente 
sint corelate cu ter
menele In care orga
nele administrației de 
stat sint obligate, po
trivit dispozițiilor De
cretului nr. 534/1966, 
să rezolve reclama title 
cetățenilor. Trebuie să 
se țină seama însă 
de dispozițiile art. 3

alin. 5. care pre
vede că introducerea 
cererii la instanță nu 
se va putea face mai 
tirziu de 6 luni de la 
data comunicării actu
lui administrativ a 
cărui anulare se cere.

Legea prev.ede — ti
ni nd seama de carac
terul deosebit pe ca- 
re-1 au — că anumite 
acte administrative nu 
sint supuse acestei 
reglementări. In a- 
ceastă categorie in
tră. in primul rind. 
actele administrative 
in legătură cu apă
rarea tării si secu
ritatea statului ; actele 
administrative de pla
nificare : de jurisdic
ție si de control al 
legalității pentru care 
este prevăzută o altă 
procedură : actele In 
care organul adminis
trativ participă ca 
persoană juridică de 
drent civil. De aseme
nea. r.u sint supuse 
controlului instanțe
lor. in ceea ce pri
vește legalitatea lor. 
actele privitoare la 
măsuri urgente luate 
pentru prevenirea și 
combaterea epidemii
lor și epizootiilor sau 
in alte cazuri de ca
lamitate și orice mă
suri luate In situații 
excepționale de a- 
ceeasi natură. In sfir- 
șit. legea prevede că 
dispozițiile sale nu 
sint aplicabile actelor 
administrative care in
tervin în raporturile 
dintre organizațiile so
cialiste sau alte orga
ne de stat și obștești.

Alexandru 
BOGHIU

I Cvartet 
| în primă 
| audiție

ISopranin, altin, tenorin el ora- 
t’in. Patru noi Instrumente elec
tronice cu corzi. Realizatorii

Ilor — profesorul George Iarosie- 
vici de la conservatorul „Cipri- 
an Porumbescu" București, asis
tentul Serafim Cristescu șl teh
nicianul Pavel Onoaie de la 
conservatorul „Gheorghe Dima" 
din Cluj. De curind, cele patru 
instrumente au trecut cu brio 
primul examen, fiind breveta
te de Oficiul de stat pentru in-

■ uențif. Create din necesitatea 
I de a imbogafi paleta coloristi- 
I că a muzicii, ele sint destinate 
Iln special muzicii de film ?i 

altor genuri de muzică moder
nă. Două seturi ale „cvartetului” 
au și fost realizate la Fabrica 

Ide instrumente muzicale din Re
ghin, cu concursul maistrului 
Dinu Fărcaș, urmlnd ca In cu- 

Irlnd, la Cluj, un cvartet came
ral să le prezinte in primă au
diție.

| Pomi de
iarnă-n

| plină vară

IPină nu de mult, la depozitul 
de materiale de construcții și 
mobilă al cooperativei de con-

Isurn Birlad se împămintenLse o 
„regulă" comercială sui-gene- 
ris. Gestionarii cooperativelor

Ide consum sătești care doreau 
să se aprovizioneze cu cheres
tea, ipsos, carton asfaltat și ci- 
Iment erau obligați sâ cumpe
re neapărat și... brazi. Da, 
brazi, care fuseseră sortiți pen
tru pomul de iarnă, dar, ne- 
vinduți la vremea cuvenită, de
veniseră acum... araci : 30-35
de lei bucata ! Clara Goldsfrab, 
președinta cooperativei de con
sum Birlad, și gestionarul de
pozitului, I. Cartojan, găsiseră 
astfel o soluție pentru a scă-

Ipa șl de surplusul din depozit 
și de... răspunderea cuvenită 
pentru nevalorificarea lor la

Itimp. Dar și inițiatorilor aces
tui soi de comerț li s-a înfun
dat. Acum, pentru astfel de 
practici necomerciale ei sint

|„în pom". Și nu din cel de... 
iarnă !

E B a o o
Ne adunaserăm patru oa

meni : Ion Manolescu. teh
nician la întreprinderea de 
salubritate a Bucureștiului. 
doi măturători de stradă și 
subsemnatul. La sugestia 
noastră, tehnicianul iși in
vită oamenii din subordine 
să măture de probă strada 
Compozitorilor. Curind, pe 
la marginile ambelor tro
tuare se formară grămăjoa
re, grămăjoare de... fel de 
fel : pămint, moloz, resturi 
de țigări, cutii de chibri
turi, bilete de tramvai, am
balaje de înghețată. L-am 
întrebat pe Ion Manolescu :

— Ce-ar fi să cintărim 
„recolta" ?

Am căzut de acord și lată 
bilanțul : pe un km de 
stradă am obținut 300 de 
grămăjoare de gunoi ; fie
care grămăjoară cintărea 
2-3 kg ; 2-3 kg. X 300 - 
£00 pină la 900 de kg. Dar 
Bucureștlul nu are un km 
de stradă, ci citcva mii. Re
zultă deci, după acest cal
cul — firește sumar — că 
lucrătorii salubrității tre
buie să măture, să încarce 
și să descarce zilnic citeva 
vagoane de... fel de fel. 
Cum apar pe stradă restu
rile menajere, hirtiile. va
goanele de pămint și mo
loz, cine le aruncă cu atita 
perseverentă In obrazul 
orașului ? Tocmai mă pre
găteam să pun concret a- 
ceastă dificilă întrebare 
cind, un șir intreg de auto
camioane — supraîncărcate 
cu pămint și moloz — se 
angajară in cursă chiar pe 
str. Compozitorilor. Le ur
mărim. La fiecare hurdu
cai ură. peste marginile ca
mioanelor se rostogolesc in 
strada abia curățată bulgări 
de pămint. fărămiturl de 
cărămizi, pulbere. După ce 
pardosesc bine str. Compo- 
sitorilor, camioanele ar.
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32-B-7063. 32-B-723 și al
tele încep să colinde ora
șul : cotesc in str. 13 Sep
tembrie, o iau pe Petre Is- 
pirescu, trec in str. Măr
geanului, pe șoseaua Ale
xandriei și, in fine, o țin 
drept înainte, pe $os. Mă
gurele. In urmă ? Molozul 
și pulberea ! Toată munca 
de o noapte a salubrității 
s-a dus pe apa Simbetei.

N-am apucat să ne minu
năm îndeajuns de îndrăz
neala — indolența, incon
știența sau cum să-1 mai 
zicem ? — acestor oameni 
și iată că pe dinaintea o- 
chilor începe să defileze 
alt convoi : de basculante. 
Cară var lichid. Și — pro
babil ați ghicit — la fie
care hurducătură. varul 
sare In valuri peste bascu
le, spoind străzile in alb. 
Oprim autobasculanta nr. 
32-B-6916.

— Ia uită-te ! se miră, 
pentru ochii noștri, șoferul. 
Nici nu mi-am dat seama...

Continuăm raidul nostru 
prin București. De la dife
rite depozite cu materiale 
de construcții se grăbesc 
spre șantiere sute de ma
șini. Convoaie întregi de 
autocamioane părăsesc șan
tierele și se indreaptă spre 
oraș încărcate cu pămin» și 
moloz, cu resturi dc amba
laje. Slntem Informați că 
numai întreprinderile de 
transporturi și construcții 
au Ia dispoziție 3—4 mii de 
autovehicule ! Multe dintre 
ele circulă — cum am vă
zut — supraîncărcate. cu 
basculele defecte. In toate 
cazurile, supraincârcătura 
se risipește pe stradă ; prin 
golurile de la încheieturile 
basculelor se strecoară, tot 
in stradă, șuvițe de nisip, 
de pietriș, de ciment., de 
var stins. O mare cantitate 
de pămint e cărată șl îm

prăștiată prin tot orașul de 
cauciucurile autocamioane
lor.

Eram pe punctul de a 
trage concluzia că inamicii 
cei mal de temut ai salu
brității sint șantierele de 
construcție, dar lată că in
ginerul C. Petrescu — șe
ful șantierului nr. 3, orga

— îi amendăm. Dar sint 
penalizate foarte puține in
fracțiuni. Agenții noștri de 
teren, 15 la număr, nu pot 
fi întotdeauna, peste tot. 
Faceți o socoteală. Anul 
trecut am încasat drept a- 
menzl 800 000 lei. dar cu 
salubritatea am cheltuit 
peste 60 de milioane !
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cipală de gunoi. Există ce
tățeanul lipsit de spirit ci
vic, dezordonat și recalci
trant, care la urcarea in 
tramvai iși aruncă pe jos 
chiștocul țigării, iar la co- 
borire aruncă biletul ; ce
tățeanul care aruncă lingă 
coșul de hlrtii ambalajul 
Înghețatei, cutiile de chibri
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tramvai oarecare. O să a- 
vem ce vedea !

împreună, deci, cu re
prezentantul Salubrității, 
Î5 minute mal tirziu eram 
la capătul liniei tramvaiu
lui 23. Iată primul tramvai. 
Coboriră 29 de călători. In 
fața lor — trotuarul. Pe 
trotuar, agățat de un stilp

STRADA
nu e ladă municipală de gunoi
nizat In Drumul Taberei de 
întreprinderea de construc
ții și montaj nr. 5 — ne 
contrazice categoric :

— Nu sint șantierele de 
vină. Noi, constructorii din 
Capitală, nu săpăm, nu fa
cem mișcări de pămint. de 
moloz, de materiale pentru 
construcție. Unii au greșit 
și ne-au criticat degeaba. 
Fac săpături și transpor
turi numai I.D.E.B-ul. și 
I.U.T.-ul, $1 I.P.A.C.-ul. 
I.D.P.-ul. și I.A.C.-U1 : 
I.C.P.B.-ul. I.C.R.A.L.-ul 
fi...

L-am întrerupt. Chiar In 
fața noastră o basculantă a 
I.U.T.-ului Iși aruncă în
cărcătura de 4 tone in mij
locul străzii Bujoreni. II 
întrebăm pe tehnicianul Ion 
Manolescu :

— Ce faceți dnd surprin
deți — ca acum — pe ina
micii salubrității asupra 
faptului ?

© Trecsa un convoi de basculante, și strada 
râmînsa pardosită cu moloz și pulbere... 
• Nu treceți nepăsători pe lingă cetățeanul 
certat cu civilizația străzii I ® Cum arată o 
sală de cinematograf după ce o părăsesc 
120 de spectatori O „Contravenienții vor fi 
penalizați" - spune o hetârire a Consiliului 
popular municipal. Dar cine să-i penalizeze?

...Am discutat, pină aici, 
un aspect. Dar ar fi ne
drept să se Înțeleagă că va
goanele dc gunoaie de pc 
s’râzi sint numai opera În
treprinderilor dc- transport, 
de construcții, reparații și 
alte lucrări edilitare. Exis
tă in Capitală — ca in ori
care all oraș — o categoric 
de cetățeni care consideră 
itrada o mare ladă muni-

turi, pungile de bomboane, 
toate hirtiile de prisos pt 
care le mai are prin buzu
nare ; cetățeanul necivilizal 
care aruncă peste balcoane 
— pe alei și In curtea blo
cului — resturile menajere, 
hlrtii și lot ceea ce-i mai 
prisosește prin casă. Pro
pun să ne așezăm pe o ban
că la capătul liniei unui

— mare și roșu — un coș 
de gunoi. Ce vor face cei 
29 de oameni cu cele 29 de 
bilete ? Iată-1, sint la 5 
pași, la doi pași de coș. 14 
dintre ei se abat pe la el 
și, din mers. Iși aruncă bi
letele la locul cuvenit ; 9 
le aruncă alături, iar 6 le 
fac cocoloașe șl prinzm- 
du-le intre arătător și de
getul mare |e proiectează 
In spațiul verde. Mai mare 
rușinea !

Traversăm strada și aș
teptăm să plece tramvaiul 
A plecat cu 23 de călători. 
Pe peron rămin 9 țigări 
aprinse. 2 cutii de chibri
turi și un pachet gol de 
..Carpați". Am oprit, în 
diferite stații, călători cer
tați cu salubritatea șl i-am 
întrebat : „De ce murdăriți 
strada pe care mergeți ?". 
Am primit cele mai năs
trușnice răspunsuri : „Ce 
te legi, nene, tocmai de
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mine ? Nu-i vezi și pe al
ții ?“. „Ce e dom'le ? Aco
lo, un bilet de tramvai. 
Salubritatea ce treabă are? 
Să măture !'*.

Să măture Salubritatea ! 
— spun și cetățenii care 
ronțăie semințe la colțul 
străzii și scuipă cojile pe 
jos. în fața cinematografe
lor și In incinta lor sint 
uneori priveliști scandaloa
se, Am fost deunăzi la ci
nematograful „Melodia". 
După ce au părăsit sala, cei 
120 dc spectatori „civilizați" 
au lăsat cimentul literal
mente pardosit cu coji de 
semințe, cu bilete de in
trare, cu ambalaje de în
ghețată și resturi de țigări. 
Acestei categorii de cetă
țeni — în conflict cu bunul 
simț — nici nu-i trece prin 
minte cite eforturi mate
riale sint Investite pentru 
salubritate, ce forță fizică 
colosală se cheltuie pentru 
curățenia orașului. „Să 
măture Salubritatea

Mentalitate obtuză. Alte 
comentarii ni se par cu to
tul inutile.

...Am ajuns din nou de 
undo am plecat : la între
prinderea de salubritate a 
orașului. Directorul între
prinderii are darul să sim
plifice lucrurile la maxi
mum :

— Totul s-ar putea schim
ba radical. Strada ar putea 
fi ca un interior de farma
cie ; noi nu am mai chel
tui 60 de milioane ca să 
curățim unde au murdărit 
alții. Cu o condiție : să se 
resoecte hot&rirlle consi
liului popular municipal cu 
privire la salubritatea ora
șului.

Ce stipulează hotăririle 
consiliului popular ? Con
cis : nimeni nu are voie să 
murdărească strada. Toți 
contravenienții tint obli-
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gați să plătească amendă. 
Corect, normal. Totuși, 
după părerea noastră și a 
multora dintre președinții 
asociațiilor de locatari, a 
deputaților cu care am stat 
de vorbă — hotăririle con
siliului popular sint depă
șite de vreme. Iată pe ce 
se întemeiază afirmația : 
„contravenienții, spun hotă
ririle, vor fi penalizați". 
Foarte bine. Dar cine să-i 
penalizeze ? Doar cei 15 
agentl ai Salubrității ? Ei 
nu pot cuprinde nici a ze
cea parte a orașului. Nu e 
Insă o situație fără ieșire. 
Consiliul popular poate îm
puternici pentru aplicarea 
amenzilor sute de oameni. 
In primul rînd pe agenții 
de circulație : pe președin
ții și secretarii asociațiilor 
de locatari ; o parte din 
echipele de control obștesc; 
o parte din salarlații consi
liilor populare. Pot fi mări
te amenzile, diversificate 
metodele de educație cetă
țenească.

...Cind am Ieșit din biroul 
directorului, in curtea în
treprinderii staționau 37 de 
mașini măturătoare, stro
pitoare ș.a m.d. Staționau. 
...Pe unele străzi, grămezile 
ds gunoi nu erau ridicate 
de cine știe cind. în multe 
puncte aglomerate lipsesc 
coșurile de gunoi. E vorba, 
aici, de un alt aspect. Dar 
despre întreprinderea de 
salubritate vom vorbi mai 
pe larg intr-un alt articol.

Gh. GRAURE
P.S. Dacă între articolul de 
față și cel publicat tot de 
noi in urmă cu 7 luni — 
pe aceeași temă — există 
similitudini evidente, cerem 
scuze cititorului. Nu este, 
insă, vina noastră dacă în 
aceleași locuri, am găsit 
aceeași situație.

| Taximetre... 
| de ocazie

I Recent, organele de miliție 
din județul Galați au efectuat 
un control in stația C.F.R. și in 
portul orașului. Rezultatul ? Au

I fost identificate cu acest prilej 
numeroase mașini aparținind 
unor întreprinderi și instituții 

Ipe care șoferii lor le transfor
maseră tn taximetre de ocazie. 
E cazul autoturismului „Dacia 
1100” l-GL-3464, proprietate a 

I Direcției județene de drumuri
Galați, al autoturismului 1-GL- 
181, proprietatea Trustului de 

I construcții Galați, ba chiar șl 
a... autobasculantei 31-GL-964. 
Conducerile unităților in cauză 
știau cu ce se îndeletnicesc șo- 

I ferii de pe mașinile amintite ?
Altfel, înseamnă că suprave
gherea modului cum e folosit 
parcul de mașini nu prea mer
ge... pe roate.

Cinci lupi 
| dintr-un 
I „foc“

Pădurarii Orosz Pal șl Jung- 
Ivert Ferenc iși făceau rondul 

obișnuit in pădurea de lingă 
satul Blcsad, județul Covasna. 
în drumul lor, la un moment 
dat, ei au descoperit birlogul 
unui lup. S-au tras de o parte 
și au început să aștepte. Se 
vede insă că lupoaica le-a sim
țit prezența și nu a binevoit să 
apară. In această situație, pă
durarii au trebuit să se mulțu
mească doar cu capturarea ce
lor 5 pui de lup găsiți in bir- 
log. Cinci lupi dintr-un „foc", 
fără să tragi... nici un glonte — 
nu e puțin I

| Angelica a 
| fost salvată

Muncitorul feroviar Constan
tin Tătaru se întorcea acasă de 
la lucru. Trecind peste apa 
Gilortului, a auzit un strigăt de 
ajutor. In mijlocul riului, lup- 
tindu-se cu torentul, se afla o 
fetiță de 7-H ani, care căzuse 
de pe punte. Fără să mai stea 
pe ginduri, îmbrăcat cum era, 
G. T. s-a aruncat In valuri, reu
șind, după eforturi deosebite, 
să aducă fetița la mal. După 
ce și-a revenit, a aflat că o 
cheamă Angela Bota și că este 
din satul vecin, Poiana, comuna 
Turburea (Gorj). C. T. a dus fe
tița acasă fără să spună nici un 
cuvint despre cele intlmplate. 
Aflind, totuși, despre cele ce 
s-au petrecut, mama Angelei a 
putut — cu o Intlrzlere justifi
cată — să-i transmită salvato
rului mulțumirile cuvenite.

Rubricd redactatd de
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Sclnteii*
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PROCESUL RISIPEI Din birou se văd

„CAZUL BENZINEI" m
Dezbaterile de fond

UNDE EXISTĂ INTERES, 
EXISTA Șl SOLUȚII. U 
Mureș, corespondentul nostru trnns- 
mile : Potrivit evidenței contabile, 
întreprinderea de utilaje pentru 
industria ușoară și-a prevăzut. pen
tru acest an, o cantitate de 20 tone 
de benzină de extracție, pentru pro
ducție. Ea se folosește... la spălarea 
unor piese ale războaielor de țesut 
automate, tn vopsitorie și ia galva-

- ■'■c. Din informările furnizate de 
conducerea întreprinderii n rezultat 
că in cadrul comitetului de direc
ție s-a dezbătut în mal multe rin- 
duri problema reducerii consumu
rilor și stăvilirea risipei de benzină 
șl s-au luat unele decizii in acest 
sens. Una din propunerile pusă deja 
in aplicare a fost construirea, din 
fonduri de mică mecanizare, a unui 
Bgrecat de degresare alcalină pentru 
care s-au întocmit toate documen
tațiile la atelierul propriu de pro
iectare. De asemenea, este prevă
zută elaborarea unei instalații in ve
derea gresărli pieselor, la galvani
zare, cu triclo-ctllenă sau triclorc- 
tan. prin caro se va pune capăt ri
sipei de benzină la piesele galvani- 
zate.

SOLICITĂM COLABORA
REA MINISTERULUI IN
DUSTRIEI CHIMICE. >"«■Emil 
Clobanu. director adjunct la Uzina 
de strunguri din Arad, a declarat 
corespondentului nostru : „Noi nu 
mai întrebuințam de aproape doi 
ani benzină la spălatul pieselor din 
producția curentă. Am inlocuit-o cu 
o soluție apoasă de S.D.-l, un pro
dus sintetic care asigură o degre- 
sarc corespunzătoare și. totodată, 
anlicorozivă, suficientă pentru ci
clul de fabricație. Și, totuși, uzina 
și-a prevăzut să sc aprovizioneze, 
in acest an. cu 115 tone de benzină, 
„pentru producție'*. O folosim la 
vopsitorie (pentru degrevarea su
prafețelor care urmează a fi 
chltuite și vopsite), precum și 
la întreținere și reparații, pen
tru spălarea bobinelor de mo
toare electrice, contactoarelor. re
leelor electrice etc. Cum vedeți, 
consumul de benzină este incă des
tul de mare pentru unele grupe de 
produse sau subansamble. Noi ne 
străduim să economisim benzina 
insă cred că aici este necesară o 
acțiune organizată șl dirijată pe an
samblu] industriei constructoare de 
mașini și chiar pe ansamblul eco
nomici. De aceea propun : Ministe-

REPREZENTANTUL INDUSTRIEI CHIMICE:
/--------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

„Este anormal să te plingi
că nu ți s-a dat ceea ce n-ai cerut"

...Și latâ-ne, cu aceste observa
ții și propuneri, la Ministerul In
dustriei Chimice. Interlocutori : in
ginerii Pompiliu lobi și Corneliu 
Craiu, directori adjuncți la direc
țiile tehnică și planificare.

— Cum vedeți, pretențiile celor 
din industrie sint. in general, a- 
cestea : să fabricați, pe scară lar
gă. solvenți, de calitate superioară 
si ru o gamă complexă de între
buințări : să acordați atenție spe
ciali solvenților pentru spălarea 
echipamentelor electronice, elec
trice și motoarelor ; să aibă un 
preț de cost convenabil. Ce ne pu
teți răspunde ?

— Toate aceste cereri sint înte
meiate. într-adevăr, consumul de 
benzină pentru degresarea pieselor, 
in producție, este foarte mare. Dar 
la concluzia asta am ajuns noi. cei 
din chimie. Industria construc
toare de mașini și industria in ge
neral nu ne-au înaintat la vreme 
o cerere expresă in acest sens. 
Aflăm și noi, din aceste opinii ale 

rul Industriei Chimice să întreprin
dă studii pentru realizarea unor în
locuitori ai benzinei in procesul teh
nologic de degresare a pieselor de 
orice fel. Cred, de asemenea, că e- 
conomia națională va avea enorm 
de ciștigat dacă s-ar Interzice, prin- 
tr-un act normativ, folosirea benzi
nei la spălarea șl degresarea pie
selor*1.

REPREZENTANȚI Al ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE:

„Risipim benzină 
pentru să chimia nu 
ne asigură solvenți 
ieftini și de calitate"

ESTE NECESAR UN CA
TALOG-PROSPECT DE SOL
VENȚI. Dialo« la Rc$‘ta (^de
prinderea de construcții de mașini). 
Interlocutor : ing. Florian RindașU. 
șeful serviciului aprovizionării. Cită 
benzină veți folosi, in acest an, in 
producție ? .,78 de tone, destul de 
mult. în multe cazuri, benzina a 
și fost înlocuită cu alte soluții de 
spălare a pieselor, dar ea se mai 
folosește incă la patru mari grupe 
de produse : la utilaj hidromecanic, 
motoare Diesel de 2100 și 1250 CP 
și la fabricația semicuzineților". Ce 
propuneți ? „Am dori ca industria 
chimică să ofere prospecte pentru 
produsele de degresare pe care le 
produce, spre a putea solicita, prin 
contracte, solvenți care pot inlocui 

oamenilor din producție, că unele 
întreprinderi folosesc solvenți din 
import. Dacă am fi avut o coman
dă fermă, la vreme, problema ar 
fi fost pină acum rezolvată.

— în prezent, ce oferiți indus
triei, ca înlocuitori ai benzinei ?

— Deocamdată puțin. Și asta din 
motivele pe care le-am arătat. 
Combinatul petrochimic din Bor- 
zești fabrică un solvent foarte bun 
— tricloretilena. A început de la o 
stație pilot și s-a ajuns azi la 7 000 
tone anual. Constatind că produsul 
are o largă desfacere, am luat mă
suri ca in acest an să intre in func
țiune, la Rm. Vilcea, o instalație 
mare de produși clorurați, cu o 
considerabilă capacitate anuală, 
in special trlcloretilenă și perclor- 
etilenă. Capacitatea instalației a- 
cesteia va fi dublata pină la finele 
cincinalului.

— Va satisface Integral cererile 
industriei noastre ?

— Fără îndoială. Se vor crea șl 
posibilități pentru export. 

benzina. Deocamdată nu șlim nimic 
despre preocupările chimici în acest 
sens. Numai prin practică am izbu
tit, in ultimii ani, să folosim cițiva 
solventi. dar in mare parte aceștia 
sini din import, sau au un preț de 
cost mai mare dccit nl benzinei. în 
mod concret, în uzină folosim In 
multe cazuri, ca înlocuitori ai ben
zinei. ..white spirit" care este mal 
ieftin dccit benzina, precum și per- 

cloretilenă (chiar mai bună ca ben
zina in degresare). tetraclorura de 
carbon și tricloretilena. Cu excepția 
..white spirit", celelalte produse sînt 
ceva mai scumpe decit benzina și 
considerăm că numai o producție 
mare poate duce la scăderea pre
țului de cost, așa incit întreprinde
rile constructoare de mașini să lu
creze eficient cu solvenții".

CONSUMUL POATE FI 
REDUS LA JUMĂTATE.
prinderea mecanică de material ru
lant din Craiova este una dintre 
marile unități industriale unde, mai 
mult decit în oricare altă întreprin
dere. spălatul pieselor face parte 
nemijlocit din procesul de produc
ție. Locomotivele Diesel electrice

— Care dintre solvenți va putea 
fi folosit, cu cea mai mare efi
ciență, la spălarea agregatelor și 
aparaturilor mai dificile — elec
tronice, electrice ele. ?

— Tricloretilena și metilclorofor- 
mul. De primul s-a vorbit. In ceea 
ce privește metilcloroformul, a- 
cesta este un produs și mai bun : 
foarte puțin toxic, spală excelent, 
consumul este mic. Am pus la 
punct o instalație pilot, prin valo
rificarea unor subproduși chimici 
și de anul viilor vom începe fabri
carea industrială de metilcloroform, 
ajungind după 1975 la zece mii 
tone anual.

— Prețul de cost al acestor sol
venți va fi mai mic sau mai mare 
față de cel al benzinei ?

— Ceva mai mare, și aici nu-i 
ceva in ordine. Organismul de stat 
pentru prețuri va trebui să reana- 
lizeze situația. Oricum, chiar dacă 
prețul va fi puțin mai mare, efi
ciența economică tot incontestabilă 
rămine, prin aceea că în loc de 

și electrice, intrate !n reparații, sint 
demontate, Iar piesele slnt Introduse 
„la baie". Cu ce se umple „cada" 
pentru spălatul pieselor? — ne spune 
tehnicianul Dumitru Firan : „între
prinderea noastră a amenajat 4 in
stalații de spălat cu solvenți. Un 
tunel pentru spălat cutiile do loco
motivă. un altul pentru spălat bo- 
ghiurile, un conveier pentru spălat 
piese mai mici, cu forme geometri
ce complex, unde folosim soluții do 
sodă caustică — și o instalație pen
tru piese din metale neferoase, unde 
folosim clorură de mctilcn. Cu 
toate acestea, in procesul de pro
ducție mai folosim, conform nor
mativelor in vigoare, in medie, și 
350 litri benzină de extracție (neo- 
falină) la flecare locomotivă repa
rată.

Se poate înlocui, parțial sau to
tal, această benzină ? Anallzind la 
fața locului posibilitățile, cu spe
cialiști din cadrul întreprinderii, a 
rezultat că in numai 3 ateliere — 
unde se spală mașinile rotative, 
boghiurile și agregatele anexe — se 
poate economisi anual o cantitate 
de benzină de circa 37 000 litri. 
Bineînțeles, dacă ar exista o gamă 
largă de solvenți înlocuitori. Dar 
cum stau lucrurile ? Inginerul Ma
rin Barbu, de la serviciul tehnic, 
precizează : „Sint piese și chiar a- 
gregate (cum sint motoarele și in
stalațiile electrice) care nu suportă 
spălarea cu substanțe alcaline sau 
cu detergenți dizolvați in apă. Nu
mai că nu există astfel de deter- 

.genți care să înlocuiască benzina. 
Rulmenții, bunăoară, la spălatul că
rora se consumă o mare cantitate 
de benzină, ar putea fi spălați cu 
petrosiri. Nu putem face acest lucru 
pentru că normativele in vigoare ne 
interzic folosirea altor produse, in 
afară de benzină".

în afară de gama redusă a deter- 
genților existenți, interlocutorii au 
ridicat și problema prețului de cost 
al acestora, care este mai mare in 
raport cu prețul de cost al benzinei. 
De aici și propunerea tovarășului 
Traian Dan. inginer-șef al între
prinderii : „Ministerul Industriei '
Chimice și Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor să stu
dieze prin institutele lor de cerce
tări problema înlocuirii benzinei de 
extracție pentru activități de pro
ducție. cu alte produse de degre
sare. care să se fabrice pe scară in
dustrială și in cantități coresDunză- 
toare, precum și la un preț de cost 
convenabil".

NIstor TUICU 
corespondentul „Scînteii* 
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patru litri de benzină folosiți la 
degresarea pieselor se va utiliza, 
de pildă, numai un litru de sol
vent. Economia este limpede.

— Ce pretenții aveți de la In
dustrie. in general ?

— Să-și precizeze de pe acum 
necesarul de solvenți pentru anul 
ce vine, cită vreme nu încheiem 
alte tranzacții în afară. Și sa ac
celereze ritmul introducerii solven
ților, în producție, In locul benzi
nei, la degresare. Avem de pe 
acum posibilitatea să satisfacem 
intr-o foarte mare măsură cererea 
de solvenți, mai ales după intrarea 
în funcțiune a instalației de la 
Rm. Viloea.

Aceasta este oferta Industriei chi
mice. Așteptăm punctul de vedere 
al ministerelor economice șl al 
centralelor industriale.

DEZBATERILE CONTINUĂ

Ștefan Z1DAR1ȚA

mai greu combinele, 
tovarășe director!

Tn programul ministerului pri
vind lucrările agricole dc vară se 
prevede : „Pină la 10 Iunie a.c. se 
vor termina reparațiile la toate trac
toarele șl utilajele, care concură In 
campania de vară In județele din 
sudul șl vestul țării șl pină la 20 
iunie. In celelalte județe".

Cum sc materializează această 
. prevedere ?

Tov. Constantin Băzăr, ingino- 
rul-șef al trustului S.M.A. Bră
ila, ne informează că mai sînt 
de reparat 80 de combine C 1 
și C3, 6 combine C 12, 30 do
prese de balotat șl alte citeva 
utilaje ajutătoare. „Pină la 15 iunie, 
sperăm să le punem la punct". Deci 
cu îngăduința inginerului-șef al 
trustului șl a organelor agricole de 
specialitate termenul stabilit de mi
nister va fi depășit cu 5 zile.

Dar situația aceasta este, oare, iden
tică cu realitatea de pe teren ? Fa
cem o confruntare Ia S.M.A. Viziru. 
La sediul trustului, inginerul-șef ne 
spunea că aici mai sint de reparat 15 
combine CI și C 3. La fata locului 
am întilnit 29 de combine. 6 motoare 
D 103, 2 tractoare. 3 prese de ba
lotat nepuse încă la punct. Cit de 
reală este „situația scriptică" a Trus
tului S.M.A. Brăila ? Este adevărat 
că mecanizatorii de la S.M.A. Viziru 
au fost antrenați la lucrări de dese
care și înlăturare a excesului de u- 
mlditate, dar dacă exista o organi
zare rațională a muncii, situația ar 
fi fost cu totul alta. Spunem aceasta 
deoarece am întilnit mecanic! care, 
în loc să lucreze la reparații, bat 
drumul bazelor de aprovizionare. Or, 
de această treabă ar fi putut să se 
ocupe mai bine salarlațil de la cele
lalte servicii.

Mecanizatorii de la secția S.M.A. Lanurile (Brâila) depun eforturi pentru 
repararea ultimelor combine

N-au plantat, in ziua aceea, atita tutun 
cit s-a fumat la sediul cooperativei

„Pină la sfîrșitul săptâminll ter
minăm plantatul tutunului. Pentru 
întârziere trebuie totuși să criticăm 
unitățile rămase In urmă". Cită drep
tate are inginerul Iosif Boeriu, di
rector adjunct al direcției generale 
a agriculturii din județul Ialomița, 
nu mai e nevoie să demonstrăm. La 
11 iunie (termenul limită de plan
tare a tutunului era 20 mai), situația 
operativă înregistra 340 hectare ne
plantate — 18 la sută din suprafața 
prevăzută. Dar numai cu un strop 
de autocritică, mare lucru nu se poa
te face. Deși am primit asigurări că 
.«s-au luat toate măsurile", la coo
perativa agricolă de producție din 
comuna Amara, care in ziua de 12 
iunie mai avea de plantat 27 de 
hectare, au ieșit la cimp numai 11 
oameni, și aceștia abia la 10 dimi
neața. Dacă socotim că fiecare rea
lizează intr-o zi 7 ari, si că se va 
menține In continuare același ritm 
de lucru, rezultă că ultimul răsad 
va fi pus în sol (cu condiția să poa

— Cind se vor termina, totuși, re
parațiile la S.M.A. Viziru ?

— Mal devreme de 18 Iunie în 
nici un caz, ne-a răspuns directo
rul, Ing. Petre Macarle.

— Deci încă o zi peste prevede
rile trustului județean S.M.A. șt 0 
zile peste cele ale ministerului.

ANCHETĂ PRIVIND 
PREGĂTIRILE PENTRU 

SECERIȘ ÎN JUDEȚELE
BRĂILA Șl BUZĂU

Situații asemănătoare am întilnit 
și la stațiunile Șutești și Cireșu, 
unde mai sint de reparat încă 20 
de combine. în afară de neajunsu
rile în organizarea muncii, rămine- 
rca in urmă la reparații se datoreș- 
te lipsei unor piese de 6chimb și 
materiale pe care baza de aprovi
zionare nu le poate procura. Trus
tul S.M.A. mai are nevoie de incă 
180 de cauciucuri. 5 000 de șuruburi 
pentru tobe și alte piese si materia
le. Deci, in două direcții trebuie să 
acționeze trustul S.M.A. Brăila pen
tru terminarea reparațiilor : organi
zarea temeinică a muncii si apro
vizionarea cu piese de schimb.

N. Grlgore MARAȘANU 
corespondentul „Scînteii"

tă fi conservat in forma In care 
se găsește acum) peste... 35 de 
zile. La întrebarea de ce nu s-a a- 
cordat prioritate tutunului, asa cum 
prevăd dispozițiile de la minister, 
tovarășul Dumitru Vasile. vicepre
ședintele cooperativei, ne-a vorbit 
de măsuri dar la timpul viitor, în
soțite de obișnuitele justificări : 
„Vom intra cu toate forțele la plan
tat'*. „avem bunăvoință dar n-avem 
oameni", „sînt greutăți" etc. Lipsa 
forței de muncă pe care o acuză nu 
numai tovarășul D. Vasile are, firește, 
explicații. Iată una dintre ele : un 
inginer de la direcția agricolă, pre
zent la discuție, a avut curiozitatea 
să afle citi funcționari și alți cetă
țeni îsi făceau de lucru dimineața 
la sediul cooperativei. S-au numărat 
28. Să recunoaștem că ’ e cam 
mult, dacă ne gîndim că la planta
tul tutunului erau numai 11. La se
diul cooperativei s-a fumat mai mult 
tutun decit s-a plantat in cimp. 
Sint situații care reclamă participa

La 0 Iunie, in stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din ludetul 
Buzău mai erau de reparat 254 com
bine C 1 Si C 3 si 144 prese de 
balotat. Refcrlndu-se la această res
tantă. directorul trustului S.M.A.. 
Ing. Gheorghe Rlzea. apunea : „Lu
crările au mal avansat. Azi. 12 iu
nie. pe întregul trust au mai rămas 
ele reparat 20 combine C 1 >1 C 3. 
Pină la data de 13 iunie. întregul 
parc de combine va fl reparat si e- 
tansat. Vor fi Încheiate si verifică
rile necesare. Tn stațiunile In care 
reparațiile slnt Intirzlate am trimis 
mecanicii de atelier de la cele ce au 
terminat lucrările. Spre exemplu. 
10 mecanici de la Balta Albă au ple
cat la Stilpu și alți 10 de la Ziduri 
la SShălenl. Mutații a-au făcut și in 
cadrul diferitelor acctii de mecani
zare**.

Numai că intre ceea ce se știe din 
cifre la trustul S.M.A. $1 «ituațla 
din secțiile dc mecanizare există 
deosebiri. Nc-am onrit marți dimi
neața la S.M.A. Mlhăilcstl. Din si
tuația trustului dc mecanizare re
zulta că aici trebuie reparate 68 
combine C 1. C 3 și fuseseră repa
rate 37. La S.M.A.. tov. director 
Trandafir Stanciu a infirmat datele 
respective, domonstrîndu-ne că pla
nul de reparații cuprinde 59 combi
ne. din care au mai rămas de re
parat doar 8. (Același S.M.A., intr-o 
situație de la 1 iunie a.c.. avea tre
cute In plan 61 combine). Nu se cu
noaște cu exactitate care combine 
trebuie reparate sau care numai re
vizuite. „Depășirea termenului pla- 
nlfioat al reparațiilor — ne spunea 
ing. T. Stanciu. directorul S.M.A. 
Mihăilești — s-a datorat atit pre
lungirii însămîntăril porumbului, 
cit si lipsei pieselor de schimb. De 
la inoeputul lunii aprilie. întreprin
derea de aprovizionare nr. 10 Buzău 
nu a asigurat 17 repere pentru com
binele C 1 si C 3 sl 15 repere la 
presele de balotat pale".

Iată și o altă opinie. „Nu ne lip
sesc piesele de schimb pentru combi
nele C1 și C 3“, spune hotărit tov. 
director al trustului de mecanizare, 
ing. Gheorghe Rizea. Aceste afirma
ții contradictorii, ca și jocul de-a ci
frele din planul de reparații reflectă 
o seamă de deficiente organizatori
ce. incepînd de la trust si termlnind 
cu secțiile de mecanizare.

Optimismul conducerii trustului 
S.M.A. privind încheierea pină la 15 
iunie a reparațiilor vrem să-1 îm
părtășim și noi. Dar în condițiile 
cind unele stațiuni ca Cislău. Gălbi- 
nasi. Padina, Rm. Sărat. Smeeni și 
altele mai au aproape 40 la sută din 
parc nereparat, cind de aproape două 
luni piesele de schimb necesare mi 
au venit, e greu de crezut că to
tul va fi rezolvat în două zile.

Mlhal BAZU
corespondentul „Scînteii*

rea tuturor la o anumită acțiune, 
fie că e vorba de desecări, de în
treținerea culturilor, recoltat sau alte 
lucrări. Notam săptămina trecută că 
la cooperativa agrloolă din comuna 
Scînteia, cind a fost nevoie, tot 
satul și funcționarii și ceilalți sa- 
lariați au ieșit la prășitul sfeclei de 
zahăr. Șl astfel de exemple se mai 
pot da. De ce nu s-a procedat la 
fel șl la Amara ?

Mult rămase In urmă sînt lucră
rile și la cooperativa din Lupșanu, 
care a plantat 8 hectare din 30, Cio
china 2 din 15. Dor Mărunt 15 din 
30. înfrățirea 3 din 5 etc. In fiecare 
unitate există posibilități suficiente 
de a se realiza in scurt timp plan
tările pe întreaga suprafață prevă
zută. Exemplul cooperativei din 
Iazu, unde au participat la plantatul 
tutunului 180 de cooperatori, trebuie 
urmat de toate unitățile.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii*

Activitatea din ultimo 
săptămină a comandamen
tului construcțiilor din Ca
pitală a fost dominată de 
trei probleme : analiza sta
diilor fizice ale blocurilor 
cu termen de predare in 
luna iunie ; măsuri pentru 
îmbunătățirea activității 
utilajelor grele ; progra
mul de montare a lifturi
lor. Nu intimplător, după 
cum vom vedea, au fost 
consicL rate prioritare a- 
ceste probleme.

Planul pe luna iunie, 
stabilit de comitetul muni
cipal de partid, prevede 
terminarea și predarea că
tre beneficiari a peste 4 800 
de apartamente — cel mai 
mare număr prevăzut a fi 
predat pină acum intr-o 
singură lună de construc
torii bucureșteni. îndepli
nirea acestui obiectiv re
prezintă, pentru toți facto
rii angajați in „Acțiunea 
C — construcțiile de lo
cuințe'*, un adevărat e- 
xamen. De ce ? în primul 
rind. pentru că numai prin 
construirea acestui număr 
de apartamente se asigură 
realizarea și depășirea pla
nului pe semestrul I ; in 
al doilea rind, prin reali
zarea unul asemenea vo
lum se asigură intrarea in 
ritmul necesar îndeplinirii 
integrale a planului p? 
1973 ; in al treilea rind. se 
creează condiții pentru 
pregătirea mai atentă a 
frontului de lucru al anu

lui *74. Iată, așadar, de ce 
luna iunie a fost și este 
concepută ca luna mobi
lizării tuturor forțelor șl 
posibilităților constructori
lor și beneficiarilor.

Cum se conturează, după 
prima săptămână plină din 
iunie, această perspectivă ? 
Stadiile de execuție la zi 
sint in măsură să dea cel 
mai bun răspuns. Conform 
acestora, peste 3100 de a- 
partamente se află deja in 
curs de finisare, iar la 
celelalte se lucrează In
tens, pentru a se ajunge 
cit mai repede la aceeași 
bază.

In prima săptămina a 
lunii iunie graficele de 
lucrări indică depășiri 
la majoritatea obiectivelor. 
S.nt de apreciat, in această 
direcție, citeva măsuri șl 
inițiative care, datorită e- 
ficienței lor, ar trebui să 
fie generalizate pe toate 
șantierele. în cadrul l.C.M. 
1, de pildă, s-a stabilit o 
adevărată performanță in 
materie : un bloc cu 40 dd 
apartamente a fost termi
nat in numai 28 de zile 1 
Pe baza experienței acu
mulate aici. constructorii 
de la l.C.M. 1 au trecut la 
desfășurarea lucrului după 
grafice paralele de execu
ție — deasupra se mon
tează panouri, dedesubt se 
finisează. Ar trebui ca a- 
ecastă metodă, care și-a 
verificat eficiența In cadrul 
ansamblului „Spinlș", să 
fie preluată și de alte șan

tiere. Pentru că, pe bună 
dreptate, metoda a fost 
numită „cheia și lăcata" 
activității pe luna iunie, 
cind volumul de finisări ce 
urmează a fi executat in a 
doua parte a lunii este

„ACȚIUNEA C“ construcții
. ........................... ■....., . ..few-

0 lună mare cit un trimestru
• CUVÎNTUL CONSTRUCTORILOR DIN CAPITALĂ : PESTE 4 800 DE APARTAMENTE „LA 

CHEIE" ÎN LUNA IUNIE! • „SECRETUL" CELOR DE LA l.C.M. 1 POATE Fl AL TUTUROR 

© DUPĂ MUNCĂ Șl RĂSPLATĂ - PREMIEREA ECHIPELOR CU REZULTATE EXCEPȚIONALE

Impresionant de mare. 
Sugerind constructorilor 
maiștrilor șl inginerilor să 
preia această metodă — 
lucrul după grafice para
lele pe toate șantierele — 
ziarul nostru va informa 
săptămina viitoare asupra 
ecoului pe care l-a avut a- 
ceastă propunere.

în perioada 4—11 Iunie 

s-au mai evidențiat alte 
două măsuri ce se cer, de 
asemenea, aplicate in con
tinuare : premierea echi
pelor cu rezultate excep
ționale în cursul unei sâp- 
tămini și premierea maca

ragiilor care reușeso să 
reducă timpul stabilit pe 
bloc in graficul de lucru al 
macaralei. „Statul major" 
al construcțiilor a recoman
dat ca aceste două măsuri 
să fie aplicate neintirziat 
pe toate șantierele.

Dar/ cum știe toată lu
mea, legea construcțiilor 

cere ca toți cei care parti
cipă la ridicarea unui edi
ficiu să-și . sincronizeze 
perfect eforturile — astfel 
incit munca unuia să nu 
fie anulată de lipsa de in
tervenție a celuilalt, pen

tru că blocurile nu ae pot 
da in folosință pe... por
țiuni. Spunem aceasta În
trucât analiza din ultima 
ședință de comandament a 
criticat citeva deficiențe 
de neadmis In coordonarea 
șl colaborarea dintre an
treprenorul general (cen
trala construcțiilor) și sub- 
antreprize. De pildă, deși 

s-a stabilit că pentru rea
lizarea planului lunii Iunie 
este necesar ca întreprin
derea de prefabricate „Pro
gresul" să livreze zilnic 
cel puțin 12 apartamente 
(acesta a fost șl angajamen

tul directorului de aici), In 
tot cursul săptăminii tre
cute respectiva unitate n-a 
trimis șantierelor, in me
die. decit... 8 I Or, con
structorii — care trebuie să 
monteze aceste capacități 
— au cerut, pe bună drep
tate, să se stabilească 
clar : pot conta pe livrarea 
necesarului de 12 aparta

mente pe zi ? E de aștep
tat ca măsura indicată de 
secretarul comitetului mu
nicipal de partid, care răs
punde de activitatea co
mandamentului — ca un 
colectiv de specialiști să 

anallzeze tn această săp- 
tămină situația din fabrică 
— să ducă la sincroniza
rea capacității de produc
ție de la „Progresul" cu 
necesitățile șantierelor.

O mai bună coordonare 
bq cere făcută șl intre 
forțele întreprinderii de 
utilaje de transport (I.U.T.) 
ș! cele ale constructorilor. 

E adevărat, în cursul săp- 
tăminil trecute s-au luat 
citeva măsuri binevenite 
(reorganizarea schimburi
lor in ateliere și garaje 
pentru a se efectua re
parații pe tot parcursul 
celor 24 de ore, mări
rea numărului de uti
laje grele — cu încă 40 — 
în schimbul II, repartiza
rea cadrelor tehnice pen
tru a acorda asistentă in 
toate schimburile etc.), dar 
ele nu vor putea avea efi
ciență maximă din pricina 
nemenținerii stabilității 
forței de muncă de către 
conducerea Întreprinderii, 
în timp ce I.U.T. duce 
lipsă de conducători de u- 
tilaje, in timp ce acum se 
fac descinderi in alte părți 
pentru a se recruta șoferi, 
conducerea aceleiași în
treprinderi a aprobat în a- 
cest an demisia a 134 de șo
feri și a desfăcut con
tractul de muncă la alți 
92 ! Sintem, și trebuie 
să fim cu toții, pentru cea 
mai severă disciplină, dar 
ea trebuie cultivată. mal 
întli, pe căi educaționale, 
și abia apoi prin măsuri 
administrative. Iată o pro
blemă asupra căreia con
ducerea I.U.T. va trebui 
să mediteze cu toată răs
punderea in activitatea 
viitoare.

O situație anormală se 
conturează în legătură cu 
montarea lifturilor. Pro
gramul de predare a celor 
peste 4 800 de apartamen

te, construite în blocuri cu 
4 pină la 17 etaje, n-a fost 
coordonat cu forțele pro
ducătorului și montorului 
de ascensoare (întreprin
derea de construcții și 
montaj ascensoare). Iar a- 
cum se caută soluții — și 
trebuie să se găsească,Mdar 
nu prin retragerea a o 
parte din montorii de as
censoare aflați In județe, 
pentru că și acolo se con
struiește. și acolo trebuie 
date în folosință, la timp, 
apartamentele.

...Acestea ar ff, pe scurt, 
citeva dintre principalele 
probleme pe care le-a a- 
dus în discuție săptămina 
ce s-a scurs. Ea a tost 
marcată, la mijlocul ei. și 
de o analiză a secretaria
tului comitetului munici
pal de partid. Concluziile 
acesteia s-au răsfrint în 
mod pozitiv asupra activi
tății de pe șantiere. Ceea 
ce se cere acum, în primul 
rind, este adoptarea dc 
urgență a unor măsuri pen
tru corectarea neajunsu
rilor semnalate in dome
niul coordonării și colabo
rării intre antreprenorul 
general și diferitele sub- 
antreprize. Măsuri pe care, 
de fapt, comandamentul 
construcțiilor din Capitală 
a și început să le inițieze 
chiar din respectiva ședin
ță șl despre eficiența că
rora vom vorbi In viitorul 
articol.

Constantin PRIESCU
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CREAȚIA MUZICALĂ Manifestări consacrate Mărturii concrete ale
CONTEMPORANĂ anului revoluționar 1848 îmbinării invățămîntului

act lucid și angajat
în ultimii ani, sub impulsul stlmu- 

lator al documentelor de partid, s-a 
Întreprins o vastă și multilaterală 
activitate de sistematizare teoretică 
« fenomenului creației artistice, fe
nomen ce se înscrie printre cele mai 
evnplexe și polivalente activități in
telectuale, exercitind o imensă in- 
riurire asupra societății.

Complexul de valori spirituale 
făurite de muzicienii noștri in era 
Civilizației socialiste reprezintă o 
imensă avuție care exprimă, lucid si 
Angajat, aspirațiile nobile ale po
porului român, sensibilitatea și par- 
ticularit&țfle inimitabile ale perso
nalității sale. în ciudă unor mentali
tăți anacronice, a modelor cu tentă 
exclusivistă, a devenit limpede pen
tru oricare slujitor al muzicii că pro
blematica generală a culturii și crea
ției artistice de valoare, evoluția lor 
In socialism se pot întemeia nu
mai pe concepția materialist-dialec- 
tică despre lume, ce ii luminează 
sensurile, țelurile insuflețitoare.

Caracterul inedit și angajat al ar
tei noastre muzicale a fost surprins 
cu clarviziune de secretarul general 
el partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Ceea ce conferă pres
tigiu și autoritate muzicii noas
tre in ochii celorlalte națiuni, coca 
ce face să-i sporească valoarea pe 
plan internațional este nu imitarea 
sau copierea unor curente sau școli — 
la modă — în străinătate. c| expri
marea fidelă a personalității psihice 
și morale a poporului nostru, a ca
racteristicilor sale sufletești, a țelu
rilor supreme. cărora iși consacră 
elanul și forțele creatoare".

Evoluția creației românești con
temporane. in - pofida unor oscilații 
fi pendulări mimetice păgubitoare, 
dezvăluie efortul și tensiunea inte
lectuală. bogăția și noutatea mesaju
lui. zbuciumul plămădit de noul 
prototip uman care se naște, per
spectiva spre care tinde națiunea 
noastră aflată in permanent proces 
de progres. Forajul pe care muzicia
nul de azi este chemat să-1 facă in 
interiorul proceselor psihice. în stra
turile adinei ale spiritualității uma
ne, nu este o ambiție derizorie, un 
simplu exercițiu de dexteritate. El 
izvorăște din setea de adevăr a 
creatorului autentic, aJ cărui glas 
se aude răspicat in numele dreptății 
și al lucidității. Atelierul sărăcăcios, 
împodobit numai cu combinații crip
tice. nu trebuie să intimideze, să Îm
piedice depistarea valorilor de non
valori. talentului de non talent.

Pascal Bentoiu. în originala sa lu
crare „Imagine și sens", se declară 
Împotriva jocului gratuit de sunete, 
a sistemelor închise, aderind fără 
rezerve la acele postulate care pro
clamă luciditate in artă : „Numai 
cel care e dispus să-și asume această 
responsabilitate poate atinge prin 
munca și perseverență calitatea de
artist. El nu-și poate preschimba
rolul în acela de investigator obiec
tiv al materiei sonore, de maestru de 
ceremonii al hazardului, ' 
tor profesionist sau de 
tor fără a decade din 
tatea de artist".

Explozia de talente șl 
ctiluri și maniere componistice, evo
luția spectaculoasă, cu ecouri par
ticulare, originale in peisajul contra
dictoriu al problematicii muzicale a 
secolului XX are la bază specificul 
aparte al postulatelor umaniste, pre
cum și ethosul unei culturi milenaie 
care a avut darul să fertilizeze lu
crări străbătute de o încărcătură e- 
moțională ardentă. Motivul folcloric

generalizat, vechile straturi folclori
ce, filoanele ineft puțin explorate 
reprezintă o excelentă premisă pen
tru o nouă amplificare a perimetru
lui de manifestare liberă, neîngră
dită, a talentelor noastre componis
tice. Dinamica schimbărilor petrecute 
in substanța discursului muzical 
proiectează asupra tuturor genurilor 
caro devin elastice, nuanțate, punind 
mai puternic in relief registrul am
plu al modalităților care se oferă 
compozitorilor.

Concepția creatoare matură șl 
înaltul profesionalism se relevă in 
raportul firesc dintre idee și expre
sie. in domeniul virtuozității instru
mentale, al scriiturii elevate, al pro
funzimii și originalității, al maximei 
clarități. Materialul muzical ope
rant conține o multitudine de valen
țe apte să permită o complexă dez
voltare. Diversele modalități prin

se

puncte de vedere

de provoca- 
clown-ama- 
insăși cali-

lucrări, de

care creatorii realizează expresia fi
nită de articulare a formei exprimă 
resursele regeneratoare de noi intru- 
chipări ale poeticii și metaforei so
nore.

Valoarea experienței noastre na
ționale, evidentă in lucrări simfoni
ce. concertante, camerale sau in cele 
destinate teatrului muzical se pro
iectează prin trainice legături in 
sfera socialului. Mișcarea muzicală 
a fost puternic influențată de apari
ția unor monumentale lucrări vocal - 
simfonice, de miraculoasa interpre
tare la care se situează corul „Ma
drigal", de inițierea unor concursuri 
și festivaluri muzicale județene, de 
performanțele unor virtuozi soliști 
vocali sau instrumentali pregătiți in 
școala românească. Spectacolele și 
concertele publice concentrează mari 
grupări de public care iși expri
mă cultul și adorația față de 
muzica adevărată, clară și frumoasă, 
modernă, izvorită din setea de per
fecțiune a creatorului.

Cu precădere în viața noastră 
muzicală se impune o nouă 
tudine față ___2_
zicii românești. Publicul de__
nu este o categorie amorfă, un au
ditoriu pasiv. încă de pe vremea lui 
D. G. Kiriac, auditoriul constituia o 
realitate socială și culturală, căreia 
clarvăzătorul animator ii acorda o 
atenție specială. De aceea creația sa 
a devenit un bun propriu al audito
riului, al ascultătorilor de pretutin
deni. Atunci fenomenul acesta a fost 
considerat un indiciu al progresului, 
un simptom al maturizării școlii na
ționale de compoziție. De multe sute 
de ani a fost demonstrată predilecția 
poporului nostru de a cînta și a as
culta muzică, a cărei natură socială 
— după studii îndelungate — nu o 
mai contestă nimeni. Muzica astăzi 
nu mai reprezintă o noțiune cețoasă, 
compozitorul sau interpretul nu ofi
ciază inconștienți magia actului crea
tor. Punctul de vedere al creatoru
lui în raporturile cu publicul este 
exprimat printr-o ideologie clară, 
ideologie care a devenit a întregii 
societăți românești contemporane.

ati-
de problemele mu- 

”............... azi

Spectacolele lui

Valoarea socială șl națională o cul
turii noastre muzicale favorizează o 
oportună confruntare cu principalele 
direcții spre care tinde muzica uni
versală contemporană, supusă atitor 
metamorfozări cum niciodată nu a 
cunoscut civilizația umana. Formele 
brutale, stranii, ostentative provoacă 
fenomene de involuție, nemaifăcind 
posibilă decit cu greu distingerea ar
tei de prefabricate. ierarhizarea 
justa a valorilor. Există suficiente 
ecouri că idolii noi, ca și cei vechi, 
se dărimă sub presiunea cerințelor 
spirituale ale publicului, ale obștii, 
căci muzica, pe lingă determinările 
sale intrinsece, este puternic inriu- 
rită de factori sociali. Numai adepții 
formelor primitive, fără sens, cred 
că pot înlocui talentul cu meșteșu
gul lipsit de fior creator. Preluarea 
fără discernămint a limbajelpr mo
derniste, a tehnicilor *
promovarea exclusivă 
criptice ar deforma 
nostru componistic.

Analiza atentă a unor fenomene 
ale vieții 
procesului 
școli ar fi _____ ___
ajunsuri evidente. Lucrările monu
mentale, cu valoare perenă, ale cul
turii noastre muzicale sint încă pro
gramate rar in concerte și spectacole. 
De multe ori soliștii și formațiile 
instrumentale oferă modele efemere 
de interpretare pe care critica de 
artă, anume angajată de a îndruma 
viața muzicală, nu le sesizează. Une
ori, lecturind adnotările unor cri
tici ai impresia că sînt total igno
rate confruntarea vie de opinii, ex
primarea lucidă a punctelor de ve
dere, descifrarea universului de 
idei al operelor muzicale. Viața 
muzicală este lipsită de evenimente 
dc nivel național, in pofida talen
tului incorporat in numeroase opere 
de artă.

în școli, educația muzicală, cu u- 
nele excepții, continuă să fie defici
tară la virsta de maximă receptivita
te a copiilor. Or, și astăzi sint de o 
însemnătate aparte, de un impresio
nant relief actual postulatele formu
late cu 40 de ani in urmă de George 
Breazul : „Trăiți intens, adine și cit 
mai definitiv cintecul românesc. 
Bucurați-vă de bucuriile cuprinse 
în el, înduioșafi-vă de întristările și 
mihnirile exprimate în el, umpleți-vă 
de voie bună inimile la tresăltările 
melodiilor și ritmurilor jocurilor... 
cintați deci cîntecele românești pe 
care le auziți...".

Deși de atunci au trecut citeva de
cenii, nici editurile, nici Casa de 
discuri „Electrecord" nu au alcătuit 
o antologie de cinlece popular? care 
să fie puse la îndemina școlarilor, 
să facă parte din ambianță lor so
noră permanentă. Fără îndoială, o 
asemenea antologie cere eforturi, 
pricepere, investiție de inteligență. 
Efortul nu va fi zadarnic. Elevii și 
profesorii nu dispun de discuri an
tologice conținind muzica româ
nească, concepute unitar, special de
dicate orelor de educație muzicală. 
Există încă puține inițiative în do
meniul organizării unui muzeu sonor 
al muzicii naționale, a unui muzeu 
al culturii noastre muzicale din tre
cut și de azi. Integrarea invățămin- 
tului muzical superior cu cercetarea 

_și producția deschide in acest sens 
largi perspective studenților șl ca
drelor didactice, elevilor și profeso
rilor din liceele de muzică. Regle
mentările actuale din domeniul vie
ții muzicale se cer perfecționate in 
corelație cu fenomenul componistic 
atit de lucid și plenar afirmat 
România socialistă.

TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 
„Scinteii”, C. Sori). — Complexul 
muzeal Curtea Domnească din Tir- 
goviște a găzduit o grandioasă ma
nifestare populară prilejuită de ani
versarea a 125 de ani de la Revo
luția din 1848. Tovarășul Ion Stâ- 
nescu, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C, al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Dîmbovița, a evocat 
evenimentele care au avut loc în 
urmă cu 125 de ani, subliniind par
ticiparea maselor populare din ju
dețul Dimbovița. Apoi, cei prezenți, 
peste 2 000 de muncitori din între
prinderile si instituțiile orașului, 
cooperatori din comunele învecina
te, au urmărit un spectacol omagial, 
intitulat „Flăcări In zarea istoriei : 
1848", susținut de colectivul de re-

citatori al casei 
turfi.

municipale de cui-

★
TURNU-SEVERIN 
„Scinteii", V. Tă-

DROBETA
(Corespondentul ____ , .. __
taru). — La adunarea care a avut 
loc In sala casei municipale de cul
tură din Drobcta Turnu-Severin, 
consacrată Împlinirii a 125 de ani de 
la Revoluția din 1848, au participat 
membrii biroului comitetului jude
țean de partid, activiști de partid și 
de stat, numeroși oameni ai muncii 
din unitățile economice și institu
țiile municipiului. Despre semnifi
cația istorică a Revoluției de la 1848 
a vorbit tovarășul Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R. în înche
iere, a avut loc un spectacol susți
nut de formațiile artistice din mu
nicipiu.

cu munca productivă

de laborator, 
a simbolurilor 
grav peisajul

noastre muzicale și ale 
instructiv-educativ din 
menită să înlăture ne-

t V
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limba franceză. Lec
ția a 59-a.

0,30 Prietenii Iul Așchiuță — emi
siune pentru preșcolari.

10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.15 Avanpremiera.
10.20 Steaua polară. Emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală.

10,50 Romanțe, canțonete șl melodii 
distractive cu Florentina 
Szatmary, Ion Stolan. violo
nistul Constantin Mirea, acor- 
deonistul Marcel Budală șl 
Gheorghe Palcu.

11,05 In cronica ta. țară. Emisiu
ne de versuri revoluționare 
șl patriotice.

11.15 Telecinemateca. Filme mari 
— genuri cinematografice 
diferite : „Gustul mierii".

13,00 Telejurnal.
16,00 — 17,00 Teleșcoală
17.30 Artă plastică.
17,45 Muzică populară.

In Jurul orei 18 transmi
siune directă de la Palatul 
Consiliului de Stat : ceremo
nia semnării Declarației So
lemne a Republicii Socialis
te România și Republica Vol
ta Superioară.

18.30 Emisiune In limba maghiară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cintecul săptămînil : „In țara 
din Carpațl" de Ștefan Kar- 
doș. Text de Constantin 
Cirjan. Interpretează Monica 
Ranetescu.

Seară pentru tineret
20,05 Ecourile lui „Răsună valea" 

In Cîmpla Dunării.
20.13 Indiscreții In sălile de exa

mene.
20.23 Ritmuri tinerești
20,35 Recunoașteți că nu vă place t
20.40 Drumeția ? Nimic mal sim

plu I — rubrică de turism.
20,53 „Patriei — versul șl Împlini

rile noastre".
21,05 Lecția de patriotism a gene

rației pașoptiste.
21.23 Piatra Neamț — capitala tea

trului generației noastre.
21,33 Vcnițl cu noi pe stadion I
21,50 Ateneul tineretului
22,00 24 de ore — Din țările socia

liste.
22.40 Lumea de mflne. Revoluție 

în biologie.

PROGRAMUL II
17.30 Agenda.
17,40 Pagini muzicale de mare 

popularitate. Dansuri simfo
nice de B. Smetana. Leos Ja- 
nacek, Antonin Dvorak, Josef 
Suk, Jan Cikker, In Interpre
tarea Filarmonicii cehe și a 
unul grup de balerini. Diri
jor Vaclav Neuman.

18,10 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanulul.

18.30 Film serial pentru tineret 
„Tunelul timpului". Episodul 
„Ultima patrulă".

10.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen. 1073 — an 
hotărîtor.

20,00 Concertul orchestrei de stu
dio a Radiotelevlzlunil, diri
jor Carol Litvin.

31.30 Roman foileton „Femela în 
alb" (ultimul episod).

22.20 Parada vedetelor cu : Sacha 
Dlestel, Lili Ivanova. Dome
nico Modugno, surorile Kes
sler, Andy Williams.

Liceul nr. 15 din Ca
pitală adăpostește in 
aceste zile o expoziție 
care, in ansamblul ei, 
ilustrează nu numai 
indeminarea și măies
tria elevilor din șco
lile generale, liceele și 
grupurile școlare 
sectorul 3. dar, 
ales, rezultatele 
totul remarcabile, 
planul general al edu
cației, obținute in ca
drul orelor de instru
ire practică-producti- 
vă. Deosebita însem
nătate a îmbinării ac
tivităților practice cu 
cele teoretice. subli
niată de cuvintele to
varășului 
Ceaușescu : 
ționarea și legarea în- 
vățămintului de prac
tică este o problemă 
esențială pentru reali
zarea unui învățămint 
eficient, de înaltă ți
nută științifică", 
vinte care te întîmpi- 
nă ia intrarea în expo
ziție. oferă ample des
chideri asupra acestui 
domeniu. Cifrele sînt, 
în acest sens, grăitoa
re. Valoarea produc
ției realizate de elevii 
din școlile sectorului 
3. pînă la sfirșitul a- 
nului școlar 1973. va 
depăși opt milioane 
lei. dintre care pînă 
la 1 mai a.c. s-au rea
lizat 4 932 543 lei. Dar 
nu numai atit.

Activitatea produc
tivă și-a orientat aten
ția cu precădere asu
pra însușirii de către 
elevi a unor meserii 
care vor putea fi e- 
xercitate de aceștia la 
sfirșitul școlarizării. 
Pină acum, numeroși 
absolvenți ai școlii 
generale de 10 ani 
sau ai liceelor au pri
mit, din partea în
treprinderilor tutelare, 
atestate asupra califi
cării în meseria în
vățată. Și. pentru a 
exemplifica, vom a- 
minti faptul că decu- 
rind o comisie de la

din 
mal 

cu 
pe

Nicolae 
„Perfec-

cu-

„Teatro insieme"
Petre BRANCUȘI

Uzina de 
București _ „ 
meseriile de lăcătuși și 
sculeri absolvenți ai 
Școlii generale nr. 46, 
sau că. astăzi, 79 de 
fete de la Liceul nr. 
15 vor primi atestatul 
in meseria de confcc- 
ționeri la Întreprinde
rea „Mătasea popu
lară", după ce. cu pu
țin timp înainte. 55 de 
colegi ai lor. de la a- 
celași liceu, au luat a- 
cest examen în mese
ria do lăcătuși-meca- 
nici.-

pompe din 
a atestat In

Pc marginea 
expoziției școlilor 
din sectorul 3

al Capitalei
Pășind de-a lungul 

vitrinelor care pre
zintă mostre ale aces
tei intense și laborioa
se munci, nu poți să 
nu te gindești la am
plele ecouri educative 
pe care acțiunea le 
are in conștiința mai 
micilor sau mai mari
lor ei realizatori. Su
netele aparatului de 
radio cu tranzistori, 
realizat de elevii cla
selor a Vl-a și a Vil-a 
ale Școlii generale nr. 
46, care te intimpină 
de la Intrarea : 
poziție, ca și 
de culori și I 
cusăturilor șl 
țiilor realizate 
vele aceleiași 
din deșeuri obținute 
de la Fabrica de con
fecții București, votț 
besc despre preocupări 
menite să confere fru
musețe ambianței coti
diene.

Liceul nr. 15, gazda 
acestei manifestări, pe 
lingă obiectele de arti
zanat și confecții, con-

in ex- 
bogătia 

fantezia 
confec- 
de ele- 

i școli.

tractate cu I.S.M.B., 
se prezintă ou rezul
tatele unei activități 
practice realizate in
tr-un cadru inedit — 
acela al microsecțlci 
înființate în școală, cu 
ajutorul Uzinei de me
canică fină, microsec- 
ție menită să producă 
mecanisme pentru ma- 
nometre. Interesantă 
în cadrul acestui pro
ces apare colaborarea 
diferitelor ateliere ale 
școlii la dotarea mi- 
crosecției. Implicind 
un plus de exigență și 
responsabilitate in rea
lizarea pieselor con
tractate, prezenta aces
tei microsecții. ca și a 
acelora de la liceul 
..Mihai Viteazul", care 
execută pe bandă ru
lantă cutie-siguranțe 
pentru autobuze, sint 
tot atitea initiative de 
prestigiu, menite să a- 
propie pe elevi de ac
tivitatea productivă.

Bogăția cromatică și 
frumusețea covoarelor 
oltenești și a carpete
lor. realizate la Școala 
generală de 10 ani nr. 
51. ca șl fantezia crea
toare manifestată în 
confecționarea de în
călțăminte de către 
elevii Liceului „Ale
xandru Sahia" se ală
tură armonios, in ca
drul expoziției, rigorii 
și acurateții in r 
zarea uneltelor 
grupurile școlare „Re
publica" sau „23 Au
gust".

Sint numai citeva 
exemple — și numărul 
lor ar putea fi sub
stanțial îmbogățit — 
ale activității pline de 
pasiune, de o compe
tență exemplară, a ca
drelor didactice din 
școlile sectorului 3. 
care s-au consacrat 
transpunerii în practi
că a indicațiilor parti
dului menite să deter
mine perfecționarea 
Invățămîntului nostru.

reali- 
de

Marina PREUTU

MONTE CARLO„ROMANIA-FILM" prezintă cinema

Producție a studiourilor americane. Scenariul : Jack Davies, Ken Annakin. 
Regia : Ken Annakin. Cu : Bourvil, Lando Buzzanca, Walter Chiari, Peter Cook, 
Tony Curtis, Mireille Darc, Marie Dubois, Gert Frobe, Susan Hampshire.

Artiștii lui „Teatro 
insieme", companie 
din Emilia Romagna, 
înființată în urmă cu 
cițiva ani, au înscris 
pe afișul lor de turneu 
o prețioasă și agrea
bilă lecție de istorie a 
teatrului : un scenariu 
Commedia dell’Arte și 
o piesă mai puțin cu
noscută a părintelui 
teatrului realist ita
lian. Carlo Goldoni. Ei 
au adus prin aceste 

| spectacole mărturia u- 
i nei arte cu puternice 

rădăcini populare și 
naționale. ilustrarea 
convingătoare a unui 
program interpretativ 
și creator ferm, care 
include, alături de re
prezentarea textelor 
special create in jurul 
unor teme civile, poli
tice și istorice, repre
zentarea critică a ma
rilor clasici.

Prin interpretarea 
„faimoasei și distrac
tivei comedii «a eog- 
getto»" a lui Flaminio 
Scola. prin felul inspi
rat in care au contu
rat celebrele persona
je, au concretizat si
tuații și au creat 
replici de spirit, acto
rii italieni au oferit 
prețioasa posibilitate 
de familiarizare cu 
maturitatea și sponta
neitatea străvechiului 
spectacol de improvi
zație, cu tradiția „Co
micilor", cu structura, 
aventurile, intrigile și 
poate mal ales „măș
tile" fixe ale Comme- 
diei dell’Arte.

Cea de-a doua parte 
a spectacolului a con
stituit o demonstrație 
vie a specificului mo
mentului Goldoni A- 
legerea s-a oprit deli
berat asupra lucrării 
„L’amante militare" 
piesă aptă să demon-

streze „metamorfoza 
măștilor*’, noua sub
stanță care le-a fost 
conferită de către cel 
care credea că „marea 
artă a poetului comic 
este aceea de a se a- 
propia intru totul de 
natură și de a nu se 
îndepărta niciodată 
de ea". îi regăsim în 
„L'amante militare", 
piesă in care Vito 
Pandolfi observa că

de ac- 
operei

CARNET 
TEATRAL

„analiza socială ca
pătă un relief spe
cial și se înrudește 
prin considerațiile sa
le cu unele teme tipic 
iluministe" — maj bo
gat L mai substanțiali, 
bine circumscriși in 
plan social, pe Arlec- 
chino, Brighella, Co- 
rallina, Pantalone. I- 
dentificăm în Don 
Garzia pe Căpitanul 
Spavento, in Rosau- 
ra și Don Alonso pe 
binecunoscutul Îndră
gostit, in văduva Bea
trice pe Franceschi- 
nele energice și glu
mețe. Nelipsite de 
valori documentare, 
realizate cu o sigură 
profeslonalitate, spec
tacolele lui „Teatro 
insieme" au repre
zentat o matură ..lec
tură critică" 
tură care nu
flcă. o lectură In care 
„adnotările și comen
tariile" au subliniat 
deopotrivă caracterul 
de permanentă și Lne-

o lec- 
simpll-

ditele resurse 
tualitate ale 
goldoniene.

Spectatorii 
care au văzut 
ceasta montare un fe
ricit prilej de cunoaș
tere a orientărilor de 
azi ale scenei italie
ne. au putut remarca 
măsura și gustul, in
genioasa și spirituala 
modernizare a tradi
ției.

Spectacolul omogen 
(regia : Giacomo Colli, 
costume : Santuzza
Caii, măști : Donato 
Sartori) a impus ideea 
de „acțiune colectivă" 
opusă vedetismului 
individualist. Animați 
de un fericit spi
rit de echipă. Et
tore Conti, Anita Lau- 
renzi, Gigi Angelillo. 
Simona Caucia. " 
zo Fabris, Leda 
ma și ceilalți 
însuflețit cu virtuozi
tate și fantezie parti
turile. au marcat cu 
finețe „nașterea ca
racterelor" și sporul 
de realism pe care 
l-a reprezentat „re
forma goldoniană" — 
unul dintre cele 
plăcute momente 
spectacolului fiind a- 
cela al lntermezzo- 
ului In care actorii 
6-au transformat in 
profesori de istoria 
teatrului.

Inteligența, prospe
țimea. dinamismul, ve
selia nu o dată con
tagioase — fiind lini
ile de forță ale acestui 
spectacol jucat cu e- 
xemplară Încredere și 
bucurie de către 
lentațiî actori ai 
„Teatro Insieme’ 
au făcut ca acesta să 
fie urmărit cu plă
cere și interes de că
tre spectatorii noștri.

români, 
in a-

Ren- 
Pal- 

și-au

mai 
ale

ta
lul

Natalia STANCU

1 Propun colegilor noștri 
stimați și prețuiți de la 
emisiunea „Reflector" să 
facă o cercetare în redac
țiile televiziunii spre a 
descoperi unde și de ce au 
dispărut satira și umorul. 
De o foarte bună bucată de 
vreme satira s-a cam eva
porat iar umorul, puțintel 
și nevoiaș, a rămas aproa
pe exclusiv în sarcina ră- 
țoiului Donald, invincibilu
lui Mighty Mouse și 
oamenilor din „epoca de 
piatră" ; toate aceste bine
voitoare făpturi sint supra
solicitate, trebuind să aler
ge cu sufletul la gură de la 
„Prietenii lui Așchiuță" la 
„Antologia TV", de aici la 
„Albumul duminical" și, 
maj sus, Ia „Varietăți", îna
poi la „Promenada dumini
cală" și, paralel, la „Pagini 
de umor" pină ajung, total 
sleite, la „Eroi îndrăgiți de 
copii", ca să-și dea pur și 
simplu... duhul in „Antolo
gie umoristică TV“. Nu alta 
e soarta lui Charlie Chaplin, 
care n-apucă să isprăvească 
ciclul „Chariot" că și sare 
la „Marele mut", de aici la 
„Comici vestiți ai ecranu
lui" și numaidecit la „Isto
ria filmului" și la „Tele- 
cinematecă", unde, dacă 
nu-1 prinde Revelionul, 
are posibilitatea să se 
repauzeze și el intr-o „Gală 
a lunilor".

SX fistic vorbind, dacă 
urmărim programele anului 
1973 observăm că sint zile 
in care la 20 de ore de e- 
misie pe două canale se 
produc 20 de minute de u- 
mor (mă refer la duminici), 
căci alte zile ale săptămi- 
nii sint. din acest punct de 
vedere, sterpe. în medie, 
intr-o săptămînă, umorul 
(declarat ca atare) ocupă, 
pe micul ecran, extrem de 
neconcludentul procent de 
0.4 la sută. Timp de apro
ximativ trei luni, teletea- 
trul n-a oferit nici o come
die.

De ce se lntimplfi așa. 
cind moștenirea literară in 
materie, românească și u- 
niversală. e uriașă, cind e- 
diturile și teatrele ne con
ving că hazul poate ti cul-

tivat cu cel mai întins fo
los ?

Documente de partid de 
cea mai înaltă însemnătate 
atrag atenția asupra nece
sității satirei ca expresie 
specifică a criticii, avind 
deci o importanță socială, și 
cer umoriștilor să biciuias- 
că sever tot ce e îna
poiere și nărav păgubitor 
pentru societate — inte- 
grindu-se astfel mai activ 
in acțiunea vastă de 
eradicare morală și spor ci
vic ai conștiințelor. Nu s-ar

la Shaw, de la Holberg Ia 
Brecht, de la Lope de Vega 
la Caragiale ; pe urmă u- 
morul popular în stare 
pură, In nenumărate cule
geri — de la snoava re
nascentistă la glumele pă
pușarilor din bîlciurile vea
cului trecut — sau in 
transcrieri culte (ori inven
ții culte) ale pățaniilor u- 
nor eroi celebri, Candide, 
Simplicisimus, Gil Bias, 
Till Buhoglindă, Petrușka, 
Păcală, Șveik ; șl mai de
parte, adevărata explozie a

alegindu-se doar cele mai 
reprezentative opere — s-ar 
asigura cite o excelentă e- 
misiune lunară timp de a- 
proximativ două sute 
ani (presupunînd că, 
aici Încolo, nu s-ar __
scrie nicăieri vreo lucrare 
hazlie).

Cea mai surprinzătoare 
carență în problemă o 
constituie însă 
insuficient, lipsa 
cupare 
național, 
actuală.

pentru 
pentru 

Cîndva,

de 
de 

mai

interesul 
de prco- 

umorul 
satira 

, ridea

Umorul la televiziune

putea afirma că televiziu
nea nu-și pune problema, 
dar fie că și-o pune spora
dic, fie că o rezolvă in 
chip destul de mărunt, re
zultatul pe care-1 obține e 
in genere sub propriile ei 
potențe. Se poate constata, 
de pildă, că formula predi
lectă de emisiune umoristi
că e cea numită „muzical- 
distractivă" (sub diverse 
pseudonime, dintre care cel 
mai frecvent e „varietăți") 
reprezentind de fapt spec
tacolul de estradă, de re
vistă translat pe platouri 
(uneori nici atit — căci e 
retransmis de pe o scenă). 
Dar acest gen de spectacol 
nu se poate Înălța, deocam
dată, decit pină la o anu
me cotă de umor. Dincolo 
de estradă — care acaparea
ză acum, se pare, redacțiile 
de resort — există marea 
literatură umoristică a tu
turor timpurilor și popoa
relor — de la Apuleius din 
Madaura la Pierre Daninos, 
de la Rabelais și Swift Îs 
Irving și Capek ; apoi ma
rele teatru universal de 
comedie — de la Aristofan

geniului popular, care e 
farsa — de la începuturile 
Evului Mediu și pinâ tirziu 
spre crepusculul epocii feu
dale. Există, de asemenea, 
marea comedie cinemato
grafică, istoria îndelungată 
și atit de pitorească a de
senului satiric, gravurii, ca
ricaturii... Enumerarea chiar 
și sumară a domeniilor de 
investigație pune, prin re
vers, în penumbră, ceea ce 
se cuprinde sub titlul „An
tologia umoristică a tele
viziunii" ; aici se dă cite 
un episod dintr-un filmuleț 
seriai străin, o anecdotă in 
doi peri spusă de un actor, 
un cuplet veșted dintr-o 
revistă interbelică, o relua
re din programul de Anul 
Non al unor ani vechi — 
și alte așișderea.

Televiziunea are Insă 
toate posibilitățile și toate 
prerogativele de a folosi, în 
cel ma| divers registru șl 
cu cea mai vastă fantezie, 
întregul patrimoniu comic 
al umanității. Dacă 6-ar 
face numai o sultă a come
diei tuturor literaturilor —

cineva la „Ora satului", se 
adapta proza umoristică in 
emisiuni aparte, se consa
cra un program întreg unui 
autor specializat, se punea 
uneori • •
greutate 
duminical 
desea de 
transmitea ___ _____
foileton propriu. De ce s-au 
volatilizat toate aceste ini
țiative, forme, mijloace ? 
De ce tocmai In această 
zonă nu se manifestă mai 
multă rivnă in dobindirea 
specificității, știut fiind că 
montajul pe viu, conspecta
rea in direct a realității și 
alte posibilități, proprii nu
mai televiziunii, au dat și 
pot da rezultate spectacu
loase ?

Ar fi, desigur, nedrept 
să nu sesizăm uncie 
bune și reușite încercări: o 
rubrică satirică (mică) la 
emisiunea „Cum vorbim", 
un „Teatru de buzunar" 
(insuficient afirmat), cite 
un colaj de schițe româ
nești (o jumătate de oră 
dedicată lui Teodor Mazilu) 
și chiar o tentativă de an-

chiar 
al 

pe

centrul de 
programului 

umor, a- 
calitate, se 

un foarte bun

tologie a prozei umoristice 
mai vechi (cu lucrări scurte 
de Caragiale, Brăescu, Bră- 
tescu-Voinești, D. D. Pă- 
trășcanu — amintind ce 
potențial umoristic excep
țional are literatura româ
nă) — acestea însă, din 
păcate, fără suficientă con
tinuitate, fără a releva o 
idee sistematică și cîteo- 
dată — datorită unor mon
tări pripite, cu actori adu
nați — într-o atmosferă 
cam morocănoasă.

Pornind de la realitatea 
că acum nici publicațiile, 
nici cinematografia nu cul
tivă, așa cum s-ar cuveni, 
umorul satiric, televiziunea, 
cu forțele și posibilitățile 
ei, ar putea să-și asume, cu 
succes, o atare îndatorire 
și, bizuindu-se pe cei mai 
buni umoriști — scriitori, 
graficieni, artiști ai altor 
domenii — să-și asigure un 
larg activ permanent de 
colaboratori, să inițieze 
chiar un cenaclu deschis 
tuturor celor ce au spirit 
și și-1 pot manifesta, tutu
ror talentelor populare care 
se exprimă, cu miile, în 
brigăzi artistice, gazete sa
tirice, în întreprinderi, in 
școli, în universități. Ar fi 
un rezervor de actualitate 
și voioșie.

Desigur, orice Inițiativă 
care ar putea duce la un 
plus de spirit în ansamblul 
teleprogramelor e bineve
nită. Pe cine n-ar bucura 
citeva ceasuri de amuza
ment 
mină ? 
și cu 
ciență _____
form funcției pe care tre
buie s-o aibă, in primul 
rind, umorul transmis pe 
micul ecran. Umorul și sa
tira sint in măsură — in
tr-o mare măsură — apte 
să contribuie la înfăptuirea 
cu succes a țelurilor cetă
țenești ale Instituției și, 
prin urmare, cultura umo
rului ar putea fi și ea me
diu pentru o comunicare 
amplă cu milioanele de 
spectatori, pentru satisfa
cerea unora din așteptările 
lor.

• Aici zorile sint din nou liniș
tite’ : ‘ CAPITOL- ‘—O;’ 12.30; 16;
19.30.
• O zi mal lungă dcctt un an : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Simon Templar intervine : 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 4627); 20,15 (seria de 
bilete — 4628), 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.
a Fluturii sînt 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. LUCEAFĂ
RUL — 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.
• Eliberarea (seriile IV—V) : 
LUMINA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• 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 — 
20,15. GRADINA CAPITOL — 20,15.
• Povestirile Beatricel Potter : 
GRADINA SELECT — 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Aventurile lui Babușcă : DOI
NA — 11,15; 13,15; 13.30: 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, Stan
și Bran la Hollywood — 16,30 :
CINEMATECA (sala Union).
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 în 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.
• Pe aripile vîntului : BUZEȘTI
— 9; 14; 18,30, la grădină — 20, 
AURORA — 10; 14,30; 19, la gră
dină — 20.
• Ciprian Porumbescu : LIRA — 
15,30; 19, la grădină — 20.
• Cc se intîmplă, doctore ? : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.
a Ceața t DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
a Grăbiți apusul soarelui : BU- 
CEGP — 15,30; 19, la grădină — 
20,15.
a Drum în penumbră : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
a Nici un moment de plictiseală : 
FERENTARI — 15.30; 18; 20,15.
a Solaris : COTROCENI —15.30; 19.

t atr

petonic
Amuzament 
nemijlocită 

socială —

săptă- 
tonic 
efi- 

con-

Valentin SILVESTRU
______  J

• Radlotelevizlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Concert 
susținut de orchestra de studio a 
Radiotelevlzlunil. Dirijor : Carol 
Litvin. Soliști : Ioslf Ion Prunner 
și Ștefan Rodescu — 20.
• Opera română : Trubadurul —
19.30.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețlenl — 20. (sala Stu
dio) : Prizonierul din Manhattan 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc do pisici — 20 
(sala din str. Alex. Sahia) ; Pu
terea șl adevărul — 20
• Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Vileglaturiștii — 20.
• Comitetul pentru cultură șl 
educație socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora" 
In parcul „Herăstrău" : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor" — 20.30; 21.15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18.30.
• Circul „București" : Arena *73 
— spectacol internațional — 19.30
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Vizita președintelui 
Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule lamizana, 

în județul Brașov

R. D, GERMANĂ

Știința in producție

(Urmare din par. I)

teresează, dc asemenea, de prețu
rile. de condițiile de livrare.

La încheierea vizitei, șeful statu
lui voltex a spus : „Delegația mea 
și eu însumi ținem să vă adre
săm cele mai vii felicitări pentru 
tot ceea ce am văzut — progrese 
continui, o înalta tehnicitate. Toa
te acestea fac onoare bravului 
popor român”.

De la uzina de tractoare, coloana 
oficială străbate străzile și bule
vardele marelui cartier de locuințe 
„Steagul roșu”.

Oaspeții au posibilitatea să cu
noască preocupările urbanistice, 
realizări în domeniul construcții
lor de locuințe. în vederea ridică
rii nivelului de viață al locuitori
lor acestui important centru indus
trial.

La amiază, președintele Comite
tului executiv al Consiliului popu
lar al județului Brașov a oferit 
un dejun în onoarea președintelui 
Republicii Volta Superioară, la ho
telul Sport din stațiunea Poiana 
Brașov.

Salutînd cu acest prilej pe pre
ședintele Sangoule Lamizana, în 
numele locuitorilor județului, to
varășul Constantin Drâgan a 
spus : Vizita ce o faceți pe aceste 
străbune plaiuri transcarpatine ne 
onorează și amplifică bucuria și 
satisfacția locuitorilor din județul 
nostru pentru bunele relații sta
tornicite între poporul român și 
poporul Republicii Volta Supe
rioară.

Nutrim convingerea că vizita 
dv.. discuțiile purtate cu președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, vor deschide 
noi perspective prieteniei și co
laborării dintre România și Re
publica Volta Superioară, vor servi 
țărilor și popoarelor noastre. A- 
cestea sînt gindurile cele mai sin
cere cu care, alături de întregul 
popor, locuitorii județului Brașov 
vă înconjoară pe dv., stimați oas
peți.

In cuvîntul său, președintele 
Sangoule Lamizana a mulțumit 
pentru primirea călduroasă și prie
tenească pe care i-au făcut-o auto
ritățile și populația Brașovului. în 
continuare. înaltul oaspete a 
spus : „Este o mare favoare 

și un mare privilegiu, la care ni
meni nu poate să rămînă insensi
bil. acela de a se găsi în această 
fascinantă regiune Brașov, care 
îmbină armonia naturii cu o arhi
tectură din cele mai respectabile. 
Este o adevărată frumusețe. Ro
mânii au știut, deci, să traducă o 
artă de un rar echilibru — arta de 
a trăi.

Țara dv. se bucură pe plan ex
terior de o reputație de invidiat, 
și pe bună dreptate. Este vorba de 
calitatea ospitalității românești, de 
minunatele realizări economice și 
sociale obținute în cîteva decenii 
și, în special, de un simț excep
țional al umanității, pentru drep
tate și demnitate. Iată ceea ce re
prezintă Republica Socialistă Româ
nia de astăzi. Apărind neobosit 
principiile de independență și de 
suveranitate, scumpe partidului 
său, guvernului și poporului său, 
România a făcut o opțiune cura
joasă și dezinteresată de a pune 
marile idealuri care o animă în 
serviciul dreptății, cooperării și 
păcii în întreaga lume. In acest 
sens, Africa combatantă, ca și 
Africa independentă au beneficiat 
din plin de manifestarea concretă 
a sprijinului și solidarității ei. 
Inspirîndu-se dintr-o tradiție mul
tiseculară a viziunii deosebit de e- 
xigente in ceea ce privește demni
tatea omului, România se găsește 
în mod fericit alături de aceia care 
sînt încă in faza încercărilor și 
dezvoltării. Sînt cu atît mai fericit 
să mă găsesc la Brașov, cu acest 
popor al României, în mijlocul că
ruia nu poți să te simți decît mai 
mare, mai generos și mai mindru 
de condiția ta de om“.

După dejun, oaspeții voltezi au 
vizitat stațiunea Poiana Brașov, 
care, prin frumusețea peisajului 
montan, atrage un mare număr de 
turiști din țară și de peste hotare.

în cursul după-amiezii, președin
tele Republicii Volta Superioară, 
general Sangoule Lamizana, și per
soanele oficiale române și volteze 
care îl însoțesc au fost oaspeți ai 
țăranilor cooperatori din comuna 
Cristian, județul Brașov.

Vizita la cooperativa agricolă de 
producție din Cristian a înlesnit 
oaspeților cunoașterea modului de 
organizare și funcționare a coope
rativelor agricole de producție din 
țara noastră.

La sosire, oaspeții sînt salutați 

cu deosebită cordialitate de prima
rul comunei, Ion Negoescu, de pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție, Toma Cardoș, precum și 
de numeroși cooperatori. La sediul 
acestei unități agricole, oaspeții 
primesc explicații detaliate privind 
dezvoltarea cooperativei agricole, 
posesoare a unei mari experiențe 
și a unor rezultate bune in pro
ducția vegetală și animală. Astfel, 
aici s-n obținut. în ultimul an. o 
producție medie la cartofi de 35 000 
kg, la griu de 4 227 kg. iar la sfecla 
de zahăr de 40 000 kg. în sectorul 
zootehnic, care numără 1 100 tau
rine. din care 600 vaci cu lapte, 
s-au obținut anual 3 000 1 de fie
care vacă. Cooperativa posedă, de 
asemenea, o fermă pentru crește
rea porcilor, avînd posibilitatea să 
livreze mari cantități de carne pen
tru consumul populației. Organiza
rea judicioasă a tuturor acestor 
sectoare a făcut posibil ca anul 
trecut să se realizeze o producție 
globală de 1 900 000 lei la suta de 
hectare.

Președintelui Lamizana îi sînt 
prezentate apoi o serie de date 
privind dezvoltarea comunei, creș
terea gradului ei de urbanizare, 
crearea aici a unor unități ale in
dustriei locale, construirea unor 
moderne așezăminte social-cultu- 
rale.

Oaspeții se interesează de posi
bilitățile de export, de modalitățile 
de sporire a beneficiilor coopera
tivei. de metodele avansate folo
sii e în sectorul zootehnic, de con
dițiile de viață ale cooperatorilor, 
în continuare, sînt vizitate ferme
le cooperativei.

în încheierea vizitei, președinte
le Lamizana a notat în cartea de 
onoare a cooperativei : „Am fost 
încîntat de rezultatele obținute de 
această cooperativă. în numele de
legației mele și al meu personal, 
adresez cooperatorilor viile mele 
felicitări și urări de noi succese. 
Experiența cooperatorilor de aici 
este foarte utilă pentru noi".

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de. președintele Voltei Superioare 
a mulțumit cooperatorilor și gazde- 

.lor din comuna Cristian, pentru 
prilejul' oferit' de: a cunoaște acti
vitatea, realizările șl preocupările 
acestei unități fruntașe.

(Agerpres)

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost deosebit de impresionat de mesajul de felicitări pe care 
Excelența Voastră n binevoi! să mi-1 adreseze cu ocazia sărbătorii 
naționale. Vă mulțumesc foarte călduros pentru mesaj și vă adresez 
urările mele cordiale pentru fericirea dumneavoastră personală și pen
tru prosperitatea și bunăstarea poporului român prieten.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelen(ei Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al. Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Vă mulțumesc mult pentru amabilele dumneavoastră felicitări adre
sate cu prilejul sărbătorii naționale.

Exprim, la rîndul meu, cele mai bune urări de prosperitate pentru 
Excelența Voastră și nobilul dumneavoastră popor.

HECTOR J. CAMPORA
Președintele națiunii argentinene

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri Virgil Trofin. a primit, 
miercuri dimineață, delegațiile parti
cipante la cea de-a doua Conferință 
internațională a tineretului coopera
tist — reuniune care s-a desfășurat 
recent la Sinaia.

La primire, care a decurs intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat Aldea Mllitaru, mlnistru- 
secrctar dc stat la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare șl Apelor, 
președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, Dumitru Bejan, președintele 
CENTROCOOP. Ion Traian Stefâ- 
nescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului.

A fost de fată Raymond Louis, re
prezentantul Organizației Internațio
nale a Muncii, care a participat la 
conferință.

în cadrul întrevederii. Russell Mu- 
riell, secretară cu problemele femei
lor și tineretului din cadrul A.C.I.. r 
transmis, în numele Alianței Coope
ratiste Internaționale și a participan-

Vizitele delegației
parlamentare indoneziene

Delegația parlamentară indonezia- 
nă. condusă de Domo Pranolo. vice
președintele parlamentului, a făcut', 
miercuri dimineața, o vizită în ju
dețul Constanța. Oaspeții au vizitat 
cooperativa agricolă de producție 
din Palazu Mare, precum și stațiuni 
de pe litoralul Mării Negre. Consi
liul popular județean Constanța a 
oferit un prînz in onoarea parla
mentarilor indonezieni^ a

★
- Seara, ambasadorul Republicii In
donezia la București, Mursalin Daeng 
Mamangung, a oferit o recepție in 
cinstea delegației parlamentare Indo
neziene. 

ților la conferință, calde mulțumiri 
președintelui Consiliului do Stat al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, guvernului 
român, pentru găzduirea acestei ma
nifestări in România, pentru condi
țiile excelente create desfășurării lu
crărilor conferinței. De asemenea, 
delegați din Franța, Italia, Anglia, 
Nigeria, U.R.S.S. și Austria și-au ex
primat satisfacția și mulțumirea pen
tru posibilitatea de a cunoaște preo
cupările tineretului din România, de 
stringere a legăturilor prietenești cu 
organizațiile sale.

In cursul discuției cu participanții 
la conferință, tovarășul Virgil Trofin 
a mulțumit pentru sentimentele ex
primate de ei la adresa țării și a 
conducătorului statului nostru, a gu
vernului român și a urat re
prezentanților tineretului coopera
tist succes in activitatea organiza
țiilor lor consacrată luptei pentru 
pace și progres in lume, pentru în
țelegere și colaborare intre popoare.

(Agerpres)

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale. 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
M.A.N.. Corneliu Mânescu, președin
tele grupului român din Uniunea 
Interparlamentară, Dumitru Balalia, 
Dumitru Coliu, Traian Ionașcu. 
Alexandru Sencovici, Gheorghe Va- 
silichi, Aurel Vijoli. președinți de 
comisir permanente ale M.A.N.. Ni
colae Ghenea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, deputați, alte per
soane oficiale.

Erau prezenți șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați in România și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres) 

Știința este un fac
tor Important al pro
gresului economici, al 
întregii opere dr con
strucție socialistă in 
Republica Democrata 
Germană. Aplicarea 
cuceririlor științei 
contribuie in tot mal 
largă măsură la solu
ționarea unor proble
me vitale, cum sint 
sporirea productivității 
muncii, economisirea 
dc locuri și forță de 
muncă, maxima folo
sire a capacităților de 
producție, ridicarea ca
lității produselor, scă
derea prețului de cast, 
sporirea competitivi
tății etc.

Experiența practică 
a arătat câ o conlu
crare strinsă intre sec
toarele tehnico-șliin- 
țifice și acelea legate 
nemijlocit de produc
ție poate avea rezul
tate bune dacă se are 
in vedere întregul 
proces dc muncă din 
cadrul unei întreprin
deri. In ace-st sens este 
citat exemplul uzinei 
„Steremat", unde, prin 
legătura strinsă între 
factorii de concepție 
și cel de execuție, 
reuniți într-un colec
tiv de lucru unitar, s-a 
organizat un flux 
neîntrerupt intre pro
iectarea, construirea și 
punerea în funcțiune a 
unor noi instalații, 
într-o anume perioadă 
de timp, ceea ce a 
dus la obținerea de 
rezultate economice 
remarcabile. Un alt 
exemplu recent al e- 
ficlenței legături! din
tre cercetare și pro

ducție il oferă și mo
dul in care a fost re
zolvată punerea in fa
bricație a unul nou 
sortiment de piele sin
tetică destinat indus
triei de confecții. In 
decurs de cîteva luni, 
cercetătorii, In strinsă 
conlucrare cu colecti
vul fabricii de piele 
sintetică „Zweenfurt" 
șl cu întreprinderi 
care urmau să folo
sească noul produs, au 
reușit să introducă in 
fabricație de serie n- 
cest sortiment Activi
tatea in comun a La- 
bricilor interesate a 
făcut ca noul material 
să fie produs cu ace
leași instalații exis
tente iar durata de 
tranziție de la o teh
nologie la alta să fie 
foarte scurtă. Astăzi, 
producția de piele 
sintetică este în con
tinuă creștere.

Țlnlndu-se seama de 
faptul că unul din o- 
biectlvele la ordinea 
zilei în R. D. Germană 
e?te luota pentru eco
nomisirea de mate
riale și energie. in 
planul de cercetări 
tehr.lco-științifice din 
acest an au fost intro
duse de 3 ori mal 
multe teme legate de 
economisirea de ma
teriale decît anul tre
cut. Astfel, cercetăto
rii Institutului din 
Dresda pentru con
strucții mecanice u- 
șoare și folosirea eco
nomică a materialelor 
industriale, in strinsă 
colaborare cu unele 
întreprinderi, au izbu
tit „să elibereze de

TELEGRAME EXTERNE

VIZITA DELEGAȚIEI ACAKMIEI „ȘTtfAN GHIORGHIIT'
ill R. P. D. Ml

PHENIAN 13 (Agerpres). — Cu 
prilejul vizitei in R. P. D. Coreeană 
a delegației Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Ia Școala superioară de 
partid „Kim Ir Sen" din Phenian a 
avut loc un miting al prieteniei co- 
reeano-române. In cuvintările ros
tite cu acest prilej, Pek Ning Ghi, 
prorectorul Școlii superioare de 
partid „Kim Ir Sen“, și conducăto
rul delegației române, prof. Erwin

Hutira. au relevat bunele relații de 
prietenie și colaborare frățească 
existente intre partidele și popoare
le coreean și romun. Gazdele au ex
primat gratitudinea poporului co
reean pentru sprijinul internaționa
list acordat constant cauzei unifică
rii pașnice și independente a patriei 
de >cățre Partidul Comunist Român, 
guvernul Republicii Socialiste Româ
nia,; de tovarășul. Nicolae Ceausescu, 
personal.

supra-greutale" — sau 
cum spun unii,' de 
„obez!Laie" — o acrie 
do mol oare, compre- 
soare, pompe, acre
gate și alte produse. 
La un șir de repere, 
care au fost supuse 
unei serioase exami
nări și prelucrări, s-a 
obtinut un ciștig de 
1 500 de tone mate
riale. Pe de altă par
te. Uzina metalurgică 
din Hennigsdorf a c- 
laborat un nou sorti
ment de oțel pentru 
forjarea la rece, desti
nat in special indus
triei de subansam
bluri. Prin folosirea 
lui sînt eliminate două 
dintre fazele de pre
lucrare. iar materia
lul este folosit cu ma
ximum de economie. 
De asemenea, uzina 
siderurgică „Thale" a 
pus la punct tehnolo
gia de fabricare a 
unor piese din pulberi 
metalice, piese care nu 
mai au nevoie de nici 
o prelucrare. Prin a- 
pllcarea acestor noi 
tehnologii rezultă eco
nomii substanțiale de 
materiale.

Am evocat doar cî- 
teva din numeroasele 
acțiuni vădind orien
tarea tot mai accen
tuată a sectoarelor 
tehnico-științifice din 
R. D. Germană spre 
sporirea eficientei pro
ducției materiale — 
acțiuni care aduc o 
contribuție prețioasă 
la orogresul continuu 
al țării pe caJca socia
lismului.

C. VARVARA

în legătură cu cea de-a X-a ediție a [estivalului mondial 
al tineretului și studenților

în Editura politică

a apărut revista :

Conferință de presă la ambasada R. D. Germana
„PROBLEME ALE PĂCII 

Șl SOCIALISMULUI" 
nr. 4/1973

Cronica zi s ei

Ambasada Republicii Democrate 
Germane la București a organizat, 
miercuri, o conferință de presă in 
legătură cu cea de-a X-a ediție a 
Festivalului mondial al tineretului 
și studenților, ce va avea loc la 
Berlin, intre 28 iulie și 5 august

însărcinatul cu afaceri ad-înterim 
al acestei țări. Hellmut Kluge, a 
-orbit despre programul manifestă

rii, care, sub genericul „Pentru soli
daritate antiimperialistă, pentru 
pace și prietenie", va reuni repre
zentanți ai organizațiilor de tineret 
din 150 de țări de pe toate conti
nentele. precum și despre modul in 
care tineretul din R. D. Germană 
intimpină apropiatul festival.

(Agerpres)

Astăzi a apărut nr. 25

Miercuri a sosit în Capitală dr. 
Abdoul Fathah Zalt, șeful Biroului 
Juridic al Consiliului Comandamen
tului Revoluției din Irak. La aero
portul Otopeni, oaspetele a fost in- 
timpinat de profesor dr. docent loan 
Ceterchi, președintele Consiliului 
Legislativ.

★
Miercuri, după-amiază, George 

Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Kwame Yeboah 
Boafo. noul ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Ghana 
in Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
Ministrul afacerilor externe. Geor

ge Macovescu, a primit o telegramă 
prin care. Max van der Stoel mul
țumește pentru felicitările adresate 
cu prilejul numirii sale in funcția 
de ministru de externe al Olandei. 

(Agerpres)

CAMBODGIA

Un mesaj al primului ministru
ai G.R.U.N.C.

PEKIN 13 (Agerpres). — Penn 
Nouth. președintele Biroului Politic 
al Comitetului Central al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei 
(F.U.N.C.). primul ministru al Gu
vernului Regal de Uniune. Naționa
lă al Cambodgiei (G.R.U.N.C.). a a- 
dresat intelectualității, clerului si 
studențimii din Pnom Penh si din 
zonele temporar controlate de re

gimul lonnolist, un mesaj in care 
denunță politica forțelor antinațio
nale din Cambodgia. Mesajul relevă 
că forțele patriotice cambodgiene 
„se opun cu hotărire existenței a 
două sau a trei guverne pe terito
riul Cambodgiei și resping cu fermi
tate intrigile care urmăresc împărți
rea Cambodgiei.

al revistei
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DIVERSIFICAREA SERVICIILOR
CĂTRE POPULAȚIE

!n afară de gama largă de 
produse pe care le realizează, 
o bună parte dintre ele'fiind 
exportate, cooperația meșteșugă
rească din județul Uși și-a ex
tins și diversificat an de an ser
viciile către populație. Tovară
șul Ion Savin, președintele 
UJ.C.M., ne informează că în 
acest an s-au ’uat măsuri ca a- 
ceste servicii să fie extinse, în
deosebi In noile cartiere a!e 
lașului, in orașele Pașcani. Tg. 
Frumos si Hlrlău. precum și ia 
sate. Astfel. la Iași, în noul 
cartier de locuințe „Alexandru 
cel Bun” și In cartierul Tătărași 
au fost deschise noi unități de 
reparații radio șl televizoare, 
frizerie si coafură, reparații în
călțăminte, confecții pentru băr
bați și femei etc. De asemenea.

cetățenii care se vor muta In 
curlnd în noile blocuri ce ur
mează să se dea în folosință in 
zonele Podu-Hoș și Casa sindi
catelor din Iași vor avea la dis
poziție un mare număr de uni
tăți ale cooperației meșteșugă
rești, organizate pe grupuri de 
servicii, iar locuitorii din noul 
cartier ce se construiește lingă 
gara din Pașcani vor beneficia 
de un complex meșteșugăresc cu 
10 unități și un magazin de ar
tizanat Fondul de investiții pen
tru dezvoltarea și diversificarea 
activităților meșteșugărești se 
ridică In acest an la peste 15 
milioane lei.

Manole CORCAC1 
corespondentul „Scînteii'

„LUMEA“
Din sumar, reținem un am

plu comentariu pe marginea vi
zitei președintelui Voltei Supe
rioare, Sangoule Lamizana, in 
România. La încheierea consul
tărilor multilaterale de la Hel
sinki privind convocarea confe
rinței general-europene, revista 
„Lumea" publică textele inte
grale ale documentelor finale ; 
la același capitol — un comen
tariu transmis de Ia Helsinki 
și o convorbire avută la Viena 
cu ministrul de' externe al 
Austriei, Rudolf Kirchschlaeger.

Despre evenimentele politice 
ale săptâminii trimișii speciali 
ai revistei ,.Lumea" transmit 
din Reykjavik. Copenhaga, 
Bochum și Madrid. Alte cores
pondențe — din Pekin, Bel
grad. Roma și Atena — com
pletează imaginea actuaJității 
internaționale, cuprinsă in a- 
cest număr.

Revista „Lumea" inaugurează 
un nou serial. La rubrica „Re
portaj pe glob" — note de drum 
din Chicago.
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FOTBAL: ETAPA A XXVIII-A
® Universitatea Craiova (ieri, 2-0 acasă) își păs

trează poziția de lider ® Victorie netă a dinamo- 
viștilor, în deplasare • „Lanterna roșie" : Univer

sitatea Cluj

CLASAMENTUL

LOTERIA ÎN OBIECTE
O NOUA TRAGERE LA 24 IUNIE 1973

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează la 24 
iunie 1973 o nouă tragere la 
loteria In obiecte. La acea: Lă 
tragere se vor atribui nume
roase autoturisme „Dacia-J300“ 
și obiecte in valoare de 20 000 
lei, 10 000 lei. 5 000 lei, 2 000 
lei, 1 000 lei etc Se vor efectua 
17 extrageri, astfel : 2 extrageri 
de numere formate din 6 ci
fre ; 6 extrageri de terminații 
de 5 cifre ; 6 extrageri de ter
minații de 4 cifre : 2 extrageri 
de terminații de 3 cifre ; 1 ex
tragere de terminație de 2 ci
fre.

Ca șl la precedentele trageri 
la loteria in obiecte, și de a-

ceastă dală participarea se face 
cu bilete de cite 5 lei bucata. 
Biletele cișligâloare vor fi de
puse pină la data de 10 iulie 
1973. ora 13.90. Cișiig’ătorii care 
domiciliază in localități in care 
nu funcționează 
Loto-Pronosport, 
biletele pină la 
(data poștei) in __ ___
rea declarată, la Administrația 
de Stat Loto-Pronosport din 
București (Calea Victoriei nr. 9, 
căsuța poștală nr, 102).

După verificarea și omologa
rea biletelor ciștigătoare. Ad
ministrația de Stat Loto-Pro
nosport va trimite prm poștă, 
pe adresa indicată de câștigă

nici o unitate 
vor trimite 

aceeași dată 
plic cu valoa-

o
exemplare.

tori pe verso-ul biletului, 
comunicare in 2 ____ _____
După primirea acestei comuni
cări. cîștlgătoril se pot prezenta 
la orice magazin din rețeaua 
comerțului de stat sau a coo
perației de consuni unde. în li
mita sumei cișticate și a listei 
de obiecte afișate, vor ridica 
obiectele preferate. In cazul 
cind obiectele alese depășesc 
suma cîștigală. diferența poate 
fi achitată in numerar de către 
ciștigător. Obiectele ciștigate la 
tragerea din 24 iunie 1973 pol 
fi ridicate in termen de 80 de 
zile de la data tragerii, adică 
pină la data de 24 septembrie 
1973.

REZULTATE TEHNICE
• UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO 1—5 (0—1). Au marcat : 
Nunveillcr Radu (min. 42), Dumitrache (min. 49), Lucescu (min. 62, 
70 și 74) ; respectiv — Uifăleanu (min. 81).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA - C.S.M. REȘIȚA 2-0 (0—0). A 
marcat : Oblemcnco (min. 53 și 84).
• F.C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ 3—2 (2—0), Au marcat : Roșu (min.
35 și 41), M. Popescu (min. 49) ; respectiv — Adam (min. 67). Cojo- 
caru (min. 80).
• F.C. CONSTANȚA — JIUL 3—1 (2—1). Au marcat : Turcu (min. 
1), Caraman (min. 8), Mărculcscu (min. 49) ; respectiv — Stockei 
(min. 22).
• S.C. BACAU - STEAGUL ROȘU 2-0 (1-0). Au marcat : Bălu(â 
(min. 3G) și Dembrovschi (min. 66).
• A.S.A. TG. MUREȘ — RAPID 1—1 (1—0). Au marcat : Canlaro 
(min. 15) ; respectiv — Marin Stelian (min. 84).
• SPORTUL STUDENȚESC - PETROLUL 2-1 (1-0). Au marcat : 
Lucaci (min. 45), Moldoveanu (min. 70) ; respectiv — Moldovan 
(min. 80).

• STEAUA — U.T.A. 2—2 (1—0), Au marcat: Tătaru — din 11 m (min. 
26). Ion Ion (min. 47) ; respectiv —Sima (min. 49). Pojonl (min. 65).

Campionatele europene de haltere
In ziua a treia a campionatelor eu

ropene de haltere, care se desfă
șoară in aceste zile la Madrid, au 
fost programate * întrecerile catego
riei pană. Titlul de campion conti
nental a fost cistlgat de sovieticul 
Dlto Șanidze. care a totalizat la cele 
două stiluri 272,500 kg (120 kg piua

152.500 kg). Pe locurile următoare 
s-au clasat Norair Nurlkian (Bulga
ria) — 270 kg (122.500 kg plus 147.500 
kg). Janos Benedek (Ungaria) —
267.500 (122.500 kg plus 145 kg). 
Sportivul român Vasile Dinu a o- 
cupat locul 7. cu un total dc 242,500 
kg (100 piua 142,500 kg).

Univ. Craiova 28 14 9 5 50 33 37
Dinamo 27 15 4 8 44 30 34
C.F.R. Cluj 27 11 10 6 31 25 32
F.C. Argeș 28 12 7 9 42 28 31
S.C. Bacău 28 12 7 9 32 32 31
Steaua 28 9 11 8 35 29 29
Steagul roșu 28 10 7 11 3G 22 27
Jiul 28 11 5 12 36 40 27
Petrolul 28 9 9 10 21 30 27
Rapid 28 7 12 9 28 26 26
F.C. Constanța 28 9 8 11 33 32 26
C.S.M. Reșița 28 8 10 10 33 36 26
U.T.A. 28 7 11 10 32 36 25
A.S.A. Tg. Mureș 28 11 2 15 34 45 24
Sportul stud. 28 5 12 11 30 19 22
Univ. Cluj 28 7 8 13 24 48 22

ETAPA VIITOARE
(17 iunie)

Steagul roșu — Universitatea Cluj, 
F.C. Petrolul — Steaua, C.S.M. Re
șița — F.C. Constanța, C.F.R. Cluj 
— Sportul studențesc, U.T.A. — Uni
versitatea Craiova, Rapid — F. C. 
Argeș, Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, Di
namo — S.C. Bacău.

DOUĂ BAZINE 
DE ÎNOT 

LA CIMPIA TURZII
CLUJ (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Alexandru Mureșan). La 
Cimpia Turzll — orășelul meta- 
lurgișlilor de pe malul Arieșu- 
lui — s-au dat recent in folosință 
două bazine de înot, Noua bază 
sportivă este amplasată chiar 
pe malul Arieșului, jn mijlocul 
unor arbori seculari. In imedia
ta apropiere, au fost rezervate 
locuri pentru amenajarea unor 
terenuri de vblei. handbal și 
tenis de cîrtrp. De noua bază 
sportivă va beneficia, in primul 
rînd, tineretul. Bazinele de înot 
de la Cimpia Turzli. realizate, 
in principal, prin contribuția în 
bani și in muncă a cetățenilor, 
nu slnt singura zestre sportivă 
a orașului. Aici mai există un 
frumos stadion, o sală de spor
turi, terenuri dc tenis, de hand
bal etc.

în cîteva
• în orașul Bistrița — ne-a comu

nicat corespondentul nostru. Ion 
Anghel — ne terenurile complexu
lui sportiv ..Progresul" continuă tur
neul final al campionatului repu
blican de handbal al juniorilor și 
școlarilor, competiție la care iau 
parte 12 echipe. După 3 zile de în
trecere. in clasamente, pe primele 
locuri, la fete se află echipele Li
ceului nr. 2 Brașov (6 puncte) și 
Școlii sportive din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (5 puncte). iar la 
băieți echipele liceului „Știința" — 
Sebeș (5 puncte) și Școlii sportive 
Brașov (4 puncte).

• Aseară, la Budapesta, in preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal. Ungaria — Suedia 3—3.

• La Hamburg continuă campiona
tele internaționale de tenis ale R. F. 
Germania. Intr-o Dartidă contind 
pentru primul tur al probei de sim
plu bărbați. Ion Țiriac l-a invins 
cu 6—4. 6—2 o? australianul Geoff 
Mașteri. • la turneul internațional

i î n d u r i
de tenis de la Beckenham (Anglia), 
jucătorul român Sever Mureșan l-a 
invins. în primul tur, cu 9—8. 6—4 
pe italianul B. Toci.

• Reprezentativa masculină de 
volei a Cubei a clștigat turneul in
ternațional de la Sofia (5 victorii). 
Au urmat-o selecționata universita
ră a U.R.S.S. (4 victorii). Bulgaria 
(3). Italia 1 victorie (setaveraj 7—14), 
Bulgaria (juniori) — 1 victorie (5—13) 
si R. D. Germană (B) — 1 victorie 
(5—14). Rezultatele din ultima zi : 
Cuba—Bulgaria (juniori) 3—0, Ita
lia—R. D. Germană (B) 3—2. Selec
ționata universitară a U.R.S.S—Bul
garia 3—0.

PRONO EXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 13 IUNIE 1973 
Fond general de premii : 958 207 lei. 
Extragerea I : 28 15 19 7 24 11. 
Extragerea a Il-a : 17 20 21 8 27.



Rezultatele pozitive ale consultărilor pregătitoare - 
imbold pentru noi eforturi io vederea reușitei

Conferinței pentru securitate si cooperare in Europa

înaintarea cererii oficiale a R.D. Germane
privind admiterea in 0. N. U

Sesiunea Consiliului
Guvernatorilor A. /. E. A

AMPLUL ECOU INTERNATIONAL AL REUNIUNII 
MULTILATERALE DE LA HELSINKI

Deputatul laburist R. EDWARDS : PRAVDA :

NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager
pres). — Observatorul permanent al 
Republicii Democrate Germane la 
Organizația Națiunilor Unite, amba
sadorul Horst Grunert, a remis, in 
cadrul unei întrevederi, secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
cererea oficială a țării sale privind 
admiterea in rindul statelor mem
bre ale Națiunilor Unite, transmite 
agenția A.D.N. Potrivit aceleiași 
surse, cererea de admitere in cadrul 
O.N.U. a R.D.G. este semnată de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Willi Stoph, și însoțită de o decla
rație solemnă prin care Republica

Democrată Germană se angajează să 
subscrie la obligațiile conținute in 
Carta Națiunilor Unite. Totodată, 
ambasadorul Horst Grunert a in- 
minat secretarului general al O.N.U. 
o scrisoare a ministrului 
al R.D.G.. Otto Winzer.

Primind documentele, 
general al O.N.U.. Kurt 
și-a exprimat satisfacția 
ră cu hotărirea Republicii Democra
te Germane și l-a asigurat pe am
basadorul Horst Grunert că va în
treprinde demersurile necesare pe 
lingă membrii Consiliului de Secu
ritate in vederea admiterii cererii.

INTERVENEA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

dc externe
secretarul 

Waldheim, 
in legătu-

„Convocarea conferinței europene — expresie 
a dorinței de pace a popoarelor"

LONDRA 13 (Corespondentă de la 
N. Plopeanu). — încheierea cu succes 
a consultărilor multilaterale do la 
Helsinki și perspectivele încurajatoa
re ce se deschid pentru Conferința 
privind securitatea și cooperarea in 
Europa, care se va inlruni la 3 iulie, 
au fost primite cu interes de opinia 
publică britanică.

Intr-o convorbire cu deputatul la
burist Robert Edwards. participant 
la conferința parlamentarilor vest- 
curooeni care s-a desfășurat la Lon
dra in zilele de 9 si 10 iunie, sub pa
tronatul ..Grupului do studiu pentru 
cooperarea europeană", acesta a de
clarat : ..Conferința pentru coopera
re si securitate in Europa este

Senatorul G. HOUSSEAUX :

expresia dorinței de pace a popoare
lor de pe continent. Popoarele europe- 
ne au vrut să se tină această confe
rință și ea se va realiza. Ca deputat, 
reprezentant al cetățenilor din cir
cumscripția mea electorală, jntdleg 
sentimentele opiniei publice care ma
nifestă preocupare pentru ca reu
niunea pe tema securității si coope
rării pe continentul nostru să nu se 
termine cu un insucces. Desigur, nu 
va fi ușor să se rezolve toate pro
blemele. dar dialogul trebuie să con
tinue. chiar dacă se vor ivi unele 
dificultăți. A sosit, in sfirșit. timpul 
să discutăm serios despre pace, des
tul am vorbit despre război".

„România a oferit un exemplu ce merită 
apreciat și urmat"

Un alt participant la Conferința 
parlamentară de la Londra, senatorul 
belgian Georges Housseaux. după ce 
și-a exprimat satisfacția in legătură 
cu convocarea conferinței europene, a 
vorbit in termeni elogioși despre 
..poziția și politica constructivă a 
României la convorbirile pregătitoa

re do la Helsinki". „Aceasta este o 
dovadă, a spus senatorul belgian, că 
țările mici și mijlocii au de jucat un 
rol deosebit de important in viața in
ternațională. România ne-a oferit un 
exemplu care merită apreciat și ur
mat".

TIMES :

„Participant au invățat 
cum să lucreze impreună 

pentru realizarea 
unei platforme comune"

Presa britanică publică numeroase 
comentarii și corespondențe pe mar
ginea încheierii cu succes a consul
tărilor de la Helsinki. „O importantă 
victorie" — astfel apreciază ziarul 
londonez „TIMES" hotărirea privind 
convocarea la 3 iulie a Conferinței 
privind securitatea și cooperarea în 
Europa. „In mai puțin de o lună — 
continuă ziarul — miniștrii de exter
ne din țările europene. precum 
și din S.U.A. și Canada se vor in- 
tilni la Helsinki". Consultările pre
gătitoare „au constituit o practică 
folositoare pentru toate delegațiile, 
care au invitat cum trebuie să lu
creze impreună. in mod serios, pen
tru realizarea unei platforme comu
ne. încrederea a crescut continuu, 
ceea ce a dus la crearea unei atmos
fere de lucru, care, prin ea însăși, 
constituie o realizare importantă".

★
„Europa — scrie la rîndul său zia

rul ..OBSERVER" — se intilnește ca 
să pună capăt războiului rece. Scena 
pentru cea mai mare conferință Est- 
Vest de după cel de-al doilea război 
mondial este, acum, pregătită".

BORBA:

„A fost reliefată 
insemnătatea 

convorbirilor purtate 
in respectul opiniilor"

BELGRAD 13 (Corespondentă de 
la S. Morcovescu). — Referindu-se 
la insemnătatea hotărîrilor adoptate 
de reuniunea multilaterală de la 
Helsinki in vederea Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, cotidianul iugoslav „BOR
BA" subliniază că, in așteptarea 
Conferinței europene, trebuie să 
exprimăm recunoștință țării gazdă și 
ambasadorilor care, in ciuda mari
lor dificultăți, au încheiat cu 
succes o muncă grea. Intre al
tele. ei au afirmat pentru prima dată 
pe plan european insemnătatea con
vorbirilor multilaterale in condițiile 
deplinei respectări a independenței 
fiecărei țări și a deosebirilor de pă
reri și poziții".

In continuare, in articol se arată că 
este inevitabil ca conferința euro
peană să se ocupe în modul cel mai 
direct de toate domeniile instabi
lității și posibilelor crize care se 
răsfring asupra relațiilor din Europa.

„Elaborarea unui sistem 

trainic de principii care 

să permită popoarelor 

să privească viitorul 

cu încredere-sarcină 

practică a conferinței"
MOSCOVA 13 — (Corespondență 

de la N. Crețu). — Sub titlul „O Eu
ropă a păcii și a colaborării", ziarul 
,.PRAVDA‘\publică un articol redac
țional in care evidențiază importanța 
încheierii cu succes a consultărilor 
multilaterale de la Helsinki privind 
pregătirea Conferinței general-euro- 
pene de securitate și cooperare. Ță
rile socialiste — subliniază ziarul — 
pronunțindu-se pentru o securitate 
trainică și pentru o colaborare mul
tilaterală pe continentul nostru por
nesc de la necesitatea istorică de a 
se infăptui pe pămintul Europei o 
cotitură fundamentală spre destin
dere și pace. Sarcina practică a vii
toarei conferințe, arată ..Pravda", 
rezidă in eforturile colective, pornin- 
du-se de la ideea coexistenței paș
nice, pentru elaborarea unui sistem 
trainic de principii care să permită 
popoarelor să privească cu încredere 
in viitor, și nu numai într-un viitor 
apropiat, ci pe o întreagă perioadă 
istorică de acum înainte. O impor
tanța deosebită trebuie acordată pre- 
intimpinării unor 6ituații care ar pu
tea duce la o încordare periculoasă a 
relațiilor dintre state. In continuare, 
Pravda" arată că recunoașterea in

tereselor de securitate ale părților, 
a principiilor integrității frontierelor 
de stat, egalității, renunțării la folo
sirea forței sau amenințării cu forța 
constituie premisele necesare pentru 
consolidarea Și întărirea relațiilor 
de pace.

Conferința europeană — relevă 
„Pravda" — este chemată să contri
buie la transformarea colaborării 
multilaterale reciproc avantajoase 
dintre statele continentului, indife
rent de orinduirea lor socială, într-o 
practică curentă a relațiilor din
tre ele.

Partidele comuniste și muncitorești, 
care au adus o mare contribuție la 
pregătirea convocării conferinței, 
cercurile largi democratice, opinia 
publică iubitoare de pace, comitetele 
și asociațiile naționale pentru securi
tatea europeană, comitetul interna
tional creat de ele continuă activita
tea constructivă în vederea asigurării 
succesului conferinței. Ele pornesc 
de la faptul că Europa poate și tre
buie să devină un exemplu viu și 
atractiv pentru statornicirea princi
piilor coexistenței pașnice între toate 
popoarele globului pămîntesc, sub
liniază In încheiere „Pravda".

agențiile de presă transmit:
Cea de-a treia rundă de 

convorbiri din cadrul Comi
tetului de coordonare Nord- 
Sud, la care a luat parte o dele
gație nord-coreeană. condusă de Pak 
Sen Cer. vicepremier al Consiliului 
Administrativ al R.P.D. Coreene, 
csre l-a reprezentat pe copreședin
tele nord-coreean in comitet, și o 
delegație sud-coreeană. condusă de 
Li Hu Rak, copreședintele sud-co
reean al comitetului, s-a încheiat, 
miercuri, la Seul.

liste. Se prevede aooperirea garan
țiilor de credite pentru programele 
de exporturi pe o perioadă de mai 
mult de cinci ani. Hotărirea defi
nitivă — precizează Comisia exe
cutivă a C.E.E. — urmează să fie 
luată de către Consiliul ministerial 
al Pieței comune.

Camera Populară a R.D.G. a ratificat Tratatul
referitor la bazele relațiilor R.D.G. - R.F.G,

BERLIN 13 — (Corespondență de 
la C. Varvara). Camera Populară a 
R. D. Germane, convocată miercuri 
in cea de-a 8-a sesiune, a dezbătui 
legea referitoare la Tratatul privind 
bazele relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. Expunerea de motive asupra 
legii a fost prezentată de ministrul 
afacerilor externe. Otto Winzer.

Referindu-se la efectele Tratatului 
asupra relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G., Otto Winzer a declârat că 
„acesta va face posibilă încheierea 
de acorduri in domeniile de interes 
pentru cele două părți. Cooperarea 
pașnică, reciproc avantajoasă, spre 
care tindem față de R.F.G. nu poate

fi despărțită de stricta reapeotare a 
principiilor egalității suverane, inte
grității teritoriale și neamestecului".

în încheiere, ministrul afacerilor 
externe al R.D.G. a arătat că popoa
rele „așteaptă de la R.D.G. și R.F.G. 
să-și aducă o contribuție prețioasă 
la Conferința general-europeană pen
tru securitate și cooperare, pentru 
ca Europa să devină un continent al 
păcii, încrederii reciproce și avanta
jului reciproc".

Supusă aprobării deputaților, le
gea referitoare la Tratatul privind 
bazele relațiilor dintre R.D.G. și 
R.F.G. a fost votată in unanimitate.

VIENA 13 (Corespondență dc la 
C. Vlad). — In cadrul sesiunii de 
vară a Consiliului Guvernatorilor A- 
gențiel Internaționale pentru Energia 
Atomică (A'.I.E.A.). care iși desfășoa
ră lucrările in capitala Austriei, re
prezentantul României, prof. Ioan 
Ursu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Energia Nucleara, vice
președinte al Consiliului Guvernato
rilor, a subliniat necesitatea elaboră
rii unul instrument internațional care 
să statueze principiile cooperării in
ternaționale in domeniul utilizării, e- 
nergici atomice in scopuri pașnice. 
Vorbitorul e dat o apreciere pozitivă 
rezultatelor obținute de agenție in ul
timul an, subliniind intre altoie preo
cuparea acesteia in domeniul tehno
logiilor și energeticii nucleare, reali
zările A.I.E.A. în executarea unui nu
măr sporit de proiecte de asistentă 
tehnică P.N.U.D.. care vizează spri
jinul prioritar dat programelor nu
cleare ale țărilor în curs de dezvol
tare.

Delegația română a apreciat, tot
odată, că. in condițiile creșterii sarci
nilor A.I.E.A. în domeniul garanțiilor, 
este necesar ca agenția să-și intensi
fice eforturile și să-și sporească re
sursele afectate transpunerii în prac
tică a funcției sale statutare princi
pale, de dezvoltare a aplicațiilor paș
nice ale energiei atomice în folosul 
tuturor statelor, asigurindu-se astfel

un echilibru rezonabil între activită
țile ci de garanții și cele de coope
rare și asistență tehnică, în conformi
tate cu prevederile tratatului dc ne- 
proliferare.

Reprezentantul țării noastre a sub
liniat că modificările ce urmează a fi 
aduse regulamentului de desfășurare 
a sesiunilor Conferinței generale a 
A.I.E.A., aflat în prezent în discuție, 
trebuie să aibă ca rezultat consolida
rea rolului și prerogativelor Conferin
ței generale, in care sint reprezen
tate toate statele membre.

Apreciind propunerile formulate 
de delegația României, consiliul a 
hotărit ca acestea să fie reținute și 
examinate de directorul general al 
agenției, care urmează sâ se 
călăuzească după principiile^ enunța
te in propunerile românești in întoc
mirea proiectului de regulament ce 
va fi supus atenției statelor membre.

★
Președintele Consiliului Național 

pentru Știință și Tehnologie al Ro
mâniei, profesorul Ioan Ursu, a avut, 
miercuri, o întrevedere cu dr. He.rtha 
Firnbcrg, ministrul științei și cerce
tării din Austria, cu care a făcut un 
schimb de vederi asupra unor proble
me privind dezvoltarea științei și cer
cetării din cele două țări și a inten- ) 
sificării raporturilor bilaterale de ■ 
colaborare în aceste domenii. La în
trevedere a participat ambasadorul 
României la Viena, Dumitru Aninoiu.Dumitru Aninoiu.

CONVORBIRILE DINTRE MINIȘTRII DE EXTERNE
AI FRANȚEI ȘI R. F. GERMANIA

BONN 13 (Agerpres). — La Bonn 
s-au desfășurat miercuri convorbirile 
intre miniștrii de externe ai Franței 
și R. F. Germania — Michel Jobert 
și Walter Scheel — în cadrul consul
tărilor periodice prevăzute prin Tra
tatul din 1963. Convorbirile au fost 
consacrate pregătirii întilnirii de la 
21 și 22 iunie a președintelui Geor
ges Pompidou și cancelarului Willy 
Brandt.

Intr-o conferință de presă comună 
ținută de cei doi miniștri de externe 
la încheierea consultărilor, Michel 
Jobert a indicat că la întrevederile 
Pompidou—Brandt vor fi evocate 
marile probleme ale actualității in
ternaționale, îndeosebi cele privind 
Conferința general-europeană pentru 
securitate și cooperare, apropiatele 
negocieri intre Piața comună și Sta
tele Unite și aplicarea programelor 
inițiate în cadrul Pieței comune. Jo
bert a remarcat că, în cursul consul
tărilor cu omologul său vest-german, 
s-au vădit anumite divergențe intre 
Paris și Bonn. La rindul său, Walter 
Scheel, după ce a arătat că s-a căzut 
de acord asupra naturii relațiilor din
tre Piața comună și Statele Unite, a 
recunoscut că pozițiile Franței și R.F. 
Germania diferă in ceea ce privește 
forma de desfășurare a viitoarelor 
negocieri. De asemenea, cei doi mi
niștri au constatat existența unor 
deosebiri de vederi asupra realizării 
preconizatei uniuni economice și 
monetare. Potrivit afirmațiilor mi
nistrului de externe francez, deza
cordul de bază se referă la faptul că 
Franța nu împărtășește concepția 
R.F. Germania privind coordonarea 
politicii monetare actuale a țărilor 
membre ale Pieței comune în funcție 
de progresul realizat spre armoniza
rea generală a politicii economice din

cadrul fiecărei țări membre a 
C.E.E. Guvernul de la Bonn, a spus 
în replică Walter Scheel, dorește un 
progres rapid spre realizarea uniu
nii economice și monetare ca o con
diție de bază pentru îndeplinirea o- 
biectivelor politicii agrare și mone
tare a Pieței comune.

* 1
PARIS 13 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc, miercuri, semnarea Co
municatului comun in problema a- 
plicării Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam și a protocolului aferent.

Documentul a fost semnat din 
partea guvernului R. D. Vietnam de 
către Le Duc Tho, reprezentant al

din partea 
Provizoriu 

_ ___ i_____ .______  de Sud 
de Nguyen Van Hieu. ministru de 
stat, din partea guvernului Statelor 
Uniite ale Americii de către Henry 
Kissinger, consilier al președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, din partea guvernului Re
publicii Vietnam de către Nguyen 
Luu Vien, viceprim-ministru.

guvernului R. D. Vietnam, 
Guvernului Revoluționar 
al Republicii Vietnamului 
de Nguyen Van II;c-, ..

Consiliul de Securitate PROIECTUL DE LEGE 
REFERITOR LA REFORMA 

AGRARĂ

Succesul forțelor

din Valle d’Aosta (Italia)

Parlamentul britanic ■ 
aprobat proiectul de lege propus de 
guvern privind acordarea indepen
dentei. la 10 iulie. Insulelor Baha
mas. aflate sub dominație engleză 
de aproape 300 de ani. Proiectul ur
mează să fie semnat in cursul ur
mătoarelor zile de regina Elisabeia 
a II-a.

La Roma 1 avut loc »edinia 
colaborare a organizațiilor neguver
namentale cu statut consultativ pe 
lingă F.A.O., care s-a desfășurat sub 
conducerea prof. dr. ing. V. Harnaj 
(România), președinte al Apimondiei 
și al Comitetului internațional de 
fluide polifazate.

Guvernul peruan a hotă,it 
ca, pină la 26 iunie, să fie între
prinse o serie de studii privind 
instalarea, in unele regiuni, a așa- 
numitelor comunități industriale. 
Potrivit prevederilor unei legi emise 
in 1968, comunitățile industriale sint 
societăți mixte de stat care acordă 
muncitorilor dreptul de a participa 
la administrarea întreprinderilor.

Declarația secretarului 
general al P.C.I., 

E. Berlinguer

Președintele S. U. A., 
Richard Nixon, a avut, la Casa Albă, 
o nouă întâlnire cu consilierii 6ăi 
in probleme economice. Un purtă
tor de cuvint al Casei Albe a pre
cizat că aceste consultări se înscriu 
in cadrul general al luptei împotri
va inflației, caracterizată de pre
ședintele Nixon drept „problema 
numărul unu" a Statelor

Noul guvern spaniol, 
prezidat de amiralul Luis Carrero 
Blanco, a depus la 12 iunie jură- 
mintul. Intr-o primă declarație. Lo
pez Rodo. ministrul de externe, a 
exprimat intenția de a promova o 
politică de lărgire a cooperării cu 
țările membre ale Pieței comune și 
cele latino-americane și de extinde
re a participării Spaniei la schim
burile economice internaționale.

Primul ministru al Fran
ței, Pierre Messmer, a anunțat, 
marți seara, adoptarea unor măsuri 
cu privire la securitatea rutieră, 
printre care limitarea la 100 ki
lometri pe oră a vitezei de circula
ție. purtarea obligatorie de către 
automobiliști si pasageri in anumite 
locuri a centurii de siguranță si a 
căștilor de către motociclisti in toa
te împrejurările, măsurile urmindsă 
intre în vigoare de la 1 iulie.

ROMA 13 (Agerpres). — La ale
gerile pentru Consiliul regional din 
Valle d’Aosta, comuniștii și socia
liștii italieni, impreună cu repre
zentanții altor forțe de stingă, au 
obținut 57,1 la sută din ansamblul 
voturilor, marcind un spor substan- 

, țial față de procentajul de 48,1 la 
sută realizat la precedentele alegeri, 
desfășurate in anul 1968.

Rezultatele acestei confruntări e- 
lectorale — a declarat secretarul ge
neral al Partidului Comunist Italian, 
Ehrico Berlinguer — răsplătesc cu 
claritate o politică de colaborare a 
tuturor forțelor de stingă, fără dis
criminare anticomunistă. „Valoarea 
acestui rezultat pentru întreaga țară, 
a adăugat secretarul general al 
P.C.I., dovedește că, pentru realiza
rea unei politici democratice in mă
sură să înfrunte problemele tării, nu 
se poate face abstracție de marea 
forță constructivă și populară a Par
tidului Comunist Italian".

Unite.

Vizita în Franța a pre
ședintelui Italiei,
Leone, programată inițial____
lele de 25—29 iunie, a fost aminată 
pentru o dară incă nesiabilită. s-a 
anunțat. oficiaL la Roma.

Delegația Ministerului 
JUStitici a ^ornâ-niei> condusă ds 
ministrul Teodor Vasiliu, care se 
află in vizită in Bulgaria, a fost 
primită de Petar Tancev, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria.

„SKYLAB" O nouă serie de experimente

Giovanni
pentru zi-

Comisia Pieței comune 
a anunțai definitivarea unui sistem 
comunitar al garanțiilor exportului 
de credite comerciale pentru alte 
Uri industrializate si tarile socia-

La Atena a fost dat pu
blicității un decret-lege 
care stabilește data de 29 iulie pen
tru organizarea referendumului asu
pra modificării constituției grecești 
din 1968. Referendumul va permite 
electoratului grec să se pronunțe 
asupra structurilor noii forme de 
stat — republica prezidențială par
lamentară — proclamată la 1 iunie.

HOUSTON 13 (A-
gerpres). — Astrona- 
uții de la bordul la
boratorului orbital a- 
merican au început o 
nouă serie de experi
mente, avind ca obi
ectiv studierea com
portării metalelor și 
a altor elemente in 
stare de imponderabi
litate și realizarea e- 
ventualâ, in condițiile 
ideale ale vidului cos
mic, a unor produse 
cu calități superioare. 
Potrivit oficialităților 
N.A.S.A., programul

vizează în prima fază 
producerea unor noi 
aliaje, a unor cristale 
cu proprietăți electri
ce și optice deosebite 
și a unor noi vacci
nuri. Daniel Fink, 
vicepreședinte al fir
mei „General Elec
tric", participantă la 
cercetările in această 
direcție ale N.A.S.A., 
apreciază că, pină la 
sfirșitul secolului, va
loarea totală a mate
rialelor electronice ?i 
a substanțelor biolo
gice manufacturate in 
spațiu ar putea atinge

50 miliarde dolari. 
Lipsa gravității per
mite combinarea com
pletă a substanțelor 
topite, in timp ce pe 
Pămînt particulele 
mai grele au tendința 
de a se deplasa spre 
exterior.

în cadrul primului 
experiment, Charles 
Conrad a procedat la 
topirea și sudarea in 
vid, cu ajutorul unui 
aparat electronic, a 
unor fragmente de 
oțel și aluminiu. Tes
tul a dat rezultate 
satisfăcătoare.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— In Consiliul de Securitate conti
nuă dezbaterile pe marginea situației 
in Orientul Apropiat.

Luind cuvintul in ședința de marți 
seara, reprezentantul U.R.S.S., Iakov 
Malik, a declarat că Uniunea Sovie
tică s-a pronunțat și se pronunță 
pentru reglementarea pe cale politică 
a crizei, fiind gata să sprijine orice 
propuneri vizind instaurarea in O- 
rientul Apropiat a unei păci juste, 
trainice și durabile. Guvernul so
vietic, a spus Iakov Malik, consideră 
că pentru realizarea acestui obieotiv 
există o singură cale, și anume, re
tragerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, conform re
zoluției 242 din 22 noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Arabe Egipt, Mohammed 
Hassan el Zayyat, a arătat că țara sa 
este dispusă să angajeze, in cadrul 
O.N.U., convorbiri cu Israelul, în ca
zul in care acesta iși retrage trupele 
din teritoriile ocupate in urmă cu 
șase ani și renunță la poziția sa 
(exprimată in răspunsul la memoran
dumul din 8 februarie 1971 al lui 
Gunnar Jarring) privind nerecunoaș-

terea granițelor existente la 5 iunie 
1967. Hassan el Zayyat a reclamat, 
totodată, recunoașterea drepturilor 
naționale ale populației palestinene. 

Folosindu-se de dreptul la replică, 
ambasadorul israelian, Yosef Tekoah. 
a afirmat din nou că Israelul insistă 
pontru negocieri direote, „fără con
diții prealabile", cu țările arabe.

Reprezentantul Iranului, Fereydun 
Hoveyda, a declarat că este necesar 
ca părțile să folosească prilejul oferit 
de actualele dezbateri, in scopul de
pășirii impasului și al creării condi
țiilor pentru o reglementare politică 
a crizei.

aprobat de Camera inferioa
ră a parlamentului turc

ANKARA 13 (Agerpres). — Came
ra inferioară a parlamentului turc 
a aprobat, miercuri, cu 238 de vo
turi favorabile, contra 5 și 2 abți
neri, proiectul de lege referitor la 
reforma agrară. Potrivit acestei legi, 
limita maximă a proprietăților agri
cole se stabilește la 20—200 de hec
tare, iar suprafețele ce depășesc a- 
ceste limite vor fi naționalizate, ur- 
mind să fie redistribuite țăranilor 
fără pămînt sau cu pămînt puțin.

ITALIA

Consultări in vederea
formării unui nou guvern

N.A.T.O. revizuirea
tratatului cu S.U. A.

REYKJAVIK 13 (Agerpres). — 
Ministrul de externe al Islandei, 
Einar Augustsson, a adus la cu
noștința ambasadorului Statelor Uni
te la Reykjavik că guvernul islandez 
va înainta oficial Consiliului N.A.T.O. 
cererea țării sale privind revizuirea 
tratatului ’
cheiat in 
Reuter și

Potrivit .______ _______ _
cazul denunțării sale, forțele S.U.A. 
trebuie să fie retrase din insulă în- 
țr-un interval de 18 luni, dacă nu 
intervine un nou acord pe parcursul 
unei perioade de o jumătate de an. 
(Efectivul unităților americane stațio
nate la baza militară din orașul 
islandez Keflavik se ridică, in pre
zent, la 3 000 de militari).

islandezo-american, în- 
1951, transmit agențiile 
Associated Press.
prevederilor tratatului, în

Propuneri vizînd 
restringerea sferei 

de acțiune a capitalului 
străin in Argentina

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Președintele Argentinei, Hector Cam- 
pora, a trimis Congresului Național 
o serie de propuneri care vizează 
restringerea sferei de acțiune a capi
talului străin in țară, instituirea 
controlului guvernului asupra sume
lor depuse in păstrare la băncile pu
blice și particulare, cit și stabilirea 
monopolului statului asupra comer
țului exterior, informează ziarul pe- 
ronist „Mayoria", care apare la 
Buenos Aires. Instituirea monopolu
lui de stat asupra comerțului exte
rior vizează, in primul rînd, contro
lul asupra exporturilor de carne și 
griu, care constituie principalele sur
se de devize ale țării.

La puțin timp după 
încheierea celui de-al 
XII-lea Congres al 
Partidului democrat 
creștin (P.D.C.), criza 
de guvern a fost des
chisă în mod formal, 
spre a se căuta adop
tarea unei soluții, res
pectiv a unei formule 
guvernamentale potri
vit concluziilor con
gresului. In urma 
ședinței de ieri a Con
siliului de Miniștri, 
premierul Giulio An
dreotti a prezentat 
președintelui Republi
cii, Giovanni Leone, 
demisia cabinetului 
său. Potrivit informa
țiilor difuzate de agen
ția A.N.S.A., președin
tele republicii urmea
ză să înceapă, in cursul 
dimineții de joi, con
sultările cu principalii 
lideri politici în vede
rea formării unui nou 
guvern.

Așa cum scriu ziare
le de aici, prin demisia 
guvernului este consu
mată experiența de
numită de „centru 
dreapta", inițiată după 
alegerile din 7 mai 
anul trecut. In di
feritele comentarii a- 
părute, se amintește 
că această formulă de 
guvernare a întîmpinat 
critici atit din partea 
unor lideri democrat- 
creștini, adepți ai co
laborării cu Partidul 
socialist, cit și din 
partea Partidului re
publican, care cu puțin 
timp in urmă a refuzat 
să-i măi acorde încre
derea sa, fără a mai 
vorbi de partidele de 
opoziție. Situația la 
care s-a ajuns — arată, 
de pildă, ziarul „II 
Messaggero" — scoate 
in evidență „deziluzia 
acelora care au sperat 
că un guvern de cen
tru dreapta — căruia i 
s-au opus largi sectoa
re din cadrul democra
ției creștine și care era

sprijinit cu rezerve de 
republicani și nea
great de sindicate 
— ar fi putut să rezol
ve problemele econo
mice, ale ordinii pu
blice și stabilității". 
După cum este știut, 

a ” 
socialist 

și-a

Par- 
de-

__  .. pro- 
să sondeze, incă 

mult timp, 
posibilitățile de reve
nire a socialiștilor la 
guvern și reconstitui
rea, pe această cale, a 
formulei de guvernare 
de „centru stingă". A- 
ceastă inițiativă a gă
sit sprijin în rindul 
majorității partidelor 
politice interesate, in
clusiv al socialiștilor, 
care și-au manifestat 
interesul pentru re
întoarcerea la gu
vern în condițiile în
făptuirii unor schim
bări în politica internă, 
în sensul unui angaja
ment deschis antifas
cist și de apărare a li
bertăților democratice, 
precum și ale adoptă
rii unor măsuri eficace 
de redresare econo
mică.

Răspunsul din partea 
Partidului democrat 
creștin a venit odată 
cu recentul congres, 
care, in documentul fi
nal, s-a pronunțat in 
favoarea unei „noi 
confruntări constructi
ve de propuneri pro
gramatice", în scopul 
revenirii la o coaliție 
de centru-stînga cu 
participarea socialiș
tilor.

Care sint șansele 
de formare a unei a- 
semenea noi coaliții ? 
Cit vor dura consultă
rile ? Se va forma mai 
întîi un 
tranziție _____
P.S.D.I. - P.RI.) 
sprijinul exterior 
socialiștilor ? In pofi
da disponibilităților 
declarate ale tuturor

o inițiativă 
tidului 
mocratic 
pus 
de mai

guvern
(P.D.C.

de

cu 
al

celor interesați pentru 
revenirea la formula 
cvadripartită de centru 
stînga, observatorii nu 
sint unanimi in a- 
precieri. „Congresul 
P.D.C. — scrie „II 
Messaggero" — a des
chis calea, dar nu a 
reușit să creeze acel 
climat de încredere 
completă, care este 
necesară pentru a ga
ranta sprijinul parti
dului și pentru a oferi 
aliaților asigurările aș
teptate".

Ținind cont de ex
periența trecutului, 
„IL GIORNO" „COR- 
RIERE DELLA SERA" 
și alte ziare sint de 
părere că tratativele 
pentru formarea unui 
nou guvern „vor fi 
îndelungate și obosi
toare". mai ales atunci 
cind se va pune 
problema programului 
cabinetului, a prio
rităților problemelor 
ce se impun a fi 
soluționate. Unele cla
rificări în această pri
vință sint 
din partea conduceri
lor tuturor partidelor 
politice, care urmează 
6ă se întrunească in- 
ceplnd de la sfîrșitul 
acestei săptămîni. „IL 
MESSAGGERO", citat 
mai sus, scria : „dru
mul de parcurs este 
dificil. Dar opinia pu
blică speră că se va 
putea ajunge la for
marea unui guvern 
eficient, cu o majori
tate stabilă șl cit mai 
curind posibil". In ace
lași spirit se pronunță 
și ziarul „AVANTI", 
organul Partidului so
cialist, într-un articol 
de fond intitulat: „A- 
cum trebuie să se 
meargă înainte".

Zilele următoare vor 
aduce, desigur, clari
ficări.

așteptate

Radu BOGDAN
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