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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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După cum i-a anunțat, la 15 iunie, tovarăjul Nicolae Coaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit o delegație 
de ziariști din Republica Federală Germania și a răspuns la între
bările ce i-au fost adresate.

Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

UNUI GRUP DE ZIARIȘTI
DIN REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA

PLENARA COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Luni, 18 iunie 1973, au început lucrările Plenarei 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român.

Deschizînd lucrările ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, a propus, din partea Comitetului Executiv ol 
C.C. al P.C.R., următoarea ordine de zi, care a fost adop
tată în unanimitate :

1. — Dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului 
în România.

2. — Cu privire la rolul femeii în viața politică, 
economică și socială a țării.

3. — Reluarea lucrărilor pentru sistemul de naviga
ție Dunăre—Marea Neagră și amplasamentul noului port 
maritim.

4. — Informare privind rezultatele aplicării măsu
rilor stabilite de Plenara Comitetului Central din februa
rie—martie 1973 în legătură cu îmbunătățirea organi
zării activității economico-sociale.

5. - Cu privire la compoziția, efectivul și structura 
organizatorică a partidului.

6. — Informare cu privire la politica de cadre.
7. — Linele măsuri organizatorice.
La lucrările plenarei, ce se vor desfășura timp de 

două zile, participă ca invitați primii secretari ai comi
tetelor județene, membri ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor de masă și obștești, redactori-șefi ai presei 
centrale — care nu sînt membri ai Comitetului Central.

Combine gata pentru a intra în lan. Imagine surprinsă la S.M.A. - Târtâșești, județul Ilfov

în toate unitățile agricole, la ordinea zilei

PREGĂTIRILE 
PENTRU

RECOLTARE
In pagina a lll-a : ANCHETA NOASTRĂ IN JUDEȚELE DOLJ Șl TIMIȘ

în județul Olt a început 

SECtRISUl ORZiILUI 1
SLATINA (Corespondentul 

„Scinteii", Emilian Rouă). La 
Stațiunea experimentală Ca
racal. județul Olt. a început se
cerișul orzului. Este vorba de 
soiul creat de cercetătorii aces
tei stațiuni — „Caracal-6“ — soi 
mult mai timpuriu, care oferă 
posibilitatea obținerii, pe ace
iași teren, a două recolte intr-un 
an. Pină acum s-a strins recolta 
de pe 30 ha din cele 100 ha 
cultivate. In următoarele zile, 
secerișul orzului va începe și in 
cooperativele agricole Bucinișu, 
Coteana. Dranovăț. Stoenești și 
multe altele, care au cultivat 
însemnate suprafețe cu acest soi.

I A fi, muncitorește, I 
I la datorie!
I...Era în miez de noapte. O alunecare de teren și 

magistrala care colectează țițeiul din zona ..Geamăna"

Ia schelei Zemeș s-a rupt. Întreaga cantitate de țiței I 
a pornit Za vale, spre apa Tazlăului. Aflați în drum I 
spre sonde, cițiva oameni au dat alarma. I
IDin această clipă a început o cursă contracronome- ■ 

tru pentru înlăturarea avariei. Străbătind in fugă cei I 
13 km pină la locul cu pricina, prin ploaie și beznă, I 
mecanicii din echipa condusă de maistrul Vasile Mă-

Iliguță au început o adevărată bătălie pentru stăvilirea I 
șuvoiului de țiței. Au fost oprite mai intii pompele. I 
Dar producția nu trebuia să stagneze. Se cerea con- I 
struită o nouă conductă. Imediat — chiar in aceeași ■

I noapte. Iar ploaia nu mai contenea ! In jur. nici zare I 
I de lumină. Curind au sosit mașinile cu materiale. La | 
■ lumina farurilor mecanicii au început să monteze o
I nouă magistrală de suprafață. |

PICĂTURA DE CERNEALĂ
Ora 2 și jumătate. Jos. pe cursul Tazlăului. alți zeci 

de muncitori, conduși de inginerul Vasile Calmic și 
maistrul Alexandru Nica, înălțau diguri pentru a bara 
drumul țițeiului. Grinzile de brad, pămintul și pie
trișul erau cărate cu brațele. Din urmă, alți oameni, 
aplecați deasupra apei, adunau țițeiul. Gălețile treceau 
din mină in mină pină la cisterne.

Spre ziuă, cînd au venit in ajutor și sondorii din 
schimbul de noapte, cele două fronturi de luptă erau- 
încă in plină activitate. Sus. pe „Toporu". oamenii lui 
Mălipuță înlocuiseră aproape jumătate din magistrala 
avariată. Pe malul apei, ceilalți muncitori recupera
seră vreo 15 tone de țiței.

20 de ore de muncă asiduă. De muncă încununată 
de succes. L-au vestit pompele de pe ..Geamăna". Pe 
malul Tazlăului lupta dintre oameni și apele tulbur', 
vijelioase ale riului continua pentru recuperarea ulti
melor cantități de țiței.

— Să remarc pe cineva anume ? Ar fi mulți, prea 
mulți — ne spune Vasile Calmic, inginerul-șef al schelei.

Cită încărcătură emoțională concentrează in eie 
orele acelea de înfruntare cu natura, orele in care o 
mină de oameni s-au aflat simplu și firesc la datorie, 
la punctul cel mai înalt al responsabilității munci
torești.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Am pătruns printr-o 
deschizătură largă in 
turnătoria nouă a uzinei 
..Indepondența“-Sibiu. Nu 
acolo, in inima orașului, 
ci peste calea ferată, 
unde o firmă de șantier 
ne incunoștințează că ne 
aflăm pe teritoriul „In
dependența IT“. Pe noua 
platformă industrială a 
frumosului oraș, cu aco- 

! perisurile incendiate de 
soarele generos.

între slilpii masivi, de 
. beton, un excavator săpa 

o gaură in pămintul u- 
med. Era lăcașul viitoa
rei fundații pentru cup
torul cu vatră mobilă. 
Cum-necum, documenta
ția a intirziat ..si uite, ne 
lămurește cineva, am bă
gat excavatorul «in casă», 
pentru că. totdeauna, ce 
se pierde la planșetă, 
trebuie obligatoriu cisti- 
gat aici".

— Si carc-i cistigul pe 
care-1 țintiți ?

Aflăm răspunsul de la 
șeful lotului ..Indepen
denta 11“ si ..Balanța II" 
(peste sosea), ing. Dsd 
Vasu :

— 90 de zile avans. A-

V

cesta-i angajamentul nos
tru.

Ciștigarea acestor 90 de 
zile, fapt pe care l-au 
reușit pină acum, repre
zintă un obiectiv impor
tant de întrecere. Cum se 
tezaurizează secundele, 
minutele ? Ar fi multe 
de spus. Deslușim din 
atmosfera de muncă, de

nnwnuMtnMMHi

întrecere din iur. semne
le hotăririi responsabile 
de a onora cuvintul dat. 
de a accelera apropierea 
debutului industrial al a- 
cestei noi secții a repu
tatei uzine sibiene...

Cupa excavatorului dis
locă o halcă de pămint 
turtind pur si simplu ro
tile autocamionului . ce 
aștepta la încărcare. 
Pină-n creștetul halei 
urcă trimbele de fum 
albăstrui din țevile de e- 
sapament. Dincoace, unde 
Începe pardoseala de bc-

90 de zile 
smulse calendarului...

ton. curind geamurile 
vor fi învăpăiate de re
flexele de foc ale turnă
rii. Dogoarea lichidă, 
incandescentă se va sta
tornici intr-o piesă u- 
tilă. o rotiță absolut ne
cesară in angrenajul com
plex al unei instalații 
produse de ..Independen- 
ta"-Sibiu. Zi si noapte.

PE NOUA PLATFORMA INDUSTRIALA 
„INDEPENDENȚA“-SIBIU

începind din trimestrul 
IV al acestui an — am 
scăzut, bineînțeles cele 90 
de zile avans ! — la răs
timpuri egale, „electrici- 
le“ si ..cubilourile" vor 
elibera recolta plămădită 
cu migală : zj si noaDte 
se va repeta spectacolul 
unic al turnării metalu
lui.

Priveliștea de acum ? 
Categoric, nu cea consa
crată de obișnuitele 
turnătorii. în materia 
dură a betoanelor. pe 
cei aproximativ 15 000 de

ÎNTREBARE: (HeinzSchewc 
— „Die Welt“). îmi amintesc 
de discuția pe care ați avut-o 
in urmă cu circa doi ani cu un 
grup de ziariști vest-germani, 
cu puțin înaintea vizitei 
domnului președinte federal 
Heinemann în România. A- 
tunci ați avut posibilitatea să 
vorbiți despre dezvoltarea re
lațiilor româno—vest-ger mane. 
Intre timp au trecut doi ani și 
doresc să vă întreb în ce mă
sură așteptările dumneavoas
tră de atunci au fost îndepli
nite, dacă nu au rămas do
rințe deschise, dacă vedeți po
sibilități de îmbunătățire. în
trebarea mea se referă la toa
te domeniile relațiilor ro
mâno—vest-germane : dome
niile economiei, culturii și po
litic.

RĂSPUNS : într-adevăr, cu doi 
ani în urmă, cu prilejul vizitei pre
ședintelui Gustav Heinemann în 
România, au avut loc discuții și 
s-au stabilit o serie de măsuri în 
vederea extinderii colaborării din
tre statele noastre. îmi amintesc 
bine ce am spus atunci presei cu 
privire la așteptările României. 
Coincidența face ca în acest an 
să se împlinească și șase ani de la 
stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre România și Republica Fede
rală Germania. Deci, în ajunul vi
zitei pe care urmează să o efec
tuez în Republica Federală Germa
nia, pot spune că așteptările noas
tre încă la stabilirea relațiilor di
plomatice, ca și cele exprimate a- 
cum doi ani, s-au realizat în cea 
mai mare măsură. A avut loc o 
dezvoltare rapidă a relațiilor eco
nomice. Republica Federală Ger
mania ocupă locul doi în schimbu
rile economice ale României, cu un 
volum. în acest an, de peste 1,8 
miliarde mărci. S-au extins rela
țiile în domeniile științific, tehnic 
și cultural. Este adevărat că mai 
există încă loc pentru îmbunătă
țirea acestor relații. De altfel, în 
ultimele luni au avut loc o serie 
de tratative și sper că în cadrul 
vizitei pe care o voi face în curînd 
în Republica Federală Germania 
vom evidenția noi posibilități în 
vederea extinderii acestei colabo
rări. •........ —’ - —

ÎN ZIARUL DE AZI:

o Comerțul în audien
ță la gospodine • Din 
poșta redacției — fapte, 
opinii, propuneri • în 
centrul atenției genera
le : Reducerea cheltuie
lilor materiale de pro
ducție • Pentru sănăta
tea pămîntului • Con
flictul în literatură — ca
drul afirmării ideilor 
generoase, înaintate 
• Rubricile : Faptul di

vers, spert

metri pătrați. tăieturi 
neașteptate : locul benzi
lor transportoare. Țiș- 
nesc din subteran. Alear
gă spre suprafață, a- 
proape de podurile ru
lante. Turnătoria va fi * 
mecanizată. automatiza
tă. Transportul nisipuri
lor, de pildă, complet au
tomatizat. Dozajul — la 
fel. Omul cu lopata pe 
care ne-am obișnuit să-1 
știm in acest peisal fier
binte ? Va fi i mposibil 
6ă-l afli aici.

Vrem să aflăm în 
schimb cite ceva despre 
autorii celor 90 de zile. 
Sudorii lui Gheorghe 
Ciulea si Marcel Stemat, 
dc pildă, erau răspindiți 
cu toții pe spațiul vast 
al construcției. încheiau 
ultimele .. cusături". A- 
dăueau sute de metri la 
zecile de mii de metri 
de cordoane de sudură. 
Cu virtuozitatea profesio
nală care, in această me
serie. vine după kilome
tri de asemenea cusături

Iile TANASACHE 
Nicolae BRUJAN

(Continuare 
in pag. a Il-a) 

în ce privește schimburile eco
nomice, noi ne așteptăm ca, pină 
în 1975, să ajungem la circa 2,5 mi
liarde mărci, iar după aceasta, spre 
1980, ele să crească pină la 3,5—4 
miliarde mărci.

M-ați întrebat de dorințe. Știți 
că oamenii doresc întotdeauna lu
cruri mai bune, și tot mai bune. 
Deci, doresc să declar că evoluția 
relațiilor dintre Republica Socialis
tă România și Republica Federală 
Germania este pozitivă. Mai sînt 
încă multe posibilități și sper că 
ele vor fi folosite de ambele părți. 
Aș dori să menționez cu acest pri
lej faptul că multe din cele ce s-au 
întrevăzut în colaborarea noastră, 
dintre România și R.F.G., cu pri
vire la evoluția pe calea destinde
rii a relațiilor din Europa, s-au 
realizat cu succes, inclusiv în di
recția securității europene. De 
aceea, aș putea spune că colabo
rarea dintre statele noastre a avut 
influențe pozitive nu numai asu
pra relațiilor bilaterale, ci și asu
pra cursului destinderii, colaboră
rii și securității în Europa.

ÎNTREBARE : (Lothar La- 
busch — „Kolner Stadt An- 
zeiger"). Domnule președinte, 
ați vorbit pe scurt despre do
meniul relațiilor economice 
dintre țările noastre. Pe mine 
m-ar interesa ce rol pot avea 
societățile mixte înființate 
sau care urmează a fi înfiin
țate în domeniul economic ?

RĂSPUNS : Am menționat deja 
progresele simțitoare ale relațiilor 
economice dintre statele noastre, 
în legătură cu înființarea societă
ților mixte, lucrurile sînt de-abia 
la început. Se duc actualmente 
tratative cu mai multe companii 
din R.F.G. de către întreprinderile 
corespunzătoare din România pen
tru înființarea unor societăți mix
te. Se pare că încă în acest an se 
vor obține unele rezultate concrete.

în perspectivă, extinderea rela
țiilor dintre România și Republica 
Federală Germania trebuie să se 
bazeze nu numai pe simplul 
schimb de mărfuri, ci și pe o largă 
cooperare în producție. Cred că so
cietățile mixte vor contribui toc
mai la realizarea acestei cooperări 
și vor crea posibilități de a extin

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU
Un grup de ziariști de la revista 
„Der Spiegel11 din R. F. Germania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist- Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit pe dr. Dieter 
Wild, șeful secției externe, Fritjof 
Meyer, șef de sector, și Klaus
Reinhardt, redactor, de la revista 
„Der Spiegel" din R. F. Germania.

Ministrul resurselor naturale din Malayezia
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
primit, luni seara, pe Datuk Taib 
bin Mahmud, ministrul resurselor 
naturale din Malayezia, care face 
o vizită în țara noastră, în fruntea 
unei delegații economice.

Convorbirea, care s-a desfășurat

PRINȚUL NORODOM SIANUK VA FACE 
0 VIZITĂ NEOFICIALĂ 1N ȚARA NOASTRĂ

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
prințul Norodom Sianuk, șeful 
statului cambodgian, președintele 

viața internațională
• Abolirea forței și amenințării cu forța — principiu- 

cheie al înfăptuirii securității
• Larg ecou internațional privind convocarea Con

ferinței general-europene
• A fost aprobat programul de cooperare între 

România și P.N.U.D.
• „Muncitorii chilieni, întregul popor sprijină gu

vernul Unității Populare"

de această cooperare și pe terțe 
piețe. Deci, eu întrevăd Un viitor 
bun activității acestor societăți 
mixte.

ÎNTREBARE : (Thomai
Metz — „Wirtschaftswoche"). 
Cum apreciați dumneavoas
tră viitoarele relații ale Româ
niei cu Piața comună ?

RĂSPUNS : Am mai declarat nu 
o dată că România pornește de la 
realități și, deci, consideră și Piața 
comună o realitate a zilelor noas
tre.

Desigur, pornind de aici, noi do
rim să dezvoltăm colaborarea în 
continuare cu țările Pieței comune 
și sperăm că se va ajunge la o ase
menea înțelegere care să ducă la 
eliminarea unor bariere sau restric
ții. în acest sens, hotărîrea recentă 
a Pieței comune de a acorda prefe
rințe generalizate României se în
scrie tocmai în această preocu
pare.

ÎNTREBARE : (Peter O. Ebel 
— „Stern"). România a reali
zat un ritm înalt de dezvol
tare economică. Cum veți 
menține acest ritm în viitor ?

RĂSPUNS : România a reușit să 
dezvolte producția industrială in
tr-un ritm de circa 14 la sută, în 
ultimii 20 de ani. Acest ritm tre
buie însă comparat cu nivelul scă
zut de la care a pornit țara noas
tră. Cu toate că a realizat acest 
ritm înalt, România este încă o 
țară în curs de dezvoltare. De 
aceea, Congresul al X-lea al parti
dului și Conferința Națională au 
trasat drept obiectiv continuarea 
ritmului înalt de dezvoltare în ur
mătorii 10—15 ani să ajungem sau 
să ne apropiem de nivelul țărilor 
dezvoltate din punct de vedere 
economic.

Alocăm în continuare pentru 
dezvoltare circa 30—33 la sută din 
venitul național. Trebuie să facem 
aceste eforturi pentru că numai 
așa vom putea asigura dezvoltarea 
rapidă a întregii economii. Fău
rirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe care ne-am pro
pus-o nu se va putea realiza decît 
pe baza unei economii puternice, 
Care să asigure satisfacerea din 
plin a cerințelor întregului nostru 
popor.

Pe lîngă eforturile proprii, inten
ționăm însă să dezvoltăm și o 
largă colaborare cu alte state — 
atît socialiste, cît și nesocialiste.

(Continuare în pag. a V-a)

La primire au fost de față tova
rășii Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Constan
tin Mitea, consilier al președintelui 
Consiliului de Stat.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
revistei „Der Spiegel".

într-o atmosferă cordială, a rele
vat dorința comună de dezvoltare 
a cooperării economice între Ro
mânia și Malayezia.

La primire a participat Vasile 
Patilineț. ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții.

Frontului Unit Național al Cam- 
bodgiei, cu soția, prințesa Monique 
Sianuk, vor efectua o vizită neofi
cială în țara noastră în ultirnq de
cadă a lunii iunie a.c. .

J
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FAPTULi
divers!
Ștafeta 
fruntașilor !

Dumitru Dobrotft. șeful unei * 
echipe de strungari de 1*  uzi- I 
na mecanică ..Nicolina" Iași. I 
a ieșit recent la pensie. Mem- I 
brii echipei, ceilalți salariați. ■ 
conducerea uzinei l-au sârbă- I 
torit cum se cuvine pentru cei I 
45 de ani de lucru in aceeași 
unitate. Cu acest prilej s-a I 
procedat și la predarea-primi- I 
rea conducerii echipei. Dumitru I 
Dobrotă a propus să fie in- ■ 
locuit de tinârul Gheorghe Pa- I 
homi. Era unul dintre munci- I 
torii pe care-i crescuse el in • 
uzină. Și parcă pe Gheorghe I 
Pahomi LI crescuse special pen- I 
tru această clipă. S-a uitat ’ 
drept in ochii tuturor cind l-a I 
propus șef de echipă. Da. fă- I 
cuse o alegere bună. Și, la scurt | 
timp după predarea ștafetei, ea . 
avea să fie pe deplin confir- I 
mată : echipa lui Gheorghe Pa- I 
homi continuă să fie fruntașă 1 
in Întrecere I

ora 
mal 
din 
de

pe care cri din atelierul de creație 
au înfășurat neglijent firele. „Asta-i 
muncă de calitate ? Uite cum se pier
de materialul !“ — oftează el...

Iatâ doar citeva fapte notate pe 
parcursul a 60 dc minute. Ele demon
strează câ hunul meri al producției 
in perioada schimbului dc noapte ri
dică o seamă dc probleme — oarecum 
aparte fală dc activitatea din timpul 
ulej — determinate îndeosebi dc 0 
preocupare mal scăzută pentru asi
gurarea mersului de ceasornic al 
producției și indcoschi pentru res
pectarea disciplinei. Odată cu aceste 
constatări se ridică întrebarea : cum 
se desfășoară munca politică de 
masă legată de aceste probleme, de 
apccificul muncii in aceste orc dc pro
ducție ?

Din păcate. In nici una din secții

cum o... lună. In atelierul de re- 
pansat, panourile cu realizările fie
cărei muncitoare din cele trei schim
buri erau aruncate in spatele gazetei 
de perete.

Este bine cunoscut că munci po
litică de masă In sprijinul pro
ducției are o Inscmnilate deosebită 
pentru realizarea planului și a anga
jamentelor pe arest an, a prevederilor 
întregului cincinal. Adresindu-sc oa
menilor. dczvoltlnd conștiința lor re
voluționară, abordind concret proble
mele specifice fiecărui loc de muncă 
— in spiritul hotărlrllor Plenarei C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971 — agita
torii, gazetele dc perete, agitația vi
zuală pot aduce șl aduc o contribuție 
însemnată la asigurarea hunului 
mers al producției. Comitetul de 
partid din Această fabrică nu a luat

La popasul 
lăudat să 
te duci cu 
...Ci-co

Popasul Sinești. Punct Impor- I 
tant pe o șosea solicitată deose- I 
bit de mult in acest sezon. De I 
altminteri, reclamele comerciale . 
ii semnalează prezența incă de I 
departe. Și conducătorii auto se I 
bucură. Vor avea cu ce sa se 
răcorească. Dar proverbul cu I 
pomul lăudat se aplică și aici. I 
„Un pahar cu apă minerală" — * 
cere călătorul însetat. „N-avem" i 
— răspunde, sec, barmanul. I 
Răspuns identic și pentru Ci-co, | 
Pepsi, citronadă, sirop. Popasul 
Sinești iși primește musafirii I 
numai cu bere (citeodatâ, rece) I 
și vin. Parcă nu s-ar ști că cei ■ 
de la volan au nevoie de ră- I 
contoare ca să nu se încingă... I 
la viteză.

Recent, «ecretariatul Comitetului 
județean de partid Argeș a analizat 
modul in care se realizează planul 
la fabrica de stofe „Argeșeana* ’ — 
una dintre cele mal mari dc acest 
profiiâ din țară — stabilind cauzele 
unor deficiențe, precum și măsurile 
cc se Impun in vederea înlăturării 
lor. Intr-un asemenea moment — 
cind accentul se pune pe troccrca 
hoUritt și ncintirzlntă la fapte — 
ne-am propus, ca in cadrul unul 
raid de noapti , sâ urmărim, ru deo
sebire. modul in care munca politică 
contribuie la bunul mers ni produc
ției.

...LA ORA Î3, cind schimbul TI 
predă ștafeta schimbului III nimic nu 
părea să arate câ undeva activitatea 
s-ar fi Încetinit chiar și pentru cite
va clipe. Dar la poartA de intrare in 
fabrică, unul cite 
unul iși fsc apa
riția. grăbiți, zor 
mare — intinda- 
ții. Discuții, pre
texte. La 
23.30 un val 
mare format 
citeva zeci
muncitoare intră 
in fugă pe poar
tă. Erau salaria
tele care călăto
resc cu o cursă 
locală (al cârc! 
mers nu este po
trivit — în ciuda 
unor mai vechi 
insistențe și de
mersuri la foru
rile de resort ale 
C.F.R. — cu pro
gramul dc lucru 
al fabricii), Ne-am ____ ___ ________
episod (se spune frecvent intilnit la 
poarta fabricii) atunci cind intr-una 
din secții am citit pe un panou : 
..Dacă zilnic se reduce staționarea 
unui război cu numai 5 minute, in
tr-un an se pot realiza, pe sector, 
50 000 ml de stofă in plus". Bine 
i-ar sta acestei lozinci să fie afișată 
in văzul tuturor și la poarta fabricii !

...Schimbul de noapte a început. In 
țesătorie zumzetul caracteristic. 
Maistrul Vasile Achim dă insă vă
dite semne de supărare. „Cum să nu 
fierbi — ne spune — cind un om 
lipsit de răspundere ne dă peste cap 
planul de producție. Meseriaș bun, 
dar nu te poți bizui pe cl. Absența 
nemotivată — a doua consecutivă — 
a ajutorului de maistru din zona 0, 
loan Guțâ. ne costă 300 000—400 000 
lei. Se defectează mașinile și n-are 
cine le repara. Pierde secția, pierd 
oamenii, pierdem toți. Ce om !! In 
altă parte, in zona 17. lipsește o țesă
toare — Elena Măldăianu. Trei răz
boaie stau. Nu vor lucra un schimb. 
In altă parte la fel..."

ORA 24. Ajutorul de maistru din 
zona 17. Vasile Manole. umblă de 
colo pină colo cu un braț de canete

ÎN VIZITĂ LA FABRICA „ARGEȘEANA" DIN PITEȘTI

- Ssst! E schimb de noapte
și numea politică doarme liniștit

reamintit de acest nu am găsit un panou, o lozincă care 
să se adreseze direct celor care lu
crează In schimburile II șl Ill, deși, 
după cum am fost informați, In rea
lizarea planului se intimpină greu
tăți tocmai in aceste perioade de lu
cru. Nici gazetele de perete nu abor
dează concret sarcinile celor ce mun
cesc in aceste schimburi. Simpla a- 
fișare, din cind In cind, a unor liste 
de intirziați nu se dovedește o mă
sură eficientă pentru crearea unei 
opinii publice combative împotriva 
acestei manifestări de gravă indis
ciplină. De altminteri, la atelie
rul mecanic, o gazetă de pere
te cu nici mai mult, nici mai pu
țin de 12 rubrici conține articole din 
luna... februarie. „Ce să-i faci dacă 
secretarul organizației de bază este 
in concediu" — încearcă o scuză mai
strul din schimbul de noapte Ilie Gu- 
liman. încolo, după părerea sa, in 
munca politică de masă „totul este 
in ordine". Dar nici măcar situația 
întrecerii dintre schimburi, pentru 
popularizarea căreia s-au confecțio
nat numeroase panouri și grafice, 
nu este ținută „la zi". Pe un aseme
nea grafic, de la țesătorie, erau con
semnate rezultatele de aproape

insă măsurile cuvenite pentru inten
sificarea muncii politice do masa 
tocmai in schimburile II—III, peri
oade în care, de fapt, se realizează 
cea mai mare parte 
treprinderii.

In urma aplicării 
taro de organizare 
conomice s-a pus 
unor vechi anomalii privind asigu
rarea asistenței tehnice in schimburi
le II și III. Așa cum este firesc, a- 
cum la orice oră din zi sau noapte, 
în fiecare atelier din cadrul filaturii 
ori țesătoriei sint de serviciu ingineri 
și tehnicieni care rezolvă operativ 
problemele ce survin.

Dar dacă aceasta este situația pe 
plan tehnico-organizatoric, nu 
stau lucrurile și sub aspectul 
cii politice. Nefiresc este, de 
faptul că la țesătorie doi 
tre secretarii organizațiilor de 
pe schimb, tovarășii Ioana Gheorghe, 
controlor C.T.C., și Gheorghe Po
pica, ajutor de maistru, lucrează nu
mai în schimbul de dimineață, rein- 
tilnindu-se cu membrii organizațiilor 
de bază doar o dată la... trei săptă- 
mini. Munca politică de la om la 
om este sporadică dintr-un alt motiv

a planului in-

normelor uni- 
a unităților e- 
capăt și aici

la fel 
mur.- 
pildă, 

din- 
bază

timilar : și unii dintre agitatorii or
ganizațiilor de partid din schimburi 
lucrează numai in cel de dimineață.

Este de la sine înțeles că intr-o 
asemenea unitate ar fi fost de dorit o 
mai substanțială „asistență" politică 
In schimburile II șl III și din partea 
comitetului municipal de partid, al 
celui al U.T.C., a sindicalului. Este 
adevărat, in planuri s-a prevăzut cite 
ceva ; rar, dar s-a prevăzut. Lucru
rile au cam rămas insă in acest sta
diu. în urma consfătuirilor, meselor 
rotunde, schimburilor de experiență 
organizate pentru mai buna organi
zare a muncii politice nu s-a între
prins aproape nimic concret.

...ORA 4. Ne-am încheiat raidul din 
schimbul de noapte prin „deștepta
rea " unor... visători (găsiți In dife
rite poziții cam incomode) de la fila

tură, atelierul 
mecanic etc. Am 
bătut in geam, 
apoi am bătut in 
poarta de metal 
de la una din in
trările in fabrică 
pentru a-i putea 
trezi — 
salutăm 
portar 
ales pe 
de serviciu al fa
bricii...

Radiografia u- 
nei „nopți albe" 
La fabrica de sto
fe „Argeșeana" 
impune, desigur, 
concluzia : mă
surile tehnlco-or- 
ganizatorice lua
te dc conduce

rea administrativă pentru ridicarea 
nivelului producției din schimburile 
II—III trebuie conjugate cu organi
zarea judicioasă a unei intense ac
tivități politico-educative in spriji
nul producției, ținind seama de rea
litatea că sarcinile întreprinderii se 
realizează cotidian timp de 24 de 
ore. In acest sens are o deosebită 
însemnătate prezența in toate schim
burile a cadrelor de partid, a secre
tarilor organizațiilor dc bază, datori 
să aducă o contribuție personală, 
permanentă Ia munca dc agitație, să 
asigure acțiunea eficientă, promptă, 
operativă a activității politice de 
masă, a tuturor formelor acesteia — 
de la convorbiri la gazetele de pe
rete și agitația vizuală etc. Este 
de datoria comitetului de partid din 
întreprindere să analizeze activita
tea pe acest tărim a muncii de par
tid și să ia toate măsurile pentru 
punerea in acțiune a tuturor for
melor muncii politice de masă, in 
sprijinul realizării planului și anga
jamentelor asumate.

N. MORARU 
G. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii*

ca sâ-i
— pe 

și mai 
ofițerul

Pescărească?
La pepiniera de la Vișani, a I 

Întreprinderii piscicole Brailai-- 
au fost reproduși in acest an I 
peste 6 milioane de puteți de I 
crap, cu care au fost populate | 
toate crescătoriile din județ. 
Pescarii de la Vișani nu se vor I 
opri insă aici. Ei și-au propus I 
ca in acest sezon să obțină cel I 
puțin 20 milioane de puteți de . 
crap indigen. Din cite se pare, I 
o promisiune de Invidiat, pe | 
care ceilalți pescari de prin par- 
tea locului vor fi bucuroși să o I 
aprecieze ca atare, nu ca pe o I 
vorbă... pescărească.

Tezaurul J 

de la
Bumbești

Castrul roman, cum este de- 1 
numită fosta cetate de la Bum- I 
be ști-Jiu (Gorj), ridicat la I
intrarea in defileul Jiului, pă- I 
rea că nu mai ascunde nici un ■ 
secret. Cu ani in urmă a fost I 
cercetat de specialiști pină la | 
ultima cărămidă. Nu de mult 
insă, cetățeanul Ion Beloiu, vi- I 
zitind acest monument, și-a I 
oprit privirea asupra unui ciob I 
sclipitor. Apoi a descoperit că ■ 
ciobul era... o ulcică de pă- I 
mint. Iar in ea se aflau 185 mo- | 
nede. 4 fibule și două brățări 
simple, toate din argint curat. I 
Specialiștii muzeului județean I 
Gorj, unde au fost depuse mo- I 
nedele, au stabilit că ele au fost ■ 
..bătute" de mai multi împă- I 
rați romani din perioada ani- | 
lor 100-300 e.n. Un tezaur de 
valoare care i-a determinat pe I 
arheologi să ia din nou in o- I 
biectiv monumentul amintit. ■ 
Poate cine știe... |

Cometa
22-B-8891

lntr-una din nopțile trecute, I 
autocamionul cu remorcă 22-B- I 
8891, aparținind Autobazei de • 
transporturi nr. 2 București, I 
înainta pe șoseaua Brașov-Ru- I 
pea, încărcat cu îngrășăminte • 
chimice. La un moment dat I 
insă, șoferul Gheorghe Dobrin I 
a observat că duce in urma • 
sa... o remorcă-cometă ! Remorca I 
era in flăcări. A oprit mașina I 
și a încercat fă le stingă, dar ’ 
era prea tirziu. Nici incărcătu- I 
ra, nici remorca n-au mai putut I 
fi salvate. De unde Izbucnise ’ 
focul ? Firește. nu din senin. I 
De la una din roțile din spate. I 
cire se blocase. Așadar, o revi- ’ 
zie tehnică amănunțită înainte I 
de plecarea in cursă și... roata I 
s-ar fi invirtit mai departe, iar 
ingrășămintele ajungeau la des- I 
tinație. O simplă revizie...

Rubrică redoctotfi de
Dumitru T1RCOB 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteii*

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

Prin muncă patriotică, ««temi din județul
__ ,. au contribuit la construirea a peste 20 600 mp străzi, 33 000 mp 
trotuare, amenajarea și extinderea a 100 ha zone verzi, amenajarea 
unor terenuri de joacă pentru copii, construcții de poduri, lucrări de 
Îndiguiri etc. (Gheorghe Ploștinaru, directorul Direcției pentru admi
nistrația locală de stat, județul Mehedinți).

❖
dinți

Două cuptoare de mare capacitate p<în,ru lrala' 
ment termic, construite in cadrul acțiunii de autoutilare, au fost puse 
recent in funcțiune la întreprinderea mecanică de material rulant 
Pașcani. Cu ajutorul lor, productivitatea muncii in Bectorul tratamente 
termice crește cu 22 la sută și se obțin lunar economii de 20 000 mc 
gaz metan. (Vasile Zaharia, tehnician).

♦ Tot pe drum, pe lingă... gropi. 5««“* « 
comuna Robăncști de satul Lăcrița, aparținător acesteia, a devenit de 
mult timp impracticabilă din cauza gropilor șl hirtoapelor. Consiliul 
popular comunal ar trebui să manifeste mai multă inițiativă gospodă
reasca și, cu sprijinul cetățenilor, să redea acest drum circulației nor
male. (Ion Diaconu, comuna Robânești, județul Dolj).

♦ Alimentarea cu apă potabilă • ora’ulul •• 
va tace in condiții optime prin construirea celei de-a treia conducte de 
aducțiune, pe distanța Runcu—Tg. Jiu și a unui rezervor de mare capa
citate (Zamfir I’odărițâ. Tg. Jiu).

După cum vor podarii. *•  mncționar» <
podului plutitor de pe riul Olt, ce face legătura intre satele Seaca și 
Jiblea Nouă, județul Vilcea, a fost stabilit intre orele 5—19. după 
bunul plac al celor doi podari. Din această cauză, muncitorii navetiști 
care lucrează in schimburile de noapte trebuie să facă un ocol de 
6-7 km • —----- -
Centrala

pentru a ajunge la gara C.F.R. Jiblea. (Gheorghe Ispășoiu, 
industrială de produse anorganice — Rm. Vilcea).

Buiet asortat cu... promisiuni. Cu un “n !n urmS'❖
salariaților Combinatului chimic Tirnăveni li s-a promis câ la bufetul 
din incinta unității se vor servi, pe lingă conserve și mezeluri, și min- 
ciruri calde. Numai că. tot de atunci, ei așteaptă onorarea promisiunii. 
(Alexandru Ganea, muncitor. Combinatul chimic Tirnăveni. județul 
Mureș).

Hanul „Cheia", de la poalele Ciuca șulut, unul din atractivele punct» turistice JUDEȚUL OLT

90 de zile
smulse calendarului

(Urmare din pag. I)

acum

pe un

mărfuri se rcali- 
prezent prin 1 360 
de desfacere și 
servicii cu o su-

județul Dolj 

Se modernizează 
rețeaua comercială

CRAIOVA (Corespondentul 
„Scinteii", Nislor Țuicu). — In 
perioada care a trecut de la în
ceputul anului și pină in pre
zent, in bilanțul activității în
treprinderii economice județene 
a cooperației de consum Dolj se 
înscriu realizări remarcabile pe 
linia creșterii rețelei de desfa
cere cu amănuntul a mărfurilor 
in satele și comunele județului. 
Au fost construite noi magazine 
universale moderne la Arge- 
toaia, Dobromira, Goești Și alte
le. Se află in curs de construc
ție noi magazine, cu o suprafață 
comercială de peste 1000 metri 
pâtrați, care vor fi date in folo
sință pină la sfirșitul anului. 
Concomitent, se desfășoară o 
susținută acțiune de moderni
zare a unităților comerciale 
existente.

0 Trei sitlpl buclucași. Deșl IUCTârUa & modemizar. 
a rețelei electrice de pe strada Gării din comuna Leorda, județul Bo
toșani, s-au terminat de aproape o lună, cetățenii stau tot fără lumină 
electrică. Motivul ? Lipsesc trei stilpi din beton necesari pentru exe
cutarea traversării liniei electrice peste calea ferată, in vederea racor
dării la rețeaua electrică principală a comunei. (Marlcica Rusu, comuna 
Leorda, județul Botoșani).

PrOpUnOm tntrePrin(leril transporturi auto să înfiin
țeze un traseu de autobuze pe distanța Gara Frasin — comuna Tarnița 
Ostra, județul Suceava. Ar veni astfel in lntimpinarea cerințelor su
telor de locuitori ai satelor și comunelor de pe Valea Suhei, care călă
toresc frecvent spre alte localități ale județuluL (Milton C'osmaschi, 
comuna Gemenea, județul Suceava).

Mapăsare de. bston. statia Ae betoane Floreasca,
. / •parținlnd Centralei de construcții montaj-București, amplasată cu ani 

!n urmă lingă blocurile de locuințe, poluează grav mediul înconjurător, 
datorită prafului de ciment ce-1 împrăștie șl zgomotului produs. Soli
cităm consiliului popular municipal să manifeste mai multă grijă fată 
de liniștea șl sănătatea numeroaselor familii ce locuiesc in această zonă. 
(Iosif David, inginer, 6trada Păstorului nr. 73, București, «ectorul 2).

SoHCÎlâtm Con-sUlului popular municipal Pitești să aprobe 
reînființarea stației de desfacere a produselor petroliere de uz casnic 
(petrosin, neofalină. motorină, petrol etc.), cc a funcționat pină de 
curind in cartierul Craiovei. Cetățenii n-ar mai fi nevoiți să parcurgă 
cu bidoanele in mină cite 6 km, dus-intors, pină în cartierul vecin, 
pentru a-și procura astfel de produse. (Un grup de gospodine, cartie
rul Craiovei, Pitești).

«
Rubrica realizata de
Gheorghe PÎRVAN

COMElfUL
în audientă la gospodine

I

in metal. Iar oamenii lui 
Ciulea si Stemat au in 
»pate mulți kilometri.

Dulgherii lui Mihal 
Bauman, de asemenea, 
lucrau dispersați : ulti
mele lucrări si pentru el. 
întreaga formație de lu
cru face zilnic, iarnă ori 
vară, naveta Altina—Si
biu. Sibiu—AJțina. Nave
tiști insă nu din cei nu
mai cu ochii pe ceas. Do
vada ? Nu o dată, spre 
sfirsitul orelor de pro
gram. cind fiecare iși 
Încheia ziua de lucru, 
maistrul ori inginerul a- 
nuntau sosirea unui nou 
transport cu prefabrica
te. Dulgherii lui Bauman, 
ai lui Iosif Stieger se 
apucau pe loc de descăr
cat Pină se goleau va
goanele. autocamioanele. 
Treaba asta se cerea fă
cută de cineva si oame
nii aceștia, multi din ci 
comuniști trecut 1 Prin 
greul atitor șantiere, În
țelegeau si singuri că va
goanele. autocamioanele 
nu pot aștepta.

Un cuvint despre aces
te așteptări. Uzina isi 
construiește singură ma
joritatea utilaielor : cup
toarele pentru uscat for
me. cuptoarele cu Induc
ție etc. Montorii uzi
nei. conduși de maistrul 
Popa, au lucrat cu cite
va luni in urmă si In 
hala unde se fabrică a- 
cum cuptoarele de trata
mente termice. Ei și-au

conjugat în continuare e- 
forturile. alături de con
structori. pentru ciști- 
garea celor 90 de zile.

Așadar, uzina iși con
struiește singură. ..ca 
pentru ea" (spunea cine
va. malițios), utilajele, a- 
iută montajul. Si. intr-un 
anume fel. uzina se gră
bește pe sine. De pildă : 
cind s-a terminat, in sec
ții. cuptorul cu vatră mo
bilă de uscat forme, ce
lor de la „Independenta 
II". secția turnătorie, le-a 
și fost adresată interpe
larea :

— Cum stați cu funda
ția pentru cuotor ?

— O grăbim.
— Grăbitl-o. că o aș

teaptă cuptorul.
Echipele de betoniști ai 

lui Ion Gorzo si Ion Ma
rine» — numai aici, la 
turnătorie, au dus „In o- 
peră circa 10 000 
cubi de betoane" - 
angajat să 
schimburi 
..Cum 
rul
dispozitivele 
era gata, 
vele...

— Cind
— S-au 

nele ?
— Tun
Clina de instalare a u- 

tilaielor a fost astfel 
grăbită în cadența celor 
nouăzeci de zile economi
site. ..Zile pe care, re
marca un om al șantie
rului. cultlvind aceeași 
maliție cu care mai fa

cei din jur. 
fără ome-

a-

metri 
s-au 

lucreze in 
prelungite,

s-aștepte cunto- 
Sau : fundația la 

de sariare 
Insă dlspoziti-

ni le trimiteți ? 
uscat beîoa-

cusem cunoștință, ar fi 
bine să le economisească 
si colegii noștri care 
construiesc viaductul pes
te calea ferată". Viaduc
tul — arteră vitală pen
tru zona industrială nouă 
r Sibiului — se si pre
figurează. Am aflat că 
cei ce-1 făuresc sint de
parte de a ft In restan
tă. Dar remarca-indemn 
Iși are. in orice caz, te
meiurile ei.

Așadar. aceștia sint 
citiva dintre autorii 
vansului de 90 de zile.

— Aceștia, plus o echi
pă bună, ba chiar foar
te bună — adaugă Ingi
nerul Dan Vasu. Nu-i 
dau Insă numele șefului 
de echipă...

— De ce ?
— Pentru că este unul 

dintre cei mai pregătiți 
oameni cu care am lu
crat. Pentru că orofesio- 
nal n-am avut niciodată 
nimic să-l reproșez.

Rămînem nedumeriți :
— Atunci ?
— Nu. nu meritele pro

fesionale mă împiedică 
să... (Inginerul caută cu- 
vintul potrivit, nu-1 gă
sește și renunță). Ve
deți. șeful ăsta de echi
pă a făcut greșeala să 
creadă că singurul lucru 
duDă care ar putea fi a- 
orcciat un om este nu
mai meritul profesional, 
îsi face exemplar dato
ria ? Ei. bine, ooate pre
tinde orice. Inclusiv 
..caâă la alegere" pe care 
a cerut-o șantierului, 
deși avea casă, deși erau

destul în lurul său car*  
n-aveau ce avea el. El 
insă nu obișnuia să pri
vească si la 
Or, meseria 
nie...

— Unde-L 
de echipă ?

— Undeva
tier din Pitești. Nc-a pă
răsit după povestea cu 
„casa la alegere"...

In hala cu deschideri
mari, montorii maistru
lui Popa, alături de lă
cătușii lui Dumitru Banu. 
zoresc să pună „in ope
ră" ultimele construcții 
metalice. HaJa vibrează 
de ecourile muncii. Se 
lucrează ..in graficul ce
lor trei luni", avans de 
acum cisticat. Medltlnd 
asupra aceste! cadențe, 
asupra episodului reme
morat de inginerul Vasu. 
înțelegem de fapt că aici 
nu-i vorba numai de 
ritmuri de muncă, ci si 
de altceva, care s-ar pu
tea numi, simplu, grija 
pentru educarea construc
torilor. in spiritul eticii 
si echități! socialiste.

Deschidem 
montată la 
turnătoriei 
oendenta" 
noastră, la 
altă bornă
terenul marcat 
șectorul metalurgic, aflat 
acum in momentul tre
cerii de la stadiul de 
planșetă la cel de edifi
care. Se pregătește, în 
focul viu al întrecerii, un 
Viitor start productiv.

ușa abia 
noua hală a 

de la ..înde
si. in fața 
citiva nași, o 

de Început : 
pentru

De la bun Început tre
buie subliniat faptul că In 
ultimii ani comerțul din 
județul Olt s-a dezvoltat 
mult. Aprovizionarea popu
lației cu • - ■ 
zează în 
unități 
prestări 
prafață utilă de 62 000 mp. 
Față de 1968, rețeaua co
mercială a crescut cu 248 
unltăti de desfacere și 
prestări servicii. Totodată, 
l-a Slatina și Caracal, pen
tru comerțul de stat au 
fost construite trei depozi
te pentru mărfuri alimen
tare si nealimentare cu o 
suprafață de 5 000 mp (de 
o suprafață de depozitare 
identică dispune si coope
rația de consum), iar In 
orașul reședință a județu
lui Olt a Început construc
ția unui mane magazin u- 
niversal cu opt niveluri, ce 
va avea o suprafață utilă 
de 6 000 mp. magazin ce va 
fl dat in folosința in anul 
viitor. Este prevăzută, de 
a.semenea. construirea pină 
In 1975 a altor 36 obiecti
va comerciale. Dezvoltarea 
rețelei comerciale a făcut 
să se Înregistreze un spor 
la desfacerea mărfurilor 
cu amănuntul de 600 000 lei 
in 1972 fată de 1968. De a- 
semenea. in acest an se vor 
desface 
cantități 
mărfuri 
3 000 tone pline, 1 750 tone 
făină. 1 350 tone mălai. SOO 
tone ca’-n* ’. 600 tone prepa
rate din carne. 1 600 tone 

• zahăr. 1 200 fone pește 
proaspăt, 23 000 hl lapte. 
590 tone brlnzeturi etc.

Cu alte cuvinte unitățile 
comerciale sint și vor fi 
mai bine aprovizionate 
Cum se desfășoară insă 
servirea cumpărătorilor ? 
Caro est° atitudinea sala- 
riaților din acest sector ? 
Ce mai trebuie făcut pen
tru ca eoso'vl'h-’le să gă- 
sea«că in marozine tot ce 
le este necesar ? Iată cîteva 
întrebări care au constituit 
'ot n ti tea suh’roto de dez
batere la Intllniroa dintre 
gospodinele slătinene șl

reprezentanții comerțului 
local, intilnire organizată 
de Comitetul județean a] 
femeilor — Olt. Tovarășul 
Nlcefor Cosâcescu, 
dintele comisiei de 
trol obștesc 
consiliului 
Frontului

a 
cite va 
celor

din 
județean 

Unității 
supus 

din 
700

preșe- 
con- 

cadrul 
al 

Socia- 
dezbate- 
constată- 
de con- 

in-

liste, 
rii 
rile 
troale efectuate de la 
ființarea comisiilor și oină 
în luna mai a.c. La maga
zinul cu autoservire din 
cartierul Crisan I. ca sila 
bufetul „Podul Olt“ și la 
alimentara de oe strada

propiere «au 
vinzare doar 
produse. A 
lată, 
de 
și restaurante ___
montul altor amenajări u- 
tile cetățenilor. Așa se 
face că pe o distanță de 
nici un kilometru, in cen
trul orașului sint nu mai 
puțin de ...10 asemenea 
localuri. In schimb nu gă
sești o unitate pentru ser
virea băuturilor nealcooli
ce, o ceainărie sau o pen
siune pentru elevi.

După informarea prezen
tată succint mai sus, au

expun 
unul, 

fost 
totodată, 

înființare de 
în

spre 
două 

semna- 
tendința 

bufete via Mihai) ; 
detri-

către populație 
ma! mari 
alimentare :

d« 
cu

Drăgănești au fost găsite, 
DU.se In vinzare. produse 
depreciate (roșii in bulion, 
conserve, cașcaval etc.) ; la 
restaurantele „Zori de zi" 
șl „Dealul viilor" există o 
slabă preocupare pentru 
asigurarea curățeniei ; can
tina-restaurant de pe stra
da „7 Noiembrie" 
condiții 
zătoare ______ _____
consumatorilor (se semna
lează slaba aprovizionare 
cu produse de bufet și lip
să de fantezie in alcătui
rea meniurilor) ; la maga
zinul cu autoservire din 
cartierul Progresul II, u- 
nele ^produse (mălai, droj- 

citrice etc) 
expuse spre 

„păstrate" in 
unele 

create (cum

oferă 
total necorespun- 
pentru servirea

die de bere, 
in loc să fie 
vinzare sînt ....
magazia de mină ; 
unități nou ___
ar fi ,,Lacto-vegetarian“ și 
..Gospodina" din centrul 
orașului) au suferit me
tamorfoze rapide, servind 
aceleași preparate ce se 
găsesc la restaurantul „Sla
tina" din Imediata a-

urmat dezbaterile. Nume
roase gospodine au făcut 
propuneri interesante care 
au fost notate (și, credem, 
vor fi rezolvate cu operati
vitate) de factorii de con
ducere ai comerțului slăti- 
nean. Iată citeva din aces
te propuneri : Direcția co
mercială să insiste mai 
mult și pe latura educativă 
a lucrătorilor și, în special, 
a celor tineri (Maria Bar
bu) ; șefii serviciilor co
merciale, responsabilii de 
unități să-și rezerve mal 
mult timp pentru cerceta- 
r .a atentă a opiniilor con
sumatorilor .   "...
condicile de sugestii (Iulia 
Săraru) ; la ,___
desfacere a cărnii să existe 
mai multe sortimente pen
tru a satisface in mai mare 
măsură preferințele consu
matorilor ; sporirea âtenției 
lucrătorilor din comerț față 
de punctele alimentare din 
scoli : acordarea unei mal 
mari atenții ținutei perso
nalului si incetătenirll u-

consemnate in

punctele de

nei practici de servire e- 
chitabilă nu preferențială, 
după „ochi și nume", așa 
cum se mai lntimplă (Sil- 

\ . amenajarea 
periodică a unor vitrine 
elegante pentru buna in
formare a cumpărătorilor, 
intrucit cele din Slatina au, 
de cele mai multe ori. un 
aspect învechit (Constanta 
Zamfira). La acestea mai 
adăugăm incă două : com
pletarea comisiilor de con
trol obștesc cu un număr 
mai mare de gospodine și 

- pensionari și mutarea din 
centrul orașului a unor ate
liere de producție ale 
cooperației meșteșugărești 
(spațiile comerciale să fie 
folosițe pentru comerțul cu 
public, nu pentru produc
ție). Sint propuneri care, 
aplicate operativ, vor con
duce, fără îndoială, la im- 
bunătățirea activității co
merțului in Slatina și In 
județul Olt.

— Intr-adevăr, ne spune 
tovarășul Ion Ciorecan, 
vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului 
popular județean, propu
nerile consumatorilor tre
buie mai bine valorifica
te. Prin noua organizare a 
direcției comerciale s-a fă
cut un început bun in acest 
sens, existînd salariați care 
se ocupă cu prioritate de 
rezolvarea sesizărilor și 
propunerilor cumpărători
lor. Neregulile semnalate 
sint reale .și ne vom strădui 
ca ele să fie remediate fără 
intirziere. De altfel, aseme
nea consfătuiri vom orga
niza periodic pentru a so-*  
licita sDriiinul cetățenilor 
in rezolvarea problemelor 
do comerț.

Fără îndoială, inițiativa 
comitetului județean al fe
meilor dc a organiza un a- 
semenea dialog intre re
prezentanții comerțului și 
consumatori este salutară. 
Rămîne ca propunerile fă
cute de gospodine să fie 
bine valorificate de către 
lucrătorii din comerț,

Emilian ROUĂ
corespondentul „Scînteii*
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ÎN TOATE UNITĂȚILE AGRICOLE, LA ORDINEA ZILEI:

Pregătirile pentru recoltare
în centrul atenției generale:

REDUCEREA CHELTUIELILOR MATERIALE DE PRODUCȚIE

Să economisim cu două miini,

2 
rr 
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Simbâtă. la cooperativa agricolă dc 
producție Gighera, «i turtă in cimpia 
dunăreană, s-a recoltat orzul de pe 
primele 10 ha. In zilele următoare, 
secerișul orzului se va intensifica, 
iar apoi va începe și la griu.

Despre pregătirea bazelor dc re
cepție ne-a vorbit ing. Mihai Bâluță, 
directorul l.V.C. : „Cunoscinți că in 
acest an va trebui să preluăm pro
dusele intr-o perioadă scurtă — uni
tățile agricole și-au planificat să ter
mine recoltatul orzului in 5 zile, iar 
al griului in 12 zile — am acordat o 
atenție deosebită terminării la vreme 
a revizuirii, curățirii și dezinsecției 
spațiilor dc depozitare, punerii la 
punct a mecanismelor de manipu
lare a cerealelor, astfel ca prelua
rea Întregii cantităti de cereale să 
nu depășească termenele stabilite. 
Pe toată perioada campaniei de re
coltare, munca de preluare la bazele 
de recepție a fost organizată in două 
schimburi, iar la silozuri in 3 schim
buri".

La cele mai multe baze de recepție 
magaziile, platformele, laboratoarele 
sint gata pt’ntru a primi noua recol
tă. Ca urmare a amenajării scatiilor 
existente s-a creat posibilitatea să 
se înmagazineze In plus cantități 
mari dc produse. Au fost construite 
instalații caro, odată cu receptionarea 
Și transportul cerealelor de la locul 
de descărcare In magazii, acestea sint 
si condiționate, și celelalte locuri de 
descărcare și primire a cerealelor la 
magazii șl platforme au fost dotate 
cu mecanisme de descărcare șl pre- 
curățare a cerealelor.

La bazele de recepție Cetate, 
Poiana Mare și altele am întîl- 
nit aceeași preocupare pentru me
canizarea operațiunilor de descărcare 
și primire a cerealelor. De pildă, 
pentru descărcarea cerealelor trans
portate în vrac a fost construită o 
instalație „tip Ivești" pentru primi- 

1 ea produselor prin basculare din ca
noane și remorci. In toate bazele 
i acordat o mare atenție mecani- 
"ii operațiilor de descărcare și re- 
pț.ionare care să scurteze, pe de 

parte, timpul de staționare al 
«autovehiculelor și celorlalte mij- 

aoe de transport, iar pe de altă 
irte să crească productivitatea 
uncii la această operație.

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteii

LA „PROGRESUL" - BRĂILA1
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Specialiștii uzinei „Progresul", 
în colaborare cu cei de la Cen
trul de cercetare și proiectare 
pentru utilaje de construcții 
Brăila, și-au propus să-și spo
rească zestrea tehnică a uzinei, 
prin autoutilare. O importantă 
temă de cercetare vizează îm
bunătățirea transporturilor uzi
nale. intrucit uzina cheltuia 
j ea multă energie și forță de 

încă pentru transportul unor 
.ateriale — profile laminate, 

piese turnate, ansamble și sub- 
ansamble. de la o secție la alta 
de la un atelier la altul, toate 

Experiența anilor trccuți a demon
strat că sint perioade, in timpul zilei, 
cind unitățile nu recepționează ni
mic. după care urmează ore de ma
ximă aglomerație a mijloacelor de 
transport venito din unități. Pentru 
a evita astfel de aglomerări și sta
ționări ale mijloacelor de transport, 
bazele de recepție, de comun acord 
cu cooperativele agricole și întreprin
derile agricole de stat, au întocmit

Ancheta noastră in județele Dolj și Timiș

■ MAGAZIILE SINT GATA, SECERI
ȘUL POATE ÎNCEPE ffl CUM LU
CREAZĂ COMISIILE DE RECEPȚIE 
A UTILAJELOR

grafice zilnice și pe ore, pc fiecare 
unitate in parte, stabilindu-se și 
timpul de staționare.

Nistor TVICU
corespondentul „Scînteii

După cum am fost informați de 
conducerea Trustului S.M.A. Timiș, 
lucrările de reparații la mașinile și 
utilajele agricole care vor fi utilizate 
In campania de recoltare s-au înche
iat in seara zilei do 14 iunie. între
barea care se pune este dacă toate 
cele 1 409 combine CI și C 3, 80 
combine C 12 și 594 prese de balotat 
paie, aflate in dotarea S.M.A. din 
județ, sint apte pentru a intra ime
diat in lan. Majoritatea acestora 
sint. intr-adevăr, in stare bună. La 
S.M.A. Timișoara. Chizătău, Sinnico- 
laul Mare, Bethausen, Tormac și 
alte unități, au fost asigurate asisten
ță tehnică permanentă, piese de 
schimb și, ceea ce este foarte im
portant, comisiile interne de recep
ție au acționat prompt, verificind

acestea grevind asupra prețului 
de oost al produselor.

— Pentru început, colectivul 
nostru a conceput și construit o 
platformă motopropulsată cu o 
capacitate de 10 tone pentru 
transporturi uzinale interne — 
ne spune tovarășul inginer Ni- 
colae Gazea. șeful atelierului de 
autoutilare. Ea se deplasează cu 
o viteză de pină la 40 km pe 
oră, se poate bascula și funcțio
nează cu motorină. Totodată, ea 
poate transporta piese și pro
file agabaritice pină ]a 12 m 
lungime și chiar produse in 

a‘it calitatea lucrărilor inițiale, cit 
și a remedierilor ce urmau a fi exe
cutate in urma controlului.

Din păcate. în alte stațiuni, comi- 
si.lc do recepție n-au dovedit aceeași 
exigență și operativitate, din care 
cauză, la ora actuală, la un număr 
Însemnat de mașini și utilaje sint 
necesare lucrări de remediere. " 
S M.A. Fibiș, bunăoară, care a 
portat terminarea reparațiilor încă

La 
ra-

de la 5 iunie, se constată defecțiuni 
mai mari sau mai mici la majorita
tea celor 36 combine CI și C 3 (la 
transmisia principală, aparatul de 
treier etc.). Interesindu-ne in ce 
măsură aceste defecțiuni au fost re
mediate, aflăm de la inginerul Lu
cian Danciu, șeful serviciului produc
ție și responsabil al comisiei interne 
de recepție, că, de fapt, pină joi 14 .
iunie nu s-a făcut nici o verificare 
pe teren, deși termenul stabilit pen
tru aceasta era de 8 iunie. De la 
același interlocutor aflăm, apoi, că 
stațiunea duce lipsă de piese și ma
teriale (lanțuri rabator, lanțuri șl 
cabluri macara, curele trapezoidale 
pentru vint etc.) pe care baza de 
aprovizionare din Timișoara nu le-a 
asigurat nici pină acum. De modul 
superficial in care au lucrat comisii
le interne de recepție ne-am convins 
și in alte unități. La S.M.A. Biled, 
unde, de asemenea, s-a raportat în
cheierea lucrărilor de reparații, se 
constată deficiențe la numeroase uti
laje : joc prea mare la transmisia 
principală (4 combine), crucea carda- 
nică montată greșit (9 combine), de-

ciment, balast, pămin- 
turi pentru turnătorii și altele. 

Tot la uzina „Progresul" a 
fost conceput și construit stivui- 
torul suspendat pentru lucrări 
in magazii și depozite. Prevăzut 
cu echiDamente de prindere a 
mărfurilor, stivuitorul suspen
dat ridică sarcini pină la 700 
kg la 4 m înălțime. Acționat hi
draulic. el se deplasează în 
orice direcție in spațiul de de
pozitare, realizindu-se însemna
te economii prin reducerea for
ței de muncă folosită pină acum 

fecțiuni la aparatul de treier (13 
combine) etc. Tovarășul Ion Pfeiffer, 
șeful serviciului producție, evocă o 
scuză „originală", atuncL cind amin
tim de atribuțiile comisiei de recep
ție : „Nu poți să stai cu ochii pc 
flecare .să vezi cum lucrează". 
Atunci, ce trebuie să facă această 
comisie, dacă de la bun început nu 
și-a onorat sarcina pentru care a 
fost constituită si anume, suprave
gherea permanentă a calității repara
țiilor și urmărirea executării lucră
rilor de remediere ? La S.M.A, Pe
riam, unde in urma reparațiilor s-au 
gT.sit, după cum recunoaște chiar 
directorul stațiunii Vasile Truțfi, nu
meroase defecțiuni, alături de scuza 
că unitatea este nouă și nu are su
ficient meseriași, ni se spune că 
trustul județean S.M.A. n-a dat curs 
cererii de a detașa aici un inginer 
mecanic, coca ce a avut repercusiuni 
negative asupra calității reparațiilor. 
La combinele do la secțiile de me
canizare din Periam și Pesac, bună
oară. defecțiunile constatate echiva
lează, de fapt, cu reluarea de la ca
păt a lucrărilor de reparații. Dar 
ne oprim aici cu exemplele. De la 
inginerul G. Furfurică. directorul 
trustului județean S.M.A., aflăm că 
tocmai pentru a se preveni execu
tarea unor reparații de slabă calitate, 
au fost alcătuite 7 comisii de supra- 
revizie, formate din specialiști de la 
trust și din alte unități de profil, 
care au verificat stadiul și calitatea 
reparațiilor in toate cele 34 S.M.A. 
Cu acest prilej s-au dat indicații 
tehnice și s-au stabilit termene preci
se pentru remedierea deficiențelor 
constatate. Desigur, e un lucru bun. 
numai că, după cum s-a văzut, atit 
calitatea reparațiilor, cit și termene
le fixate, n-au fost respectate peste 
tot. Apoi, lipsa din baza de aprovi
zionare a unor piese și materiale face 
inapte pentru recoltat o seamă de 
utilaje și mașini agricole. Iată deci, 
aspeote serioase, cărora conducerea 
trustului trebuie să le acorde maxi
mă atenție, deoarece de rezolvarea 
lor operativă depind, în bună 
măsură, punerea în stare perfectă 
de funcționare a întregului parc de 
mașini și utilaje, succesul campaniei 
de recoltare.

la manipularea mărfurilor 
prin utilizarea mai judicioasă a 
spațiilor de depozitare pe ver
ticală. Au fost, de asemenea, 
fabricate bene autobasculante 
pentru transportul produselor 
mai mici și a șpanurilor. Fiind 
prevăzute cu roți de cauciuc, ele 
pot forma „trenuri" de cite 5-10- 
15 cupe trase de un singur e- 
lectrocar și basculate direct In 
vagoane.

N. Griqore MĂRĂȘANU
corespondentul „Scînteii"
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fără a risipi cu nici unu
• Cum s-au „pulverizat" economii de 65 milioane lei • Deficiențe 
in domeniul disciplinei tehnologice® Ce greutate are rebutul la un 

singur laminor • Importante resurse își așteaptă valorificarea

de-

O scurtă retrospectivă a realizări
lor siderurgLștilor gălățeni. in pe
rioada ce a trecut de la începutul 
anului și pină in prezent, arată că 
aici au fost produse suplimentar 
mai mult de 37 000 tone oțel și peste 
40 000 tone fontă, precum si impor
tante cantități do laminate. Rezul
tate remarcabile, care dovedesc atil 
rodnicia eforturilor depuse de side- 
rurgiști. cit și posibilitățile existen
te de sporire a producției. Si. toi 
ca un lucru pozitiv, consemnăm și 
următorul fapt : cheltuielile mate
riale de producție la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost reduse cu 13,5 
lei. cu mult peste prevederile pla
nificate. Deci, o situație, la prima 
vedere, bună, in primele patru luni 
inregistrindu-se în scriptele capito
lului economii la costurile de pro
ducție aproape 97 milioane lei.

Spunem „la prima vedere*  
oarece, datorită unor influente ne
gative. determinate atit de cauze 
interne, cit și externe, în realitate, 
cifra economiilor a ajuns de la 97 la 
numai 32 milioane lei. Cum s-au 
„pulverizat" cele aproape 65 milioa
ne lei ?

Discutînd cu multi siderurgiști. cu 
factori de răspundere de la Combi
natul siderurgic din Galați rezultă 
că. in diversele sectoare ale combi
natului, importante surse de dimi
nuare a cheltuielilor materiale dc 
producție fie că sint insuficient fruc
tificate. fie că nu au fost puse incâ 
în valoare. Se constată deficiente in 
domeniul disciplinei tehnologice, 
de exemplu, la laminorul de benzi 
la cald. In numai patru luni din 
acest an. așa după cum ne-a fost 
prezentată situația de contabilul-șef 
al secției, tovarășul Ștefan Damas- 
chln, valoarea rebuturilor însumează 
mai bine dc 1 400 tone bandă lami
nată la cald, echivalînd cu aproape 
2,2 milioane lei. Și aceasta. 6ă nu 
uităm, in numai patru luni.

In laminor, pe „buzunarul de re
fugiu", cum il numesc laminoriștii, 
adică lingă linia de laminare, alte 
stive de laminate neterminate. De 
ce si cum s-a ajuns la această si
tuație ? Cine poartă răspunderea ?

— Consider, spunea tovarășul Leo
nida Bulgaro, inginer principal la 
laminorul de benzi la cald, că o 
parte din aceste neajunsuri sint cau
zate de noi. ele apărind. îndeosebi, 
datorită unor defecțiuni Ia utilaje. 
Altele însă nu ne aparțin.

Intr-adevăr, -printre deficiențele 
mai importante constatate la lami
norul de benzi*  la cald se numără : 
încărcarea cuptoarelor cu propulsie 
cu brame fără program de lamina
re. nerespectarea ordinii de evacua
re a bramclor din cuptoarele cu 
propulsie și. de asemenea, a dura
tei de încălzire a acestora, blocări 
ale bramelor și benzii în capete de 
laminare si la înfășurare ș.a. Aceste 
lucruri le-am aflat mai pe... ocolite, 
înlăturarea lor fiind de comoetenta 
celor de la acest laminor; in săhimb, 
tendința de a „pasa" răspunderea pe 
seama altora apare, in mod evident, 
aproape la fiecare dintre cei cu care 
am stat de vorbă. Să reluăm firul 
discuției cu inginerul principal...

— Respectarea riguroasă a tehno
logici in alte secții, cum ar fi. de 
pildă, laminorul Slebing. orintr-o 
mai bună curățire a sleburilor, cit 
și o debitare corectă a acestora, 
ne-ar scuti de producerea unor benzi 
cu defecte care, de fapt, la noi se 
constată in ultimă instanță.

Așadar, cum s-ar spune, vinovați 
sint cei de la slebing. Iată-ne. deci, 
discutînd cu inginerul Aurel Ion 
Moldovan, șeful secției.

— Anumite deranjamente, oe care 

le-am avut în luna ianuarie a a- 
cestui an. au influențat prețul de 
cost al secției. Au fost depășite con
sumurile specifice la gaz metan cu 
1.76 Ici pe tonă, la cilindri cu 1,36 
pe tonă. Am înregistrat depășiri $i 
la bigaz, aer și altele. In patru luni 
au fost consemnate rebuturi in va
loare de 2.3 milioane lei.

— Cei de la laminorul de benzi la 
cald ne-au informat că de aici, din 
secție, li se trimit sleburi neflama- 
te. în ce măsură considerați că vă 
rovine responsabilitatea in cazul a- 
cestei situații și ce credeți că tre
buie întreprins pentru înlăturarea 
deficientelor ?

— Deși există o instalație de fla- 
marc in flux, lotuși, nu se flamează 
ioate sleburLlc. Flamăm pentru la
minorul de benzi Ja rece toate sle
burile, iar pentru laminorul de 
benzi la cald si laminorul de tablă 
groasă intre 60—70 la sută din to-
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talul acestora : restul de sleburi se 
consideră că nu trebuie flamate.

— De ce nu se flameazâ toate 
sleburile ?

— Nu avem normă de consuni 
pentru flamarea în flux, ci numai 
pentru flamarea manuală. în acest 
caz rămin unele defecte noi alătura
te. Defecte de suprafață. Incluziu
nile nemetalice nu se datoresc sle- 
bingulul. ci oțclăriel. care ar trebui 
să efectueze turnarea mai îngrijit, 
acordind o atenție mai mare pre
gătirii terenurilor de turnare șl 
turnătorii propriu-zise. în ceea ce 
ne privește, avem și noi partea 
noastră de vină, in sensul că dacă 
se mai înregistrează unele rebuturi 
la laminorul de benzi la cald si la
minorul de tablă groasă, acestea se 
datorează șutării insuficiente sau 
pur și simplu neatenției unor ope
ratori.

— Ce credeți că trebuie făcut pen
tru a elimina aceste deficiente? - ' ’

— Problema are două aspecte1: Tn 
primul rînd, este vorba de creșterea 
exigentei oamenilor noștri la efec
tuarea șutării : în al doilea rind, se 
impun măsuri la oțelărie pentru îm
bunătățirea calității suprafeței oțe
lului lingou. Dincolo de toate aces
tea se impune o mai bună colabo
rare intre toate secțiile combinatu
lui, intrucit uncie neajunsuri pot fi 
eliminate atit la noi, cit și Ia alții. 
Din acest punct de vedere, foarfe
că din fata caiei finisoare a lamino
rului de benzi la cald, folosită mai 
bine, precum și un control mai ri
guros la încărcarea cuptoarelor din 
acest laminor ar putea preveni o 
parte din aceste neajunsuri. Conco
mitent. o colaborare mai strinsă in
tre toate secțiile combinatului ar 
duce la descoperirea unor rezerve 
nebănuit de mari de reducere a chel
tuielilor materiale de producție.

Evident, ne-am văzut obligați să 
continuăm discuția la oțelărie.

— Nu vrem să ne acoperim lip
surile cu plapuma altora, ne spune 
tovarășul Alexandru Stoica. prim 
oțelar la otelăria L.D. Dar trebuie 
să precizăm că slebingul ne cere

linaoul cald si. de multe ori, cu a- 
probarea nu știu cui. se comit aba
teri de la graficul de stricare (scoa
terea lingotierei de pe lingou). A- 
dâugăm Ja acestea insuficienta uti
lajului de turnare, cit și calitatea nu 
tocmai bună a acestuia. Neavind su
ficient utilaj de turnare In circui
tul oțclăriel, montarea trenurilor se 
face la o temperatură ridicată, ceea 
ce duce la obținerea otelului lichid 
in capul lingoului si. implicit. la 
apariția unor pierderi de metal.

— Se pot înlătura aceste defi
ciențe ?

■— Da ! Serviciul tehnic ar trebui 
să intervină. Dc altfel, unele in
strucțiuni tehnologice sint învechi
te, iar anumite tehnologii nu mal 
sint corespunzătoare.

Este dar. Rezerve de reduce
re a cheltuielilor materiale de pro- 
ducțLe există peste tot în secții
le Combinatului siderurgic de la Ga
lați. Chiar și in ce privește consu
mul de cocs metalurgic, care are o 
pondere substanțială in cheltuielile 
de producție, există mari rezerve de 
economii nefructificate. Iadă ce a 
reliefat, in acest sens, o discuție pur
tată cu tovarășul Ion Dinu, inginer- 
șef la uzina furnal e-aglomerare.

— Sl noi avem incă mari posibi
lități de a reduce și mal mult chel
tuielile materiale de producție. Aș 
vrea să punctez doar citeva din 
ele : evacuarea furnalelor de zgură 
și fontă după graficele stabilite prin 
organizarea exploatării haldei de 
zgură si urgentarea dării in exploa
tare a instalațiilor de granulare 
nr. 1, dezbaterea oalelor de zgură ; 
creșterea temperaturii aerului suflat 
la furnale, prin grăbirea punerii In 
funcțiune a cowperului nr. 4 de la 
furnalul nr. 3, lucrare întirziată față 
de termenele stabilite.

— Vă oprește cineva să proce
dați întocmai ?

— Nu, dar aceste măsuri nu pot 
fi aplicate doar prin decizia unui 
singur factor.

Considerăm ca edificatoare cele 
relatate pină acum. De altfel, o re
centă plenară a comitetului jude
țean de partid a analizat modul in 
care organele și organizațiile de 
partid, conducerile de întreprinderi 
se ocupă de transpunerea in viață a 
sarcinilor trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1972 privind 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, evidențiind posibilitățile 

; mări existente in acest sens, incteb-' 
stbi ia ’Combinatul siderurgic de la 
Galați. Diredțiile principale in care 
trebuie să se acționeze se cunosc. 
Rămine însă ca neintlrziat conduce
rea combinatului să acționeze cu 
mai multă hotărî re. pentru a se crea 
o opinie de masă împotriva risipei la 
nivelul fiecărei secții și a] fiecărui 
loc de muncă.

Tudorel OANCEA
corespondentul „Scînteii'
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PENTRU SĂNĂTATI
Contribuții ale lucrătorilor din agricultură la elaborarea programului național 

de lucrări privind conservarea și folosirea optimă a fondului funciar

Nu trebuie admise „economiile11 
care aduc pagubă

După rum s-a mai arătat, ziarul nostru va facilita un schimb de pă
reri referitoare la fundamentarea viitoarelor programe de îmbunătățiri 
funciare. In rindurile care urmează, supunem analizei organelor de 
specialitate citeva observații și propuneri in legătură cu zona indi- 
guită Nămoloasa—Măxineni.

In cimpla Șiretului inferior, intre comunele Ciorăști și Măicănești 
— județul Vranoea. Nămoloasa — județul Galați, Măxineni și Raco- 
vița — județul Brăila, și Vilcele — județul Buzău, se află aproape 
57 000 ha care suferă in permanență din cauza excesului de umiditate. 
Nivelul apelor freatice oscilează de la 3 la 1.5 m pe an. Caracteristic 
pentru această zonă, cea mai joasă din Cimpia Română, este concen
trația mare de săruri in apa freatică — circa 30 g la litru, deci, un 
pericol potențial de sărăturare a pămintului. Pentru a feri aceste te
renuri de revărsarea apelor Șiretului și Buzăului, în anii 1958—1960, 
In perimetru] Nămoloasa—Măxineni au fost indiguite 15 000 ha. In
tr-adevăr. apele nu se mai revarsă, dar. după executarea acestei lucrări. 
In incinta amintită, au apărut și s-au accentuat, an de an. fenomene 
cu efecte dăunătoare asupra fertilității pămintului. Mari suprafețe de 
teren au fost sărăturate și alcalinizate. din care 7 000 ha au devenit 
improprii producției agricole. La aceasta se adaugă un exces per
manent de umiditate, din care cauză nu pot fi executate la timp lu
crările solului.

Iată citeva opinii ale oelor care cunosc și lucrează de ani înde
lungați aceste pămlnturi.

La proiectarea lucrărilor au 
fost ignorate condițiile locale
An de an am urmărit, fără pu

tința de a interveni, cum pămin- 
turi altădată fertile au ajuns aă 
nu mai poată rodi, din cauza să- 
răturăril și excesului de apă In 
prezent, din cele 2 220 ha ale coo
perativei agricole, mai avem doar 
600 care încă nu sint afectate de 
sârături. M-am născut și locuiesc 
In această zonă. Cunosc bine cum 
•-au petrecut lucrurile. înainte de

dată 
revărsa

ia 4—5 ani, Si- 
și inunda țoală

binefăcător asupra pa-

îndiguire, o 
retul se _________________ ____
lunca. In acești ani, producția era 
nesigură. în schimb, apele aveau 
un efect __
mintului : spălau sărurile care se 
acumulau in solul arabil și depu
neau mii fertil. După construirea 
digului, acest proces natural nu a 
mai avut loc. Nu vreau să se înțe
leagă că digul nu era necesar. 

Dimpotrivă, el ne apără acum 
foarte bine de apele Șiretului și 
Buzăului. Numai că in condițiile 
locale de aici — potențial de sâ- 
răturare și nivel freatic ridicate — 
trebuia să se execute și un sistem 
de desecare pe toată suprafața, 
care ar fi înlăturat orice pericol 
de degradare a pămintului. S-au 
făcut doar un singur canal și o 
stație provizorie la Șiret, care sint 
insuficiente. Așa s-a ajuns ca 
digul să ne apere de apele din a- 
fară. în schimb să rețină pe cele 
din interior. In perioadele cu ploi 
aici'se adună, ca intr-o pungă, a- 
pole de pe zone întinse, din sudul 
județelor Vrancea șl Buzău. Anul

Să facem ceea ce
se știe de decenii

in anumiteȘi înainte vreme, 
locuri din această zonă existau te
renuri cu un grad mai mare sau 
mai mic de sărăturare. După îndi
guire, băltirea apelor a determinat 
extinderea acestui proces pe supra
fețe întinse. Sărăturarea a fost fa
vorizată și accelerată de folosirea 
nerațională a acestor păminturi. 
Deși se știa că nivelul opei freatice 
este ridicat și că are un grad mare 
de mineralizare, organele agricole 
județene au stabilit ca in această 
zonă să fie amenajate orezarii și 
sisteme locale de irigații. La 
ceasta se adaugă modul rudimentar 
de realizare a acestor amenajări. 

a-

acesta, apa a băltit pe aproape 
10 000 ha. Ca să o evacuăm, de fie
care dată, trebuie să spargem di
gul și aceasta numai cind nivelul 
Șiretului este scăzut.

Fenomenele care au avut loc 
după îndiguire sint foarte cotnple- 
xe. Pentru recuperarea terenurilor 
degradate și punerea in valoare a 
celor afectate de excesul de apă, 
cred că trebuie să se facă un sis
tem de desecare care să stăvilească 
sărăturarea solului.

Griqore CANA 
președintele cooperativei 
agricole Corbu

ele nefiind prevăzute cu sisteme 
de canale pentru evacuarea apei. 
In felul acesta, apa freatică s-a ri
dicat și mai mult, scoțind la su
prafață sărurile din profunzime.

încă cu mult timp in urmă, lo
cuitorii din această zonă, pentru a 
putea folosi terenurile, săpau ca
nale pe văile naturale, care să asi
gure scurgerea excesului de apă. 
In anul 1868 au fost săpate două 
canale. Unul vărsa apele in balta 
Măxineni și altul direct in Șiret. 
Urmele se văd și acum. Și noi con
struim în fiecare an asemenea ca
nale. Numai anul acesta, pe terenu- 

rile comunei Măxineni au fost să
pate rigole în lungime de 20 km. 
Dar, din cauza că nu putem trece 
apele peste dig, nu facem altceva 
decit să le vinturăm dintr-un loc 
în altul. De aceea, susțin necesita-

Procesele care au avut loc după 
îndiguire demonstrează că ceea ce 
s-a ciștigat pe de o parte s-a pier
dut înzecit pe de alta. Și pagubele 
cresc de la un an la altul. De alt
fel. plecind de la situația actuală, 
Trustul de construcții pentru îmbu
nătățiri funciare din Galați a intoc- 
mit o documentație pentru rezol
varea unitară a problemelor ivite 
aici, proiect care se află la forurile 
de avizare. In principal este vorba de 
amenajarea, intr-o primă etapă, a 
unor sisteme de desecare pe 34 000 
ha. S-a făcut propunerea pentru 
schimbarea modului de folosință a 
citorva mii de hectare din terenu
rile cele mai joase, unde să fie a- 
menajate orezării și crescătorii de 
pește. In jurul eleșteelor și oreză- 
riilor se va organiza o zonă de pro
tecție. prin drenarea pămintului pe 
4—5 sute de metri, pentru ca apa 
provenită din infiltrații să nu poa
tă afecta terenurile din jur.

Partea cea mai grea o constituie 
ameliorarea și redarea In circuitul 
agricol a terenurilor sărăturate. 
Aici, pe lingă metodele hidroame- 
liorative, sint necesare și măsuri 
agroameliorative. care, la noi in 
țară, nu au fost încă experimen
tate. De aceea, propun să se înfiin
țeze, In această zonă, un punct ex
perimental unde să se incerce dife
rite metode de ameliorare a săratu
rilor șl apoi să se treacă la aplica- 

Aducind In discuție situația din incinta Nămoloasa-Măxineni, vrem 
să atragem atenția asupra faptului că și In alte locuri există condiții 
potențiale pentru apariția unor astfel de fenomene. în ultimii 10—1.5 
ani au fost indiguite mari suprafețe în luncile Inundabile ale Dunării, 
Oltului, Jiului. Mureșului, Someșului și ale altor riuri, fără a se face 
concomitent și desecarea lor.

In numerele viitoare ale ziarului vom publica și alte puncte de 
vedere.

tea amenajării unui sistem de de
secare pe toată suprafața îndiguită.

Mitică M1HALACHE 
președintele consiliului popular 
al comunei Mâxineni

rea lor pe întreaga suprafață afec
tată.

în activitatea mea de proiectant, 
nu o dată am avut prilejul să con
stat cum la un obiectiv de îmbu
nătățiri funciare, proiectat in mod 
unitar, ținindu-se seama de inter
dependența dintre toți factorii ca- 
re-1 condiționau, trecind prin fi
liera avizării, au fost reduse fon
durile de investiții, unele lucrări 
fiind aminate pentru o etapă ulte
rioară. Un caz recent. Sistemul de 
irigații Terasa Brăilei a fost prevă
zut inițial cu sistem de desecare, 
dar a fost executat parțial. Acum, 
după 2—3 ani de folosire a iriga
țiilor, s-a dovedit (de fapt nu mai 
erau necesare dovezi) că sistemul 
de desecare este obligatoriu pentru 
protejarea pămintului de sărăturare 
și inmlăștinlre. Este de Înțeles preo
cuparea pentru reducerea costului 
lucrărilor, dar aceasta nu trebuie să 
se realizeze prin eliminarea sau a- 
minarea unor lucrări care sînt ab
solut necesare si care ar putea duce, 
și au dus, In numeroase cazuri, la 
degradarea terenurilor, la pierderi 
mai mari decit economiile realizate. 
Consecințele unei atari concepții se 
pot vedea la Nămoloasa-Măxineni.

Ion STAN
proiectant la Trustul 
de îmbunâtâțiri funciare 
din Galați

Opinii consemnate de
Aurel PAPAD1UC

chi-Țntreprinderea de utilaj 
mic din Făgăraș iși va aduce 
în actualul cincinal o contribu
ție și mai mare la dotarea in
dustriei noastre chimice cu noi 
tipuri de utilaje de înaltă teh
nicitate. Cea mai importantă 
dezvoltare a cunoscut-o, in ul
timul timp, fabricația pompelor 
antiacide, volumul de produc
ție al acestora crescind de 
aproximativ 3 ori. 7 noi tipo- 
dimensiuni de pompe au com
pletat, numai in ultimele 5 luni 
ale anului, gama acestor produ
se. Alte 15 tlpodimensiuni ur
mează să fie lansate în fabrica
ție pină la sfirșltul acestui an. 
Demn de relevat este fap*ul  că 
noile produse se caracterizează 
prin performanțe tehnico-func- 
ționale superioare. Printre noile 
tlpodimensiuni de pompe figu
rează pompele etajate, cele cen
trifugale pentru fluide cu sus
pensie și cele centrifugale anti
acide.

în același ritm se lărgește și 
gama armăturilor din oțeluri 
inoxidabile. în ultimele luni au 
fost asimilate 6 noi tipodimen- 
siuni de armături, cu manta de 
încălzire, fabricate aici pentru 
prima dată in țară. Numai ar
măturile livrate Uzinei de fibre 
și fire sintetice de la Săvincști. 
in acest an, au permis realiza
rea unei economii la import de 
circa 500 000 lei valută. Dacă 
pină în prezent la Făgăraș se 
realizau doar produse din po- 
liesteri armați cu fibră de sti
clă de dimensiuni reduse, odată 
cu intrarea in funcțiune. in 
cursul trimestrului al ITI-lea. a 
noii hale de fabricație, dotată 
cu utilaje de înaltă tehnicitate, 
cu un grad superior de meca
nizare și automatizare, se vor 
crea condiții pentru producerea 
a 14 noi familii de rezervoare, 
în numeroase tipod’mensiuni, 
pină la volume de 150 000 1, atit 
pentru chimie, cit și pentru alte 
ramuri industriale. Prin darea 
in exploatare a noii hale, volu
mul producției acestor utilaje 
va spori de 12 ori.

Nlcolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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CONFLICTUL IN LITERATURĂ A ÎNCEPUT EXAMENUL
DE BACALAUREAT

60 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI LEONTIN SĂLĂJAN

cadrul afirmării ideilor
generoase, înaintate

Conflictul In 
lată o problemă 
Relui

viați și literatură, 
veche și totuși nouă.

- nu-mi pare deloc mu
la, ci. dimpotrivă, ne este impusa 
e veșnica schimbare a datelor re

alității și. in consecință. a literaturii, 
adtcă a modului despre ce și cum 
scriem. Nu-mi propun să trec în re
vistă infinitatea dc detalii ce com
pun raportul dintre conflictul in via
ță și cel din literatură, încerc doar 
să punctez niște ginduri, a căror in
tenție nu este decit invitația de a 
medita asupra felului cum înțelegem 
această legătură obiectivă, pe care 
nici un scriitor ce aspiră ca să reali- 
z- ze o veritabilă operă de artă nu o 
poate ignora.

De multă vreme știm că acolo 
unde încetează conflictul s-a termi
nal și viața, că toate rite se petrec 
sint rezultatul unor contradicții, că, 
in sfârșit, însăși ființa noastră este 
un permanent conflict între ceva și 
altceva, chiar dacă unele momente 
ne dau iluzia acordului absolut. 
După ram tot la fel știm că, in pla
nul societății, ocolirea sau ascunde
rea conflictelor, in locul cunoașterii 
si soluționării lor in scopul evolu
ției firești, cea a progresului, sint 
Întotdeauna producătoare de reper
cusiuni negative. Acest fant. reliefat 
In repetate rinduri de secretarul ge
neral al partidului nostru, are o in
și mnâtate de excepție și pentru li
teratura noastră. Am subliniat acest 
Qucru. nu atit pentru a aminti de re
țetele dogmatice care intr-un trecut 
nu prea îndepărtat au încercat să în
corseteze si să sărăcească literatura 
tocmai pe un asemenea teren — al 
dezvăluirii conflictelor sociale — ci 
pentru a ne clarifica noi înșine ros
tul literaturii sub acest aspect esen
țial. de a ne apropia mai mult de 
adevărul vieții.

Nimeni nu-și poate închipui o li
teratură de valoare in absența con
flictelor din lumea ce ne înconjoară. 
Nu numai proza și teatrul nu se pot 
construi decit in jurul unor con
flicte. dar nici chiar poezia nu se 
poate sustrage inefabilei lupte a 
contrariilor.

In rimpui realității, scriitorul cu
lege sau alege conflictele ? Cred că 
dacă dorința fiecăruia (declarată 
sau nu) este de a surprinde „sune
tul" epocii, ceea ce este esența și 
nu aparența in timpul prin care 
trece. inevitabil intervine alegerea și 
nu culegerea intimplătoare. Un ro
man sau o piesă de teatru clădite 
pe niște conflicte minore, de la peri
feria vieții, oricitâ măiestrie artis
tică ar incorpora, prin inseși con
flictele „culese**  se condamnă la 
grabnică perisabilitate. Departe de 
mine gindul să pledez pentru spec
taculos sau pentru minimalizarea 
măiestriei, a modalităților de expri
mare a ideii ooetice. căreia numai 
talentul autentic, aplecat asupra da
telor esențiale ale lumii lui, ii poate 
da singe și came. Talentul însă 
poate fi întreținut, amplificat sau. 
dimpotrivă, degradat. Nu ne mai 
putem închipui acum doar „exerri- 
țiul**  talentului „nativ**.  ~ 
niciodată scriitorul n-a 
atit; talentul său, prin

din ființa „purtătoare" o personali
tate de înaltă cultură, deschisă că
tre toate problemele timpului ei.

Cred că problema conflictului este 
punctul de încercare nu numai a 
măiestriei scriitorului, ci și a cu
rajului și răspunderii sale civice, a 
demnității sale. Privită prin această 
prismă, vedem mai bine dacă opera 
do artă forează in gol sau, dimpo
trivă. pătrunde in straturile adinei 
ale spiritului uman. A fora in gol 
înseamnă in fapt ocolirea conflicte
lor vitale, așezarea in locul acestora 
a altora închipuite, individualiste, ar
tificiale și inutile care pot da. cel 
mult, un luciu dc staniol cărții res
pective. dar mistifică și estompează 
ceea ce este omenie și putere de 
frumusețe în om.

Personal, nimic nu mi se pare mal 
grav pentru un scriitor dorit să în-

puncte de vedere

De fapt,
fost doar 

__ , _ ___ _ , . __ instrucție, 
prin oonvingerile ce și le-a format, 
a căpătat noi determinări, a făcut

cerce (cu ajutorul unedtelor litera
turii atit dc eficace și rezistente) să 
strecoare in sufletul cititorilor ne
adevăruri despre om și despre ceea 
ce se petrece in jurul lui. Marile 
valori literare ale literaturii noastre 
naționale și-au început nașterea, in 
toate cazurile, de la un cuvint pe cit 
de simplu, pe atit de hotărî tor pen
tru destinul creației : adevărul !

înțelegerea realismului presupune 
nu o atitudine contemplativă in fața 
conflictelor din viață, ci una activă. 
Nu e vorba de soluții, fiindcă ni
meni nu poate cere scriitorului să 
dea soluții, cărțile sale sint doar 
niște „propuneri personale**  pentru 
om și societate, dezvăluiri ale unor 
detalii inefabile ale luptei permanen
te dintre nou și vechi, dintre uman și- 
inuman. Dar aceste „propuneri**  pre
supun si trebuie să presupună efor
tul artistului adevărat de a inriuri 
și lărgi spiritul omului, de a-1 în
drepta spre frumusețea morală, spre 
încredere in forțele sale. Astfel, li
teratura poate ..opera**  nu numai 
in latura sa sublimă, ci in toate 
celelalte, nu numai intr-un frag
ment, ci in totalitate, fâcîndu-i pe cei 
care iau contactul cu ea — cititorii 
de astăzi și cei de miine — să tră
iască și să retrăiască viața unui per
sonaj din carte, recunoscindu-se une
ori in ființa „închipuită" de scriitor. 
Dincolo de talent, la această aspira
ție scriitorul nu poate ajunge decit 
punind in ecuație conflictele reale, 
principale, care nasc ceea ce este în
semnat in devenirea omului, a so
cietății. Riscul simplei culegeri de 
conflicte, de „episoade" din viață 
duce la subminarea lucrării de că
tre însuși autorul ei.

Conflictele etern umane nu rămin 
mereu aceleași. Ele capătă sensuri 
noi de la epocă la epocă. Aspirația 
omului a intrat întotdeauna în con
flict cu limitele sale sociale și bio
logice. Conflictul este prezent și 
astăzi, însă trăsăturile lui nu mai

sint aceleași ca acum o sută 
două de ani. Element,’ noi s-au ivit 
tocmai din această luptă a omului, 
care a încercat și va încerca veșnic 
să-și depășească propria-i condiție. 
In situația de față, important mi se 
pare (pentru literatură) tocmai subli
nierea acestor noi trăsături.

Pentru scriitorul care a trăit sau 
trăiește Intr-o societate cu clase 
antagoniste. conflictul dominant, 
sub multiplele lui ipostaze, este o- 
cela dintre clasele sociale. Aici, ori
care ar fi înfățișarea, sensul este 
clar : înlăturarea acelor oameni ce 
asupresc oamenii, eliminarea unei o- 
rinduiri inumane. In cazul societății 
noastre, al unei societăți in care ..su
netul'*  prun înseamnă construcție (iri 
sensul larg), conflictele sint mult mai 
subtile, mai ascunse, lupta dintre 
vechi și nou capătă imprevizibile 
fațete, eternele conflicte umane cu*  
nosc modificări dc substanță, apar 
alte necunoscute. Oare acum. în so
cietatea noastră, noul se naște întot
deauna spontan și matur, puternic, 
de la început, este încurajat de 
toți ? Nu pot apărea conflicte între 
aspirațiile de realizare ale individu
lui și posibilitățile concrete, dintr-un 
moment sau altul, hotăritoare în 
viața lui ?

...Iată doar citeva exemple care, 
comparate cu unele dintre cărțile 
noastre. întăresc ideea câ datele rea
lului sint cu mult mai convingătoare, 
că incredibilul din nu știu ce pagini, 
comparat cu viața, ne apare nu o 
dată doar de nivelul suprafeței.

A dezvălui, cu uneltele literaturii, 
conflictele din viața înseamnă a dez
vălui inseși sensurile rezolvării a- 
cestor conflicte, care nu pot fi decit 
umaniste. pe măsura concepției 
noastre, comuniste, despre om și so
cietate. Astfel, literatura iși exercită 
firesc menirea ei. atit aceea de a a- 
firma valorile umane, morale, cit și 
pe aceea de a critica fenomenele ne
gative care apar in societate. Atunci 
cind critica fenomenelor negative se 
realizează din perspectiva încrederii 
in forța societății, in structura ei 
sănătoasă, literatura este în stare să 
ajute real lumea noastră de astăzi 
și pe cea de miine. îndeamnă La a 
situa in centrul operei conflicte au
tentice. cu semnificații politice și e- 
tice actuale însăși concepția parti
dului nostru, potrivit căreia socialis
mul nu poate fi privit ca ceva dat, 
născut perfect de la început, ca un 
sistem încheiat, negind tocmai conți
nutul revoluționar al lumii noastre, 
capabilă să cunoască si să foloseas
că conflictul in continua ei autooer- 
fecționare, să fie deschisă tuturor 
prefacerilor cerute de progres.

Aș conchide că scriitorul trebuie 
nu numai să vadă, ci să și verifice 
mereu ceea ce vede, pentru a evita 
închipuirea inutilă sau falsă ; și, 
mai ales, să știe cum să spună din 
cele cite a văzut. Cred câ pentru a- 
ceastă ființă — scriitorul — nimic 
nu ar fi mai de neadmis decit ca. 
in ultima sa clipă, să constate că și-a 
potolit setea — ca în povestea Micu
lui prinț — cu pilule pentru sete și 
nu cu apa izvoarelor.

Luni dimineața, cei aproape 100 000 
de absolvenți ai liceelor de cultură 
generală, dc artă și de specialitate 
— cursuri de zi, serale și fără frec
vență — au început examenul 
bacalaureat. ~ 
Ministerului . .
mintului, structura acestui 
a cărui sesiune de vară se 
șoară intre 18 și 28 iunie, iar cea de

do 
Potrivit precizărilor 
Educației și Invăță- 

examen, 
desfă-

toamnă, intre 20 și 31 august, este 
aceeași ca in anul anterior de 'studii.

Peste citeva zile vor incepe exa
menele pentru admiterea în licee a 
absolvenților cursurilor clasei a 
VIII-a. în intervalul 22 iunie—3 iu
lie. ei vor susține probele 6crise și 
orale.

O EMOȚIONANTĂ

(Agerpres)

EXPOZIȚIE JUBILIARĂ
manuscrise, cărți, gra
vuri. stampe,litografii, 
toata gama tiparului și 
scrisului de mină, 
toată varietatea grafi
că și tipografică, înce
pi nd cu fotocopii ale 
„Curierului românesc" 
din 1829 și sfirșindu-se 
in apoteoza tabloului 
reprezentind adunarea 
comemorativă desfășu
rată recent pe Cimpia 
Libertății, in prezența 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, depun măr
turii emoționante des
pre patetismul ace
lor vremi, despre fier
bintele lor mesaj pa
triotic păstrat din ge-

Inaugurată de curind 
la Muzeul literaturii 
române, in colaborare 
cu Biblioteca Acade
miei, expoziția „1848 — 
LITERATURA REVO
LUȚIEI" constituie 
un eveniment de real 
și larg interes ce
tățenesc, menit să 
imbogâțească șirul ma
nifestărilor 
oase prin 
nul acesta 
popor cinstește împli
nirea a 125 de ani de 
la aprinderea flăcării 
revoluției in Moldova. 
Transilvania și Țara 
Româneasca. Scrisori,

prestigi- 
care 

întregul
a-

nerație în generație și 
împlinit in puterea e- 
forturilor contempora
ne. Totodată, ele oferă 
un generos subiect de 
meditație despre ceea 
ce poate fi scriitorul 
angajat, despre meni
rea lui ca exponent al 
idealurilor celor mai 

timpului 
ceea ce

o revoluție 
pentru lite- 
o literatură 

pentru revo-

înalte ale 
său. despre 
Înseamnă 
națională 
ratură și 
națională 
luție.

M. I.

Ședință comemorativă la Academie

Cornellu ȘTEFANACHE

împlinirea a 100 de ani de la naș
terea acad. prof. Petre Antonescu, 
reprezentant de seamă al școlii ro
mânești de arhitectură, a fost mar
cată printr-o ședință comemorativă 
organizată luni la Academia Repu
blicii Socialiste România.

Petre Antonescu s-a impus prin 
creații arhitecturale in care specifi
cul național se imbină armonios cu 
elementele moderne, prin preocu
pările sale pentru studierea, proteja-

rea și restaurarea monumentelor și 
vasta activitate didactică desfășu
rată.

După un cuvint omagial, rostit de 
vicepreședintele Academiei, acad- 
Ștefan Milcu, viața și activitatea lui 
Petre Antonescu au fost evocate de 
prof. dr. docent arh. Grigore Iones- 
cu și prof. dr. arh. Octav Doi- 
cescu.

(Agerpres)

„A venturile
lui Babușcă“

A face un film pen
tru copii și tineret în
seamnă a te adresa 
unui public foarte nu
meros. ale cărui exi
gențe trebuie respec
tate și înțelese in 
structura lor particu
lară. E o problemă 
deloc simplă, deoarece 
nu este vorba numai 
de a provoca fiorul 
necunoscutului si al
tor „mistere**,  de a 
propune asimilarea cu 
eroi plini de frumuse
țe și vitejie (gusturi 
care se mențin, de alt
fel. cu unele nuanțe, 
și la publicul adult), 
ci. mai ales, de a in
sufla aspirații și sen
timente valabile unor 
caractere in formare, 
de a deschide dt ma. 
larg orizonturile ima
ginației copilului, su- 
gerindu-i totodată stră
lucirea valorilor mo
rale autentice, in con
textul real al epocii 
și societății unde el 
trăiește.

Filme pentru oopil 
»e fac destul de rar 
(exceptând lumea par
ticulară a desenelor 
animate), și dacă in 
cinematografia noastră 
aflăm unele reușite 
(..Veronica**,  de*  pildă), 
ele se situează, ca și 
desenele animate, in 
zona absolută a po
veștii. Or. „Aventurile 
lui Babușcă**  are mai 
toate datele (nu în
deajuns exploatate, ne- 
fsnalizate integral) u- 
nui film unde aven- 

ficțiunea poli- 
chiar, peisajul

departe de universul 
copilăriei sau adoles
cenței. Și totuși, rea
lizatorii (Petre l\us- 
calov și Geta Doina 
Tamavschi — scena
riu. după romanul 
„Ostrovul lupilor**  de 
Petre Luscalov — și 
Gheorghe Naghi și 
Geta Doina Tamavschi 
— regie) au reușit un 
film pentru copii și 
tineret, a cărui poves
te se adincește in zo
nele mai degrabă ale 
fanteziei și fabulei,

Carnet
cinematografic

0 viață închinată luptei 
pentru cauza clasei muncitoare, 
pentru victoria socialismului

tura, 
țistă 
social sint văzute prin 
optica virstei protago
niștilor, doi copii cu 
care tinerii spectatori 
„să se poată înțelege**.

Inițial, a face un 
film pentru copii pie
rind de la o 
cu traficanți 
guri ce nu 
înlături de la 
pentru a-și 
marfa și pielea pare 
o ambiție cel puțin 
hazardată. Există o 
nespusă hidoșenie mo
rală a indivizilor tra- 
firind cu pulberile 
albe otrăvitoare — pe 
care am vrea-o rit mai

poveste 
de dro- 
se dau 

crimă 
salva

decit ale sordidului și 
violenței.

Această distanță față 
de datele acțiunii fil
mului (o rețea de tra- 
ficanți de droguri hăi- 
tuindu-se $ extermi- 
nindu-se reciproc prin 
hățișurile Deltei) este 
dată in primul rind 
de prezența, volun
tara sau involuntară, 
in toate momentele ac
țiunii , a celor doi 
simpatici „puști**  care 
cunosc pe de rost ne- 
sfirșitele cărări de 
apă, cu înfundăturile 
lor mlăștinoase. cu 
primejdiile lor secre
te. Pentru ei totul nu 
e decit o joacă plină 
de muster și de aven
tură. Pe de altă parte, 
viziunea cineaștilor se 
colorează parcă de 
inocența și imaginația 
copiilor ; surprize, lo
vituri de teatru se 
înlănțuie libere de o 
prea strictă credibili
tate. iar personajele 
traficanților sint șar
jate. au expresii 
mișcări desprinse 
benzile ilustrate, 
sint mai mult 
ghioși decit 
mai mult 
nevolnici 
mejdioși 
Aici,

și 
din 

Ei 
cara- 

abjecți. 
ridiculi și 
decit pri- 

și ticăloși, 
opțiunea bine-

rău se efectuează fi
resc, inițial, prin in
seși profilurile nei 
trasate ale personaje
lor. buni și răi. fără 
vreun echivoc. Semni
ficațiile morale ale fil
mului sint astfel lim
pezi și directe, concret 
și explicit prezente in 
însăși desfășurarea ac
țiunii.

Un adevărat perso
naj al filmului este 
Delta (inspirat filmată 
de operatorul Dan 
Platon), cu meandrele 
ei unde se petrece 
mare parte din poves
tea filmului, cu lu
minile ei irizate intre 
apă și cer.

Actorii interpretează 
cu un haz reținut par
titurile bogate in sur
prize -ale filmului. 
Copiii Gabriel Nacu 
și Horia Zugrăvescu, 
pentru care, in mod 
evident. însăși filma
rea a fost o aventură, 
țin pasul cu Amza 
Pellea, Emanoil Pe- 
truț, Lazăr Vrabie, Ion 
Marinescu. Mircea An- 
ghelescu sau Constan
tin Rauțchi, in ipos
taze pe cit de pito
rești. pe atit de trucu
lente.

Dacă decorurile lui 
Guță Știrbu, in special 
spre finalul filmului, 
au un oarecare iz 
teatral, in schimb cos
tumele Olteei Ionescu 
sint in perfect acord 
cu personajele filmu
lui.

Muzica lui Dumitru 
Capoianu întovărășește 
discret, dar cu vioiciu
ne. pățaniile celor doi 
puști in luptă cu tra- 
ficanții.

Poveste de vacanță, 
„Aventurile lui Ba
bușcă*'  constituie o ex
periență in domeniul 
acelor filme unde 
copilăria iși păstrează 
farmecul, cu elanurile 
ei. cu aventurile ei 
trăite sau imaginate ; 
filme pe care tinerii 
spectatori le-ar dori 
cu siguranță mai nu
meroase (și mai împli
nite) pe ecranele cine
matografelor.

Dan COMȘA

împlinirea a 00 de ani de la naș
terea lui Leontin Sălăjan, militant de 
scamă al Partidului Comunist Ro
mân, care a îndeplinit mult timp im
portante însărcinări in cadrul condu
cerii de partid și de stat, este un 
prilej de a evoca viața și activitatea 
acestui luptător revoluționar, exem
plu de dăruire și atașament față de 
cauza eliberării clasei muncitoare și a 
întregului popor muncitor, față de 
interesele vitale ale patriei.

Nâscut la 19 iunie 1913, in familia 
unui țăran sărac din comuna San- 
tău, județul Satu-Mare, Leontin 
Sălăjan a început să 
la virsta 
la căile 
Sentimentele 
revoltă împotriva 
nedreptăților so
ciale și asupririi 
politice l-au de
terminat să se in
tegreze de tinftr 
in mișcarea mun
citorească. Spiri
tul de dreptate 
ce-1 anima, cura
jul și dirzenia re
voluționară, i-au 
adus prețuirea, în
crederea și stima 
tovarășilor săi de 
muncă și de lupta 
— români, ma
ghiari, germani și 
de alte naționali
tăți.

In perioada pre
mergătoare 
de-al doilea 
boi mondial, 
rind part 
conducerea 
dicatului 
Atelierele 
Timișoara, a par
ticipat activ la 
marile acțiuni inițiate de partidul 
comunist, pentru apărarea drepturi
lor muncitorești, a independenței și 
suveranității naționale, grav amenin
țate de fascism. Școala aspră a lup
tei de clasă, devotamentul de neclin
tit față de interesele celor ce 
muncesc l-au adus, in chip firesc, 
in Partidul Comunist Român, in rin- 
durile căruia a fost primit in toam
na anului 1939.

în anii grei ai dictaturii fasciste, 
cind partidul comunist, dind glas as
pirațiilor întregului popor, a organi
zat mișcarea de rezistentă si lupta 
maselor pentru eliberarea țârii de sub 
jugul fascist. Leontin Sălăjan s-a 
consacrat cu abnegație înfăptuirii sar
cinilor luptei antifasciste. La sfirșitul 
anului 1940. in cadrul unei conferințe 
a organizației regionale de partid, a 
fost ales membru al secretariatului 
Comitetului regional Banat al P.C.R., 
iar în a doua jumătate a anului 1943 
devine secretarul comitetului regio
nal ; in aceste calități a participat ac
tiv la organizarea a numeroase ac
țiuni de sabotare a mașinii de război 
hitleriste, la Reșița, Timișoara, Arad 
ș. a., precum și la organizarea gru
pului de partizani „Mărăști**  din 
munții Carasului.

După victoria insurecției naționale 
antifasciste armate, Leontin Sălăjan, 
aflindu-se in fruntea organizației 
regionale P.C.R. Banat, și-a adus 
contribuția la reorganizarea activi
tății de partid in noile condiții ale 
legalității, la desfășurarea cu succes 
a marilor acțiuni politice conduse de 
P.C.R. împotriva reacțiunii, pentru 
instaurarea unui guvern democratic.

Leontin 
lucreze de 

ucenic

t
Programul I

9,00 Teleșcoală
10.00 Telex.
10,05 Itinerar românesc. Monu

mente istorice.
10.15 Teleenciclopedia.
11,00 Teleclnemateca 

neret : „O clasă 
tă“ — producție _ 
rLlor cinematografice 
slovace.

12.30 Muzică populară.
12,45 Ani electronici — Producție 

a studioului de filme do
cumentare „Alex. Sahia". 

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lec

ția a 50-a.
18,00 Telex.
18,05 Timp și anotimp in agricul

tură.
18.20 Ansambluri folclorice. Cin- 

tece și jocuri populare in
terpretate de ansamblul Ca
sei de cultură a municipiu
lui Satu-Mare.

18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor

20,00 Reflector
20.15 Teatru liric TV. O capodo

peră a operei bufe : „Băr
bierul din Sevilla" de Ros
sini. Transmisiune directă 
de la Opera Română din

pentru tl- 
neobișnui- 

a studlou- 
ceho-

București. In pauze : Actua
litatea muzicală — Telejurnal.

Programul II

20.C-0 Avanpremiera.
20.05 Prin muzee șl expoziții.
20,25 Oameni eu care ne mln- 

drim : acad. prof. dr. docent 
Petre Vancea. Emisiune dc 
Ștefana Bratu.

20,40 Festivaluri muzicale. Selec- 
țiunl din concertele festiva
lului internațional de mu
zică ușoară „Orfcul de aur**  
— Sllncev-Briag — 1973.

21,00 Film serial „Mannix".
21,50 Filmul documentar 

universului" 
a studioului

nicul 
ducțic _____ ________
Sabla". Regla Zoltan 
ner.

22,00 Biblioteca pentru toți : 
viu Rebreanu (III).

„Ceasor- 
pro- 
„Al. 
Ter-

LI-

cinema
• Lumea se distrează : CAPITOL 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, la 
grădină — 20,15.
• Semnale : LUMINA — £
13.30; 16; 18.30: 20,45.
• Monte Carlo : PATRIA — 10; 
12,30; 15,15; 18; 20,45. LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină — 20,15.
• Fluturii sint liberi : SALA PA
LATULUI — 20.15 (seria de bl-

9; 11.15;

lete — 4630), SCALA — 9; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, FESTIVAL
— 9; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45;
21.15, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20.30, la grădină — 20,30, 
GRADINA SELECT — 20,30.
• Organizația : GRADINA -----
TIVAL — 20,15.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
16,15: 18,45; 21, la grădină — 20,15, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18.45; 21, GRADINA DINAMO — 
20.30. ARENELE ROMANE —
20.15.
• Ultimul cartuș : CENTRAL —
9.15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21. MELODIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Aventurile lui Babușcă : BU-
CEGI — 17.45; 20, la gră
dină — DOINA — 11,15;
13.15; 15,30; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45.
• Sălbăticia albă — 9—18 in con
tinuare, Program de documenta
re in premieră — 20,15 : TIMPURI 
NOI.
• Veronica : INFRAȚJREA 
TRE POPOARE — 16; 18; 
COSMOS — 15.30; 18; 20.
• Premiere strict secrete : 
12; 14, S-a tntimplat miine 
16,30; 18,30, Stan șl Bran aviatori
— 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Pe aripile vintulul : GRIVIȚA
— 10; 14.30; 19,15, TOMIS — 9; 
14; 18,30, la grădină — 20,15.
• Clprian Porumbescu : FLO- 
REASCA — 15,30; 19, MIORIȚA — 
9; 12.30; 16; 19.30.
• Rond de noapte : BUZEȘTI —

FES-

In iulie 1945, I s-a încredințat sarci
na de a conduce, ca prim-secretar, 
activitatea “ 
Satu-Mare al P.C.R., 
aparatul Comitetului 
P.C.R.

De la
P.C.R.. .....
Sălăjan a 
membru al Comitetului Central 
P.C.R. La S—„____ I ”” '
partidului (1955) a fost ales membru 
supleant al Biroului Politic, iar la 
Congresul al IX-lea (1965) — membru 
al Comitetului Executiv al _Comito
tului Central al 
rioada 1948—1949

Comitetului regional 
lucrind apoi in 

Central al

■
1945, Leontin

Conferința Națională 
.. din octombrie 1"".

fost, fără întrerupere, 
___ :• ~ * * al 

Congresul al VII-lea al

de 1‘ 
ferate.

de

P.C.R. In pe- 
a îndeplinit func
ția de adjunct al 
ministrului sănă
tății și prevederi
lor sociale, iar in 
1949—1950 pe a- 
ceea de ministru 
al construcțiilor. 
Cea mai marc 
parte a activității 
lui Leontin Sălă
jan după elibera
re s-a desfășurat 
în conducerea 
forțelor armate, 
unde a fost, din 
martie 1950, prim 
locțiitor al mi
nistrului și șef al 
Marelui Stat Ma
jor, iar din 1955 
pină la încetarea 
sa din viață, în 
1966, ministru al 
forțelor armate. 
In aceste înalte 
funcții, el a acti
vat cu toată ener
gia pentru înfăp
tuirea politicii t 
partidului de în
tărire a forțelor' 
noastre armate — . 

scut al apărării cuceririlor revolu- ( 
ționare ale poporului, a independen
ței și suveranității patriei — pen
tru formarea de cadre militare bine 
pregătite, pentru educarea militari
lor in spiritul devotamentului nc- i 
mărginit față de partid și față de . 
patria socialista.

Ca membru al conducerii superi- ; 
oare de partid, al guvernului și de
putat in Marea Adunare Naționala 
(ales fără întrerupere incepind din 
anul 1946), Leontin Sălăjan a parti
cipat activ la activitatea politică, 
economică șl socială a statului nos
tru, consacrindu-și întreaga capaci
tate și putere de muncă înfăptuirii 
politicii partidului, luptei pentru pro
gresul și înflorirea României socia
liste. /

Leontin Sălăjan a întruchipat 
înalte trăsături morale pe care parti
dul le cultivă in rindurile comu
niștilor — patriotism fierbinte, în
credere în forța de creație a mase
lor muncitoare și slujirea cu devota
ment a intereselor lor vitale, princi
pialitate, pasiunea în muncă. Prin 
viața sa de consecvent militant revo
luționar, prin contribuția la victoria 
socialismului în patria noastră. Leon
tin Sălăjan și-a înscris pentru tot
deauna numele in rândul celor mai 
buni fii ai clasei muncitoare, ai po
porului nostru, ai Partidului Comu
nist Român.

Conf. univ. dr. Mihai FATU

Vizita unei delegații de cineaști sovietici
în cadrul relațiilor dintre Asocia

ția cineaștilor din România — 
A.C.I.N. — și Uniunea cineaștilor din 
U.R.S.S.. ne vizitează țara o delega
ție condusă de artistul poporului al 
U.R.S.S. Vsevolod Sanaev. Oaspeții 
au vizitat, cu acest prilej. Studioul 
cinematografic București, au vizionat 
o serie de filme românești și au pre
zentat citeva pelicule, realizări re
cente ale cinematografiei sovietice. 
Cineaștii români și sovietici s-au

întâlnit luni dimineață, la sed; j 
A.C.I.N., unde au avut un schimb’ p, 
opinii. > nA

Oaspeții și gazdele au realizat rr/ 
schimb de păreri privind peliculele 
românești și sovietice vizionate, fil
mul de actualitate, problema scena
riului, creațiile tinerilor regizori, 
noile succese ale celor două cine
matografii.

(Agerpres)

„CULTIVAREA SPIRITULUI
DE ECONOMIE LA ELEVI '

Venind în sprijinul cadrelor 
didactice, care doresc să par
ticipe la simpozionul „Cultiva
rea spiritului de economie la 
elevi", organizatorii acestuia au 
stabilit ca termenul de înscrie
re și predare a rezumatelor 
lucrărilor care se propun a fi

FE-

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20,15, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dinii — 20,30.
• Homolka și portofelul : 
RENT ARI — 15,30; 18: 20,15.
• Acea pisică blestemată :
CIA — 8.30; 10.45; 13,15; 1.*
18,15; 20,45, CIULEȘTI — 1; 
18: 20,30.
• Ceata : PACEA — 16; 18; 20.
• Ce sc intlmplă, doctore ?: UNI
REA — 15,30; 18; 20,30, la grădi
nă — 20,15.
• O zi mai lungă decit un an : 
MOȘIIX3R — 15,30; 18; 20,15.
• Domnului profesor, cu dra
goste : — ’ ~................. .........—
20,30.
• Cind
15.30; _ .
20.30. ARTA — 
grădină — 20,30.
• Cu mlinilo curate : COTRO- 
CENI — 15,30; 18.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : COTROCENI — 20.15.
• Copiii căpitanului Grant : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• O floare șl doi grădinari : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18: 20,15.
• Poliția mulțumește : CRÎNGAȘI
— 15.30; 18; 20.15.
• Solaris : VIITORUL — 15.30; 19.
• Grăbiți apusul soarelui : POPU
LAR — 15.30; 19.
• Aici zorile sint din nou 
nlștite : VITAN — io,30;
19, la grădină — 20,15.
• Drumul spre Vest :
— 15,30; 18; 20,15.
• Omul nu e singur : RAHOVA 
15,30; 18; 20,15.

zu,
------ profesor, cu
GRADINA MOȘILOR

legendele mor : LIRA — 
18: 20,15, la grădină — 

15,30; 19; 20,15, la

Il
ls,30 ;

MUNCA

prezentate să fie prelungit pini 
la data de 1 septembrie a.c.

Rezumatul lucrărilor (maxi
mum 12 rinduri dactilografiate), 
împreună cu numele și adresa 
autorilor se vor înainta secre
tariatului științific al 6<npoz io
nului.

• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude: PROGRESUL — 15 30- 
18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
• Teatrul de oPeretă : „La calul 
bălan- — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : A doua 
față a medaliei — 20, (sala Stu
dio) ; Părinții teribili - 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici _  20
(sala din str. Alex. Sahla) : Pu
terea șl adevărul — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Privește Înapoi cu mlnle
— 10,30.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflo- 
ra**  din parcul Herăstrău : Spec- 
tac0’,sunct «l lumină „Poe
zia florilor- — 20,30; 21 15
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" (ia Teatrul de 
yaIu. Herăstrău) : Caruselul me
lodiilor — 20.
• Ansamblul artistic 
Română ; Meleaguri
— 18,30.
• Circul „București
— spectacol internațional — 19,30.

L. Cara-

..Rapsodia 
fermecate

Arena ’73

21,

10;
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Interviul acordat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

PRIMIRI LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

(Urmare din paq I)

Deci, pentru a menține acest ritm 
sint necesare atît eforturi susținu
te proprii, cit și o largă colaborare 
internațională.

ÎNTREBARE : (Nikolaus
Prede — Agenția D.P.A.). 
Domnule președinte, cu ce 
speranțe merge România la 
3 iulie la Conferința de la 
Helsinki și cum apreciați des
fășurarea de pfnd acum a 
consultărilor privind reduce
rea trupelor de la Viena ?

Dacă îmi permiteți, o să 
pun și a doua întrebare : 
In iulie anul trecut, domnule 
președinte, ați vorbit la Con
ferința Națională despre un 
nou tip de relații socialiste. In 
ce măsură acest lucru a fost 
realizat și ce perspective au 
ele ?

R ĂSPUNS : După cum cunoaș
teți. timp de șase luni, la Helsinki, 
s-au desfășurat pregătirile pentru 
Conferința general-europeană. Vă 
sint cunoscute aceste rezultate pe 
care noi le apreciem ca deosebit 
de importante. Aș putea spune că 
ele au marcat un moment nou în 
relațiile internaționale, pentru că 
in cadrul acestor pregătiri, atît ță
rile mari — și unele chiar foarte 
mari — cit și țările mijlocii și mici 
— și unele chiar foarte mici — au 
putut să-și spună deschis părerea 
și să contribuie la adoptarea tu
turor hotărîrilor prin consens, ceea 
ce este, de fapt, cel puțin in 
ultimele decenii, cam unicul caz. 
Pornind de aici, noi considerăm 
câ. convocarea conferinței, la 3 iu- 

e. reprezintă un eveniment isto- 
ic și o șansă unică pentru destin- 
ere, pace și colaborare in Europa, 
esigur. este necesar să se depună 
. continuare eforturi susținute 

I Im partea tuturor statelor — și 
[România este hotărîtă să facă a- 
dcest lucru — pentru ca lucrările 
Conferinței să se desfășoare in spi
rtul și litera — dacă se poate 

. faune așa — a celor stabilite la 
1 Helsinki, ca toate statele să poată 
dwționa pe principiul deplinei ega- 
Lwiti. astfel ca hotăririle ce se vor 
lu® să contribuie la așezarea rela
țiilor pe o bază nouă. Conferința 
trețuie să ducă la crearea unor a- 
senîfenea relații care să asigure de
plin» egalitate in drepturi, respec
tul Suveranității și independenței, 
neamestecul în treburile interne. 
Conferința trebuie să stabilească 
renunțarea la forță și la amenin
țarea cu forța in relațiile dintre 
state, jar și garanțiile necesare că 
r.ici un stat nu va folosi forța și nu 
va amenința cu forța. Fără îndo
ială că așteptăm ca această confe
rință sâ deschidă și noi perspective 
pentru extinderea colaborării eco
nomice, științifice, culturale și in 
alte domenii de activitate.

în ce privește consultările de la 
Viena in problemele reducerii tru
pelor. ele sint abia la început. Este 
deci greu să se vorbească de anu
mite rezultate. Noi dorim să se a- 
jungă la măsuri concrete care să 
aibă în vedere obiectivul final al 
retragerii definitive a trupelor 
străine din Europa, de pe teritoriul 
altor state, necesitatea participării 
tuturor statelor europene și posibi
litatea ca ele să-și spună punctele 
lor de vedere la această conferință. 
Deci, noi considerăm consultările 
Je la Viena ca un pas spre dezan- 

re militară, spre măsuri se- 
de dezarmare în întreaga 

bă.
ce privește problema noului 

de relații dintre țările socialis- 
. . trebuie să declar că acest nou
i ip de relații se înfăptuiește mai de 
mult, se afirmă — desigur, cu 
unele greutăți, așa cum se întîmplă 
cu tot ceea ce este nou. Se poate 
spune că. realmente între țările so
cialiste se construiește un nou tip 
de relații, care pornește de la ne
cesitatea excluderii inegalității și a 
asupririi unei națiuni de către alta 
și, totodată, de la necesitatea întra
jutorării și colaborării active. După 
părerea mea perspectiva viitorului 
o reprezintă tocmai un asemenea 
tip de relații, bazate pe o colabo
rare egală și liberă, între națiuni 
egale și libere.

ÎNTREBARE : (Siegmar
Schelling — ,.Welt am Sonn
tag"). Dumneavoastră v-afi

A apărut nr 12/1973 al revistei

„ERA SOCIALISTĂ"
Sumarul se deschide cu studiul 

„Dezvoltarea intensă a economici, 
baza progresului general al țării". 
In continuare sint publicate arti
colele ..Esența democratică a con
trolului activității economice si 
sociale", de CONSTANTIN DRA
GAN. „Creșterea rolului clasei 
muncitoare $i a) partidului comu
nist in actuala etapă a construc
ției noastre socialiste", de ȘTE
FAN VOICU. „Timp și perspecti
vă in conducerea activității eco
nomice", de IOAN AVRAM. „Fo
losirea fondului funciar reflectată 
in uncie lucrări de sistematizare a 
teritoriului și localităților", de NI
COLAE POPESCU". „Cu privire 
la corelația valoare-valoare de în
trebuințare", de ȘTEFAN ARSENE 
și „Conferința general-europeană : 
premise și obiective", de GEORGE 
G. POTRA.

Articolul „Orizontul cultural- 
politic a) lui Dimitrie Cantemlr". 
de MIHNF.A GHEORGHIU for
mează conținutul rubricii ..PA
GINI DE ISTORIE". La rubrica 
..ȘTIINȚA-lNVATAMlNr" r>t in
serate articolele : ..Un potențial 
științific nevalorificat : tezele «le 
doctorat", de NICOLAE OPREA- 

pronunțat pină acum energic 
pentru suveranitatea nelimita
tă. Acest principiu nu este 
realizat peste tot complet. De 
aceea, vreau să întreb dacă 
aveți speranțe concrete că a- 
cest principiu se va impune pe 
plan international in viitor și 
cum motivați aceasta ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia și eu personal m-am pronunțat 
și mă pronunț cu hotărire pentru 
respectul deplin al suveranității 
tuturor statelor. Desigur, este drep
tul fiecărui stat de a stabili cit de. 
largă să fie suveranitatea sau la ce 
poate renunța din suveranitatea 
sa. în definitiv, însăși colabo
rarea internațională înseamnă că, 
pină la urmă, statele, națiunile se 
înțeleg să-și iacă intre ele anumi
te concesii. Principalul este insa ca 
fiecare națiune sâ poată hotărî in 
deplină libertate, fără nici o con- 
stringere, formele și căile de co
laborare internațională. Aceasta 
înseamnă pină la urmă însăși o 
manifestare a independenței și su
veranității.

Dacă urmărim desfășurarea eve
nimentelor internaționale și luăm 
de exemplu statele din America 
Latină, putem constata că ele își 
afirmă tot mai puternic poziția in
dependentă. trec la preluarea bo
gățiilor naționale în propriile 
mîini și doresc Să așeze relațiile 
lor cu celelalte state pe noi baze. 
Asemenea fenomene se întîmplă și 
în Africa, în Asia și chiar și in Eu
ropa. Deci, aș putea spune că des
fășurarea vieții internaționale de
monstrează că independența și su
veranitatea națională constituie 
factori primordiali ai progresului 
fiecărei națiuni, precum și factori 
primordiali . pentru colaborare și 
pace trainică.

Pornind de la aceasta, apreciez 
că. în perspectivă, odată cu ex
tinderea colaborării internaționale 
se va accentua și preocuparea po
poarelor de a fi stăpîne pe desti
nele lor, de a-și asigura mal de
plin independența și suveranitatea. 
Aceste două laturi nu vin în nici 
un fel în contradicție ; dimpotrivă, 
se condiționează reciproc. Cu cît. o 
națiune va fi mai independentă și 
mai liberă, cu atit va fi mai dor
nică să colaboreze în condiții de 
egalitate cu alte state și națiuni. 
Cu cit va fi mai lipsită de liber
tate, cu atît se va ridica cu mai 
multă fermitate împotriva oricăror 
forme de constringere. Deci, afir
marea independenței și suveranită
ții este calea spre colaborare, spre 
apropiere între națiuni, între po
poare.

ÎNTREBARE : (Christian
Schone — „Frankfurter Rund- 
schau"). In politica externă a 
României, un rol important 
joacă străduințele pentru des
tindere între Est și Vest, pen
tru crearea unei zone libere de 
arme atomice în Balcani. In 
legătură cu aceasta, permi- 
teți-mi să pun. următoarea în
trebare : în ce măsură au dat 
rezultate acțiunile intreprinse 
in această direcție și in ce mă
sură depind ele de conferința 
pentru securitate europeană și 
de conferința de la Viena ? 
Care sint concepțiile dumnea
voastră. domnule președinte, 
în legătură cu posibilitățile de 
a avansa spre o politică de 
destindere și cooperare in 
Balcani ?

RĂSPUNS : După cum ați men
ționat și dumneavoastră. România 
se pronunță în mod constant pen
tru realizarea în Balcani a unei 
zone fără arme nucleare, fără baze 
militare străine. Concepem aceas
ta. desigur. în contextul eforturi
lor generale pentru destindere în 
Europa și în întreaga lume, pentru 
dezarmare și, în primul rînd, pen
tru dezarmarea nucleară.

Fără îndoială că lucrările confe
rinței pentru securitate în Europa 
vor exercita o puternică influență 
și asupra activității de destindere 
în Balcani, ca și în alte zone ale 
continentului, precum și în în
treaga lume. Noi concepem, după 
cum am spus, conferința pentru 
reducerea reciprocă și echilibrată 
a trupelor ca o latură a procesu
lui mai general al dezangajării mi
litare. în care trebuie incluși și 
Balcanii, precum și alte zone ale

NU, „Exigențele pregătirii pentru 
muncă a tineretului școlar", de 
ROMULUS SFICHI. „Timpul liber 
al tineretului studios — un timp 
pierdut ?“, de ANTON VASILES- 
CU. Articolul „Arta plastică mo
numentală-, d MARINA PREU- 
TU este inserat la rubrica „CREA
ȚIA LITER AR-ARTISTIC A". In 
cedrul rubricii „DIN MIȘCAREA 
COMUNISTA ȘI MUNCITOREAS
CA MONDIALA" sin' publicate 
studiile „P.C. din Japonia in luptă 
pentru pace, democrație și progres 
social”. d<- YOSHIKAZL IBARAG1 
si „Revoluția tohnico-științificâ și 
crearea bazei tehnico-maleriale a 
comunismului" de M. VOLKOV. 
La rubrica „CURENTE ȘI IDI.I" 
este inserat articolul „Elemente 
ni intr-o dispută -veche-", de PE
TRU PîNZARU. Cuprinsul rubricii 
„VIAȚA INTERNAȚIONALA" re
ține atenția prin articolul „Obiec
tive actuale ale dezvoltării econo
mice in Republica Guineea", de 
AHMED SEKOU TOURE. în con

obișnuite- 
8EMNIFI- 
REVIS 11- 

CITITORI-

tinuare. revis’a conține 
1? rubrici „CART! ȘI 
CAȚII", „REVISTA 
LOR" si „CUVINTUL 
LOR".

Europei. întregul continent pină la 
urmă. Pot spune că. acțlonînd in a - 
ceasta direcție. România a reușit 
să dezvolte relații bune de colabo
rare cu toate țările balcanice. Am 
extins larg colaborarea economică, 
tehnico-științifică, culturală, nu 
numai cu țările socialiste din Bal
cani. dar și cu celelalte țări — mă 
refer la Turcia și Grecia. De altfel, 
în diferite domenii există de acum 
o serie de organisme comune care 
desfășoară o activitate rodnică. Ne 
gindim de a da o formă și mai 
bună acestor organisme existente, 
de a merge spre crearea unei co
laborări economice mai strînse și 
de a ajunge la realizarea unei re
uniuni a țârilor din Balcani, pen
tru n discuta măsurile în direcția 
realizării obiectivelor de care am 
vorbit. Avem în vedere ca la even
tualele convorbiri ce vor fi purta
te în această privință să participe 
și alte țări care sînt interesate, așa 
cum, de exemplu, noi ne-am decla
rat interesul să participăm la ne
gocierile de la Viena.

ÎNTREBARE : (Lothar La- 
busch — ..Kblner Stadt An- 
zeiger"). Ce poziție are Româ
nia in legătură cu reprezen
tarea intereselor Berlinului 
occidental de către Republica 
Federală și dacă există posibi
litatea ca acordurile care sint 
preconizate între cele două 
țări să fie încheiate cu aceas
tă clauză ?

RĂSPUNS : După cum cunoaș
teți foarte bine, problema Berlinu
lui occidental este soluționată de 
către cele patru mari puteri. 
România nu poate decît să se con
formeze — de altfel așa cum a de
clarat și Republica Federală Ger
mania — hotărîrilor care vor fi 
adoptate în această privință. Noi 
ne gindim să acționăm în așa fel 
îneît problema Berlinului să nu 
contribuie în nici un fel la încor
dare, ci, dimpotrivă, să contribuie 
la dezvoltarea colaborării și păcii 
în Europa.

ÎNTREBARE : (Bruno Szob- 
czac — Agenția D.P.A.). 
Excelență, ați menționat ne
cesitatea încheierii unor acor
duri de pace în Europa. Este 
o chestiune urgentă pentru 
dumneavoastră ?

RĂSPUNS : Nu. România nu 
are nici o problemă de asemenea 
natură. Noi sîntem interesați pen
tru realizarea în Europa a unor re
lații care să pună capăt vechii po
litici, să asigure deplina egalitate 
între toate națiunile acestui conti
nent.

ÎNTREBARE: (Lothar
Labusch — „Kolner Stadt An- 
zeiger"). Există proiecte con
crete pe care Republica Socia
listă România și Republica 
Federală Germania intențio
nează să le realizeze pe terțe 
piețe ?

RĂSPUNS : Sînt discuții în a- 
ceastâ direcție și, dacă vom ajunge 
la un acord de principiu, vom găsi 
și proiecte concrete. Atît România 
cît și Republica Federală Germa
nia au relații internaționale cu 
multe state și pot să realizeze o 
asemenea colaborare.

HEINZ SCHEWE — (..Die 
Welt"). Vă mulțumim pentru 
primire, domnule președinte. 
Știm că programul dumnea
voastră este foarte. încărcat. 
Noi vă mulțumim pentru că 
ne-ați vorbit- amical.

NICOLAE CEAUȘESCU ; Eu aș 
dori să mulțumesc reprezentanți
lor autorizați ai presei din Repu
blica Federală Germania pentru 
vizita făcută în România. Sper că 
veți reflecta în mod corespunzător 
preocupările poporului român, 
realizările sale — și cu părțile bune 
și cu lipsurile ce se mai manifestă, 
în orice caz, sper că prin tot ceea 
ce veți scrie veți contribui la întă
rirea prieteniei dintre statele noas
tre, la o politica de colaborare și 
de pace !

Doresc, în încheiere, să adresez 
cititorilor ziarelor dumneavoastră, 
întregului popor din Republica Fe
derală Germania cele mai bune 
urări de prosperitate și pace.
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REȘIȚA 
„Scinteii", 
De la I 
pină acum rețeaua 

a Reșiței s-a 
4 mari unități 

struile, Intre care ___  __
gazine supraetajate pentru des
facerea mărfurilor alimentare și 
industriale, precum și două lo
caluri de alimentație publică 
deosebit de moderne. 
dintre acestea. „Terasa ____
firilor", a fost dat In folosință 
zilele trecute. El este amplasat 
in noul cartier, cu aproape 
30 000 de locuitori, care s-a ri
dicat la porțile orașului. In Lun
ca Birzavel, pe malul drept al 
acesteia, și oferă prin spațiil» și 
dotările de care dispune condi
ții deosebite pentru consuma
tori. Este vorba de o sală de ser
vire cu o capacitate de 80 
locuri, o terasă cu alte 120 
locuri și o grădină de vară 
400 de locuri.

(Corespondentul
Nicolae Cătană). — 

inceputul anului , și 
comercia- 
imbogâțit 
nou con- 

două ma-

Ultimul 
'randa-

de 
d<- 
cu

Vicepreședintele Consiliului do Mi
niștri,'tovarășul Ion Pățan. a primit, 
luni la amiază, pe «Ir. Abdul Fathah 
Zalt, directorul Biroului juridic al 
Consiliului Comandamentului Revo
luției din Irak, care se aflu Intr-o 
vizită in țara noastră. Au participat 
prof. dr. decent Ioan Ceterchl. pre
ședintele Consiliului legislativ, pre
cum și Raja Ghaidan, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Irakului la 
Bueurești. In timpul Întrevederii, 
desfășurată intr-o atmosferă cordia
lă, au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Irak.

Cronica zii e i
Luni dimineața a sosit la Bucu

rești Ntawlha Thomas, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Ruanda in Republica Socia
listă România.

★
Delegația de specialiști iranieni, 

condusă de Kurosh Amuzegar. mi
nistrul dezvoltării și locuințelor, a 
avut luni dimineața o întrevedere cu 
Vasile Patilincț. ministrul economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții, și cu alte cadre de condu
cere ale ministerului. Cu acest pri
lej au fost discutate probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre cele două ministere. în 
cursul aceleiași zile oaspeții au vi
zitat fabrica ue prefabricate din be
ton „Progresul", noi cartiere ale Ca- 

•pitalei, precum șl un șantier de con
strucții de locuințe, unde se utili
zează panouri mari prefabricate.

★
După cum s-a mai anunțat, la Ge

neva s-au încheiat lucrările sesiunii 
anuale a organizațiilor internaționale 
neguvernamentale dedicată protec
ției mediului înconjurător. Sesiunea, 
organizată cu prilejul primei confe
rințe a Consiliului de administrație 
al Programului Organizației Națiu
nilor Unite pentru mediul înconjură
tor (P.N.U.E.), a ales ca președinte 
al Comisiei de resurse naturale pe 
prof. dr. Ing. V. Harnaj (România) 
— președintele Apimondiei și al Co
mitetului internațional de fluide 
polifazate. S-a stabilit ca următoa
rea sesiune sâ se organizeze în 1974, 
la București, cu ocazia Congresului 
internațional de demografie. Pentru 
facilitarea unui schimb activ de o-

STAREA VREMII
în ultimele trei zile, vremea s-a 

răcit in toate regiunile țării. Tempe
raturile maxime n-au depășit 20 
grade decit in citeva ■ localități din 
Cimpia Dunării, iar în cea mai mare 
parte a Transilvaniei maximele au 
oscilat intre 11 și 14 grade. Tempe
raturi deosebit de scăzute s-au înre
gistrat. îndeosebi noaptea. Astfel, in 
noaptea de 16—17 iunie, la Joseni și 
Miercurea Ciuc temperatura a cobo- 
rit pină La minus 1 grad, apropiin- 
du-se de minima absolută a lunii iu
nie înregistrată in 1950 la întorsura 
Buzăului. La București, cea mai cobo- 
rîtă temperatură, circa 6 grade, s-a 
înregistrat in noaptea de 17—18 iunie.

Răcirea vremii s-a datorat extinde
rii spre nord, mult peste Cercul Po
lar, e anticlclonului Azoric care a 
antrenat pe partea sa anterioară 
mase de aer polar. La contactul a- 
cestui aer polar cu cei cald din sud- 
estul continentului a luat naștere un 
front de ploi care s-au semnalat și 
in cea mai mare parte a țării noas
tre. In zonele de munte, precipita
țiile s-au transformat in lapoviță și 
ninsoare. Zăpada s-a depus, formind 
un strat de 3 cm la Lăcăuți, 1 cm la 
virful Tarcu, 2 cm la Vlădeasa și 12

l^S^ORT • SPORT* * SPORT • SPORT• SPORT«SPORT • SPORT • SPORT «SPORT • SPORT

plnii s-a decis să se redacteze, în 
două versiuni, o revistă proprie de 
protecția mcxliului înconjurător, care 
va fi editată la București, sub con
ducerea unui comitet internațional 
de redacții», în «capitala țării noastre 
se vor tipări, de asemenea, și lucră
rile acestei conferințe.

★
După Dttsseldorf (1971) si MUn- 

chen (1972). țara noastră organi
zează. in R. F. Germania, in
tre 22 iunie și 1 iulie a.c.. cea 
de-a treia expoziție națională 
intitulata „România salută Hambur- 
gul“. înmănunchind cele mai de 
seamă realizări ale economiei ro
mânești. expoziția de la Hamburg 
isi propune să înfățișeze cit mai fi
del posibilitățile de producție și ex
port ale economiei socialiste româ
nești. participarea tării noastre la 
schimbul internațional de valori ma
teriale. Peste 60 de întreprinderi de 
comerț exterior si centrale indus
triale din tara noastră expun, pe 
o suprafață de peste 7 000 mp. o 
gamă variată de mărfuri.

★
Sub auspiciile filialei locale a A- 

sociației artiștilor fotografi din 
România, la Timișoara s-a deschis o 
expoziție de fotografii artistice ale 
membrilor clubului Kapelen-68 din 
R.F. Germania. Artiștii vest-germani 
expun peste 80 de fotografii alb- 
negru și color, din cele mai repre
zentative creații ale genului, care 
surprind peisaje naturale, imagini 
citadine, instantanee, studii și com
poziții etc.

(Agerpres)

cm in Munții Rodnei, iar Ia virful 
Omul 5 cm peste stratul vechi.

Vremea se .va menține rece și in 
1 ziua de .19 iunie. Cerul .va fi maj 
mult, acoperit in Crișana, Maramureș, 
Transilvania- și Moldova, .unde var.- 
cădea ploi temporare, care vor de
păși pe alocuri 20 litri pe mp. în re
giunile din sud si sud-vestul țării, 
cerul va fi variabil la început, apoi 
mai mult noros și se vor semnala 
ploi locale, îndeosebi sub formă de 
averse. Temperaturile maxime vor 
fi cuprinse intre 11 și 17 grade în ju
mătatea de nord a țării și vor urca 
pină la 23 de grade in sud, iar cele 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, izolat mai co’oorîte.

Incepind cu noaptea 19—20 iunie 
vremea va fi in curs de Încălzire. 
Cerul va deveni variabil, mențlnin- 
du-se însă innorări mai accentuate 
in jumătatea de nord-est a țării, 
unde vor cădea ploi cu caracter de 
averse. în rest, averse izolate. Tem
peraturile vor oscila între 18 și 28 
de grade. în București : Vreme 
în curs de încălzire. Cerul va fi 
schimbător, favorabil aversei de 
ploaie la inceputul intervalului. Vint 
potrivit. Temperatură in creștere.

atit interesul pentru punctele me
ciului, cit și faptul că partida se 
desfășura in fața propriilor supor
teri. Dinamo a răspuns în aceeași 
manieră cvasi-amicală de joc! La fel 
ca și băcăuanii, dinamoviștii prac
ticau o apărare dintre acelea care 
permit adversarilor in posesia min
gii sâ combine și să-și creeze si
tuații de a marca, fotbal spre sa
tisfacția estetică a tribunelor. Di
namo a avut multe ocazii de gol, 
mai multe decît avuseseră băcăua
nii. S-au ratat, cum s - zice, goluri 
dupâ goluri, din pozițiile cele mai 
frumos construite, in schimb s-au 
inserts puncte dintre cele mai pa- 
rabile. Și așa s-a incheiat la ega
litate o partidă „de public", in care 
Dinamo și-a tăiat singură creanga 
de sub picioare. Universitarii cra- 
ioveni pot acum respira ceva mai li
niștiți. marja de siguranță față de 
urmăritori s-a ridicat la două Dunc- 
to — căruia trebuie să-i adăugăm 
si aportul golaverajului favorabil.

Universitatea Craiova și Dinamo 
vor parcurge pină la terminarea 
competiției drumuri aproximativ 
identice. Fiecare dintre ele va juca 
„acasă" cite o partidă cu același ad
versar. C.F.R. Cluj ; fiecare va ju
ca „In deplasare" cite o partidă con
tra unor formații Incomode. U.T.A. 
șl, respectiv. F.C. Constanța. Dar 
atit U.T.A. cit și F. C. Constanța 
sint in prezent ieșite din zona re
trogradării. Iar. dacă ne gindim la 
felul dezinvolt in care a acționat 
duminică S.C. Bacău. înclinăm să 
credem că ambele echipe-gazdă vor 
juca un fotbal frumos și. totodată, 
neliniștitor ca scor... pentru oas
peți I Prin urmare, la capătul unui 
drum scurt fi relativ egal ca di-

FOTBAL: Adnotări la etapa a XXIX-a HALTERE :

Dinamo și-a 
o creangă de sub

După această penultimă etapă, 
amatorii de fotbal nu mai au motive 
să se preocupe și să comenteze si
tuația de la capătul de jos al cla
samentului. Aici, toate lucrurile sint 
clare, răspunsurile Ia principalele 
întrebări au fost date cu o etapă 
înaintea încheierii campionatului : 
ultimele clasate sint Sportul stu
dențesc și Universitatea Cluj. Pozi
ția acesteia din urmă, una dlr.tre 
cele mai vechi și mai simpatizate 
echipe din fotbalul nostru, constituie, 
de altfel,, o- surpriză in adevăratul 
înțeles al cuvîntului. marea surpri
ză a campionatului. La începutul 
toamnei precedente, numai cuiva 
care nu are habar de fotbal i-ar 
fi putut trece prin minte să pronos
ticheze câ Universitatea Cluj va fi 
codașa ediției 1972—1973 ! Cuhnea e 
câ cealaltă echină clujeană. C.F.R., 
slab cotată ca șanse și despre care 
se credea că va avea de luptat din 
greu pentru a rămine in prima di
vizie a tării, tocmai ea s-a avlntat 
spre virf și s-a instalat ferm prin
tre fruntașele categoriei A I

Meciul penultimei etape, consi
derat astfel dntorită importanței lui 
in privința cuceririi titlului național, 
s-a disputat la București Intre Di
namo și S.C. Bacău. Această din 
urmă echipă, eliberată de orice gri
jă, a jucat duminică un fotbal des
chis și curat, parcă exclusiv pentru 
plăcerea spectatorilor. Scăpați de 
inhibiția pe care o determină adesea 
lupta pentru puncte. băcăuanilor 
lc-au reușit acțiuni curgătoare, tre
ceri precise și rapide din apărare 
in atac, multe faze la poarta adver
să. situații dintre acelea care emo
ționează șl Incintă publicul. în mod 
cu totul surprinzător, date fiind

Tovarășul Ion Pălan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, a primit, 
luni dupâ-amiazft. delegația econo- 
m că din MaJayezia. condusă de Da
tuk Ta;b bln Mahmud, ministrul 
resurselor naturale, care se află in
tr-o vizită In țara noastră. La 
întrevedere au luat parte Constantin 
Stanciu. adjunct al ministrului co
merțului exterior. Gheorghe Lazăr. 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere și materialelor de construc
ție. A fost de față Tengu Tan Sri 
Ngan Mohamed. ambasadorul Ma- 
layeziei In România.

(Agerpres)

Bilanț pozitiv in aplicarea

reformei agrare
Do la acordarea pri

melor titluri de pro
prietate țăranilor fără 
pămint — din terenu
rile ce aparțineau unor 
colectivități publice 
sau domenii de stat — 
șl constituirea prime
lor cooperative agrico
le de producție s-a 
implinil la 17 iunie un 
an. Așa cum s-a anun
țat „Ziua națională a 
revoluției agrare" a 
fost sărbătorită in În
treaga țară ca un eve
niment deosebit, con
stituind. totodată, ori- 
lojul unui prim bilanț 
al celor înfăptuite in 
direcția materializării 
unui deziderat funda
mental al poporului 
algerlan.

în cadrul acestei 
prime etape a revo
luției agrare, aproape 
un milion de hectare 
de terenuri au fost 
distribuite unui număr 
de circa 60 000 de fe- 
lahi, care s-au grupat 
în diverse asociații, 
pentru lucrarea în co
mun a pămlntului. In
tre acestea primează 
cele peste 2 000 de 
cooperative agricole de 
producție. Pentru spri
jinirea lucrărilor agri
cole au fost puse la 
dispoziția țăranilor și 
cooperativelor impor
tante credite finan
ciare, mari cantități 
de semințe și 'îngrășă
minte chimice, mașini 
și alte, utilaje agricole. 
Pe linia îmbunătățirii

condițiilor de viață ale 
țăranilor a început o 
campanie de' construc
ție a 1 000 de sate- 
pilot, din care 100 ur
mează a fi terminate 
anul acesta.

în prezent, se pre
conizează să Înceapă 
distribuirea de tere
nuri muncitorilor a-

CORESPONDENT*  
DIN ALGER

grlcoli șl felahllor lip
siți de pămînt din re
zervele obținute in 
urma limitării mari
lor proprietăți funciare 
sau naționalizării te
renurilor neexplnatate 
direct de proprietarii 
lor. Dar, „revoluția 
agrară nu se reduce 
la o simplă limitare a 
proprietății funciare — 
după cum sublinia 
președintele Houari 
Boumediene. Ea va 
marca inceputul unor 
transformări radicale 
a satelor algeriene". 
„Carta revoluției a- 
grare", elaborată de 
Consiliul revoluției și 
guvernul algerian, pre
vede un amplu com
plex de măsuri menit 
să îmbunătățească sub
stanțial situația eco
nomică și socială a 
populației rurale. Ea 
vizează suprimarea de

LOTERIA IN OBIECTE
O nouă tragere la 24 iunie 1973

Loto
24
ia

de ter-

Administrația de Stat 
Pronosport organizează la 
iunie 1973 o nouă tragere 
loteria în obiecte. La această 
tragere se vor atribui numeroase 
autoturisme „Dacla-1300" și o- 
biecte in valoare de 20 000 lei, 
10 00'0 lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1 000 
lei etc. Se vor efectua 17 extra
geri, astfel : 2 extrageri de nu
mere formate din 6 cifre ; 6 ex
trageri dc terminații de 5 cifre ; 
6 extrageri de terminații de 4 
cifre ; 2 extrageri de terminații 
de 3 cifre ; 1 extragere J ■ - 
minație de 2 cifre.

Ca și la precedentele 
la loteria in obiecte, și 
ceasta dată participarea ------ 
cu bilete de cite 5 ici i bucata. 
Biletele clștigătoare vor fi de
puse pină la data de 10 iulie: 
1973, ora 13,Q0, Cîștigâtorii.care 
dijmiciliagă in .localități in care 
nu -funcționează nici o unitate 
Iuoto-Pronosport vor trimite 
biletele pină la aceeași dată 
(dat^ poștei), în plic cu valoa-

trageri, 
de a- 
se face

Rezultatele concursului special Box-expres 
din 10 iunie 1973 :

Extragerea I : Categ. I : 1 variantă 
25 La sută a 100 000 lei ; a 2-a : 6 
variante 25 la sută a 6 638 lei și 5 
variante 10 la sută a 2 655 lei ; a 
3-a : 10,75 a 4 940 lei ; a 4-a : 55.35 
a 959 lei ; a 5-a : 120,10 a 442 lei j 
a 6-a : 3 873 a 40 lei.

Report categoria 1 : 528 631 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A : 1 

variantă a 73 660 lei ; B : 11,95 a
3 913 lei ; C : 51.53 a 908 lei : D : 
2 146.10 a 60 lei : E : 137,90 a 200 lei ; 
F : 2 798,80 a 40 lei.

tăiat 
picioare!
ficullate, în teorie Universitatea 
Craiova ar trebui să-și mențină a- 
vantajele de puncte și de golaveraj, 
incununindu-se pentru prima oară 
drept campioană a României. De 
fapt, n-ar fi chiar pentru intila oară 
dacă s-ar recunoaște oficial perfor
manța veche de vreo trei decenii 
a echipei ce se numea F.C. Cra
iova...

Rezultatul meciului Dinamo — 
S.C.Bacău a făcut parțial inopor
tună discuția despre modul in care 
federația a programat și reprogramat 
unele meciuri la Încheierea acestui 
retur. Pentru primele două locuri nu 
mai există motive de suspiciuni re
ciproce : de asemenea, echipele din 
partea de jos a clasamentului și-au 
cam fixat pozițiile. Numai F.C. Ar
geș. aflată in competiție directă cu 
C.F.R. Cluj pentru cucerirea locu
lui al treilea, se poate încă socoti le
zată. Ceferiștilor le rămin două șan
se. in două meciuri pe terenuri străi
ne. Totuși, problema in discuție nu 
e dată de num-'.ml echipelor nemul
țumite de modificările produse In 
calendar. Problema, după cum se 
vede, mereu nerezolvată pină la 
capăt, și-o creează federația în
săși care, la fiece Început de competi
ție. se declară pentru resoectarea ca
lendarului anuntat. iar. pe parcurs, 
face reprogramări. asa cum s-a 
intimplat și in această primăvară. 
Chiar să nu fie posibilă punerea la 
punct a unui program competițional 
regulat, atit de util desfășurării e- 
chitabile, la un nivel calitativ dorit, 
a campionatului național ?

Valeriu M1RONESCU 

finitivă a tuturor for
melor de exploatare a 
omului de către om 
la sate și creșterea 
rentabilității agricul
turii, atit prin mal 
buna organizare a ac
tivității. cit și win 
promovarea pe scară 
mai largă a mecaniză
rii și chimizării. Se 
are in vedere extin
derea suprafețelor cul
tivate și inițierea unor 
lucrări de irigații, 
construirea de silozuri, 
abatoare, noi spații 
frigorifice, unități de 
prelucrare a produse
lor agricole și de pro
ducție a furajelor.

O mare atenție se 
va acorda in conti
nuare formării de noi 
cooperative agricole de 
producție, precum și 
de cooperative poli
valente de servicii — 
circa 600 — pentru
sprijinirea lucrărilor 
in campaniile agri
cole.

Rezultatele obținute 
pină în prezent sint 
considerate ca o do
vadă concludentă că 
aocst program, inau
gurat cu un an in 
urmă, va marca o eta
pă nouă in evoluția 
întregii Algerii pe 
drumul consolidării 
independenței econo
mice. al propășirii 
sale.

Mircea S. 
IONESCU

re declarată, la Administrația 
de Stat Loto-Pronosport din 
București (Calea Viotoriei nr. 9. 
căsuța poștală nr. 102).

După verificarea șl omologa
rea biletelor ciștlgătoare, Ad
ministrația de Stat Loto-Prono- 
sport va trimite prin poștă, pe 
adresa indicată de câștigători pe 
verso-ui biletului, o comunicare 
in 2 exemplare. După primirea 
acestei comunicări, cîșligătorii 
se pot prezenta la orice magazin 
din rețeaua comerțului de stat 
sau a cooperației de «consum 
unde, in limita sumei ciștigate 
și a listei de obiecte afișate, vor 
ridica obiectele preferate. în 
cazul cînd obiectele alese de
pășesc suma ciștigată, diferența 
poate fi achitată'—m numerar de 
către ciștigățor.. Opi^ctele cișli- 
gate ia trsrgerea-’di’iț 24 Iunie 
1973 pot fi ridicate in termen 
do 90 de zile de Ia data tragerii, 
adică pină la data de 24 sep
tembrie 1973.

Premii suplimentare : Categ. G : 
3.45 autoturisme „Dacia 1 100“ ; Cat. 
H : 10,25 excursii „Turul Cehoslova
ciei" : Cat. I : 68,90 variante a 1 000 
lei ; Cat. J : 153,40 variante a 100 
lei.

Premii speciale : Cat. M : 0.10 va
riante a 7 000 lei ; Cat. O : 2,10
excursii In Anglia ; P : 13,40 excursii 
„Tuiul Cehoslovaciei" ; Cat. R: 26,40 
variante a 1 000 lei ; Cat S : 46,50 a 
500 lei ; Cat. T : 100.30 a 100 lei ;
Cat. U : 2 752.75 a 40 lei.

Campionatele europene 
in penultima zi

Campionatele europene de haltere 
de la Madrid au programat in pen
ultima zi întrecerile din cadrul ca
tegoriei grea. Pe primul loc s-a cla
sat sportivul sovietic Pavel Pervu- 
șin, care a stabilit, totodată, și trei 
noi recorduri mondiale — 177,500 kg 
la stilul smuls, 222,500 kg (in afară 
de concurs) la stilul aruncat și 400 
kg la totalul celor două stiluri. Iată 
ordinea primilor șase la categoria 
grea : 1. Pervușin (U.R.S.S.) — 400 
kg (177,5 kg plus 222,5 kg) ; 2. II. 
Losch (R.D. Germană) — 362,500 kg 
(157,5 kg plus 205 kg) ; 3. D. West
phal (R.F. Germania) — 355 kg (155 
kg plus 200 kg) ; 4. Strej’ek (Ceho
slovacia) — 352,500 kg : 5. Vezzani 
(Italia) — 345 kg : 6. Rekustad (Nor
vegia) — 332,500 kg.

MARȘ :

Cursa internațională P.T.T.

Duminică, 24 iunie, asociația spor
tivă P.T.T. București organizează 
cea de-a XXVIII-a ediție a tradi
ționalului circuit de marș P.T.T. 
Competiția a devenit internațională 
din 1969, iar In acest an sțnt invi
tate echipe de club P.T.T. din : 
U.R.S.S. - Trud. R.P. Polonia - 
Konradla Gdansk, R.S. Cehoslovacă
— Locomotlv Olomouc, R.P. Ungară
— Poștaș Budapesta. Grecia — Poș
ta Atoni. R.P. Bulgaria — Levskj- 
Spartak șl Italia — Marcia Club Cen
tro Lazio-Roma. în cadrul acestui 
concurs se vor desfășura următoa
rele probe : la ora 8.00 3 k,,._
marș Juniori categoria III ; ora 8.30
— 20 km. marș cursa internaționa
lă : ora 8.40 — 10 km marș juniori 
cat. I și 11 : ora 9.00 - 3 km. marș 
factori poștali. Plecările și sosirii» 
vor avea loc în fața Palatului Te- 
lefoanelor.

3 km.



viața internațională
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
A fost aprobat COMUNICAT COMUN IUGOSLAVO-INDIAN

CONVOCAREA CONFERINȚEI 
GENERAI EUROPENE - ON MARE SOCCES 

Al FORȚELOR PĂCII

Programul de cooperare 
între România si P.N.U.D.

9
GENT VA 18 (Agerpres). — La Geneva continuă lucrările Consiliu

lui <lc Administrație al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare (P.N.U.D.). în cursul săp (Aminti trecute, consiliul a aprobat pro
gramele na|ionalc dc cooperare ale acestui organism al O.N.U. cu 27 
dc state, printre care și România.

REZULTATELE POZITIVE ALE CONSULTĂRILOR 
PREGĂTITOARE DE LA HELSINKI 

SALUTATE DE OPINIA PUBLICĂ INTERNAȚIONALĂ

„UN MARE PROGRES! RĂMtN DE FĂCUT ALTELE
ROMA IR (Agcrpro). — Hotârîrea 

<’• in<Xtu(, ja 3 kâ <• a.c. a pr
ind etape a Conferințe; g.neral- 
europene pentru cooperare și secu- 
r.Lr ■ repr< z - ă ..un eveniment nou 
și important in viata politică a con
tinentului. eveniment ce trebuie sa
lutat cu satisractic". apreciază ziarul 
„L’Unitâ".

„Complexitatea acestui proces nu 
poate surprinde dc nimeni. Nu pu- 

post
belică — ceea ce înseamnă peste un 
sfert de veac — a fost dominată in 
Europa de opoziția dintre cele două 
blocuri militare.

Conferința de la Helsinki — și a- 
cesăa' este primul său merit — ne 
apare astăzi ca semnul o. 1 mai în
curajator al unei schimbări de ten-

- 
nul P.C.I.

..Multă vreme, convocarea confe
rind rămăsese doar o propunere a- 
oâratâ cu tenacitate numai de țările 
socialiste și de mișcarea comunistă.

Elaborarea concretă a propunerii da- 
1 azâ din anii 1966—1967. Pentru a 
fi rt nlizatâ. a fost necesar să fie în- 
v nse opoziția și neîncrederea unora 
dintre guvernele -atlantice-. Deși 
au trecut mai multi ani. îndelungata 
bătălie susținută intre timjJ nu a 
fost zadarnică, nu numai pentru că 
azi se întrevede punctul do sosire, 
dar și pentru că ea a modificat în
treaga atmosferă europeană".

..Deci, un marc progres ! Rămin dc 
făcut altele ! Totuși, un punct tre
buie avut in vedere. Așa cum pină 
acum hotâritoare a fost acțiunea o- 
piniei publice și a forțelor politico 
europene — printre care partidul 
nostru se poate mindri că a fost în
totdeauna în primele rinduri — nu 
mii puțin importantă va fi această 
acțiune in viitor, dacă vrem ca noua 
n< r--->-vt:vă să ducă intr-adevăr la o 
perioadă de pace și progres pentru 
toate popoarele, de la un capăt la 
altul al Europei", scrie. în încheiere, 
ziarul „L’Unită".

Programul do cooperare intre 
Rom ■ i și P.N.U.D.. elaborat 
pentru perioada 1973—1977. prevede 
continuarea asistenței la unele pro- 
;• i t ■ anterioare, cum sint cele pri
vind Institutul central de cereale 
și plante 
Centrul de 
(CEPECA) 
fan Gheorghiu", Institutul politeh
nic București, programul pentru 
combaterea poluării apei și aeru
lui și altele. Ca noi proiecte, în 
program figurează Institutul pen
tru tehnologie nucleară, amenaja-

tehnice „Fundulea", 
pregătire a cadrelor 

al Academiei „Ște-

cea complexă a bazinului Mureșu
lui superior, crearea unui centru 
pentru pregătirea de cadre in do
meniul comerțului exterior, asis
tență pentru Institutul politehnic 
din Timișoara și altele.

Programul de cooperare dintre 
România și P.N.U.D. a întrunit 
aprecierea unanimă a membrilor 
Consiliului . de Administrație al 
P.N.U.D. Aproape 30 de delegații 
au subliniat caracterul inovator al 
temelor de cooperare propuse, apre
ciind’accentul pus de instituțiile 
românești pe domenii prioritare 
ale științei și tehnologiei.

BELGRAD 18 (Agerpres). — Co
municatul comun iiigoslavo-indian 
privind vizita in R.S.F. Iugoslavia a 
primului ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, și convorbirile pe care le-a 
avut cu președintele Iosip Broz Tito 
și președintele Consiliului Executiv 
Federal. Gemal Biedici. relevă că 
colo două părți și-au afirmat hotă- 
rirea dc a dezvolta in continuare, in 
toate domeniile, relațiile do colabo- 
rare reciproc avantajoase dintre Iu
goslavia și India.

Arăți nd că in politica lor externă 
ambele state sint călăuzite de prin
cipiul coexistenței pașnice intre ță
rile cu sisteme sociale diferite, co
municatul relevă că părțile salută 
tendința spre destindere manifestată 
pe plan internațional, declarindu-și, 
totodată, sprijinul pentru o colabora
re Internațională activă, pentru pace 
și progres, precum și față de lupta

popoarelor pentru libertate, Indepen
dență și egalitate in drepturi. Cele 
două părți s-au pronunțat pentru 
inițierea unor acțiuni grabnice in 
vederea reducerii decalajului dintre 
țările puternic industrializate și cele 
in curs de dezvoltare, astfel incit 
toate țările să aibă posibilitatea unei 
participări depline și egale in rezol
varea problemelor comerciale, mone
tare și a altor probleme economice 
internaționale de importanță majoră.

S-a relevat, totodată, necesitatea 
întreprinderii unor eforturi active in 
vederea realizării dezarmării gene
rale și totale. Pronunțindu-se pentru 
aplicarea consecventă a clauzelor a- 
cordurilor de pace privind Vietna
mul și Laosul. cele două părți au 
subliniat necesitatea încetării ime
diate a bombardamentelor aeriene 
asupra teritoriului cambodgian.

LA CASA ALBĂ AU ÎNCEPUT 
CONVORBIRILE OFICIALE 

SOVIETO-AMERICANE 
LA NIVEL ÎNALT

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
La Casa Albă au început, luni, con
vorbirile oficiale dintre Richard 
Nixon, președintele S.U.A., și Leo- 
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membru ' ” ’
Sovietului Suprem al 
într-o vizită oficială 
Unite.

al Prezidiului 
U.R.S.S.. aflat 

in Statele

★
MOSCOVA 18 (Agerpres). — După 

cum informează agenția T.A.S.S.. se
cretarul general al C.C. al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
Leonid I. Brejnev, va efectua, intre 
25 și 27 iunie, o vizită in Franța, 
la invitația președintelui Republicii 
Franceze, Georges Pompidou.

CAMBODGIA

Importante căi de comunicații
La bursele de schimb occidentale

incertitudinea persistă
Redeschiderea burselor occidentale 
confirmat persistența inceriitu-

sub controlul patrioților

PRINCIPIILE ADOPTATE - 0 BAZĂ TRAINICĂ PENTRU 
ÎNTĂRIREA SECURITĂȚII ȚĂRILOR EUROPENE

VARȘOVIA ÎS (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordai cotidianului 
„Zycie Warszawy". șeful delegației 
noloneze la lucrările reuniunii pre- 
găti’oare a Conferinței pentru secu- 
r:tate si cooperare in Europa. Adam 
V.'ilman. a arătat că „consfătuirea a 
fost chemată să servească întărirea 
securității în Europa. Această pro
blemă a preocupat in mod deosebit 
guvernul polonez și guvernele altor 
târî socialiste, atit sub aspectul 
principiilor pc care trebuie să se ba
zeze relațiile dintre state, cit și sub

cel al procedeelor care să servească 
încrederii reciproce și stabilității 
politice pe continent. AdODtate >n 
cursul convorbirilor pregătitoare 
multilaterale, aceste princÎDii. în 
primul rind principiul inviolabilității 
granițelor și integrității teritoriale, 
împreună cu principiul rezolvării 
pașnice a litigiilor, trebuie să consti
tuie o bază trainică pentru întărirea 
securității atit a țării noastre, cit ci 
a tuturor țărilor participante la con
sfătuire". a subliniat șeful delegației 
poloneze.

ÎN FATA F0P0AREL0R CONTINENTULUI SE DESCHID 
PERSPECTIVE LUMINOASE

a .
dinii pe piețele monetare și la înce
putul acestei săptămini. Cursul do
larului S.U.A. a scăzut puternic, 
luni, la Londra. Paris și Frankfurt 
pe Main, in raport cu marca vest- 
germană. lira sterlină și francul 
francez, și a uierdut sensibil in fața 
celorlalte monede occidentale, cu 
excepția yenului japonez si a lirei 
italiene. La Frankfurt pc Main, do
larul a atins cel mai redus nivel in 
raport cu marca vest-germană, res
pectiv 2.5550 mărci, față de 2.5825 
cit fusese cotat vineri la inchiderea 
bursei.

De asemenea, la Londra, lira ster
lină și-a revenit, reciștigind in mare 
pozițiile pierdute in ultimele 12 luni, 
fiind cotată la 2.5854 dolari față de 
2,5795, cit înregistrase vineri. Aceeași 
situație s-a semnalat și la Paris, 
unde dolarul a scăzut la 4.2275 fața 
de 4.2728. la inchiderea bursei, vineri.

In același timp, prețul aurului a 
crescut din nou cu aproximativ doi 
dolari față de nivelul atins vineri 
inchiderea burselor, situindu-se 
Londra la 123,50 dolari uncia, 
Zurich la 121—123 dolari uncia. 
Paris la 121,50 dolari uncia, iar

Frankfurt oscilind in jurul a 121 
dolari uncia.

Agenția Associated Press, citind 
cercurile financiare londoneze, con
sideră că „principala cauză a lipsei 
de încredere in dolar pare să rezide 
in reticența Washingtonului de a 
susține cursul dolarului pe piețele 
monetare, cumpărind dolari", precum 
și in „acțiunile oscilante luate de 
guvernul american in scopul limi
tării cheltuielilor publice și a canti
tății de monedă aflată in circulație 
in S.U.A.".

PNOM PENH 18 (Agerpres). — In 
urma unor atacuri susținute, forțele 
patriotice cambodgiene au dobîndit 
controlul asupra unor noi tronsoane 
ale șoselei nr. 5 —• cunoscută sub 
denumirea de „Drumul orezului", da
torită importanței majore pe care o 
are pentru aprovizionarea orașului 
Pnom Penh — precum și asupra unor 
însemnate porțiuni din șoseaua nr. 
6. care duce spre capitala provin
cială Kompong Cham si spre planta
țiile de arbori de cauciuc din estul 
fluviului Mekong. Ca rezultat al a- 
cestor acțiuni militare ofensive ale 
patrioților khmeri, blocada și izolarea

orașului Pnom Penh s-au accentuat, 
in condițiile in care șoselele nr. 1. 2, 
3 și 4 sint, de asemenea, controlate 
de patrioți: garnizoana Ionnolistă din 
capitala khmeră a rămas, astfel, 
complet tributară căii fluviale a Me- 
kongului, a cărei folosire rămine ex
trem de incertă, datorită pozițiilor pe 
care patrioții cambodgieni le dețin pe 
cele două maluri ale importantei ar
tere navigabile.

Victoria candidatului
P. C. din Japonia

BERLIN 18 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.S.U.G. și a Consi
liului de Miniștri al R. D. Germane, 
la Berlin a sosit, luni, intr-o vizită 
oficială de prietenie, delegația de 
partid și guvernamentală poloneză, 
condusă de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr 
.Taroszewicz. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale cu delegația de partid 
și guvernamentala a tării-gazdă. 
condusă de Erich Honecker, prim-, 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. trans-, 
mite agenția A.D.N.
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In alegerile parțiale 
din circumscripția Osaka PROTOCOL ROMÂNO-SOVIETIC

la 
la 
la 
la 
la

SANTIAGO DE CHILE 18 (Ager
pres). — In cadrul unei întrevederi 
cu conducerea Centralei Unice a Oa
menilor Muncii din Chile (C.U.T.), 
președintele Salvador Allende a de
clarat că --•••- ----- *-  -
lianță cu 
o intensă

opoziția de dreapta in a- 
elemente ostile desfășoară 
activitate subversivă in-

SOFIA IR (Corespondență de la 
C. Amariței). — într-un comentariu 
consacrat conferinței pentru secu- 
ritate și cooperare de la 3 iulie, pu
blicația bulgară „Ahteni" arată că 
ideea reuniunii, propusă de țările 
Tratatului de la Varșovia, a intrat 
in faza realizării ei practice.

După ce trece în revistă eveni
mentele care au facilitat succesul 
consultărilor multilaterale de la Hel
sinki și scoate in evidență impor
tanța punctelor înscrise pe ordinea 
de zi a conferinței europene, sap- 
; îminaiul subliniază că ..în fata po
poarelor europene se deschid per
spective luminoase. Bătrina Europă.

unde în trecut, în repetate rinduri, 
au Izbucnit conflicte nimicitoare, 
transferă, dc acum. în arhivele di
plomatice greaua moștenire a «răz
boiului rece» și trece la edificarea 
unor noi relații de bună vecinătate 
șl colaborare pașnică, întemeiate, pe 
principiile coexistenței pașnice intre 
state cu orinduiri sociale diferite.

Poporul bulgar privește cu spe
ranță și încredere ziua de miine, 
așteaptă ca conferința europeană să 
dea un nou impuls eforturilor pen
tru realizarea unei păci trainice pi 
a colaborării multilaterale intre 
toate popoarele din Eurona".

t I
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dreptată împotriva guvernului Uni
tății Populare.

Apărarea guvernului Unității 
Populare se află in miinile munci
torilor. sprijiniți de forțele armate 
care respectă regimul constituțional, 
a subliniat președintele republicii. 
„Noi vom triumfa pentru că întrea
ga noastră activitate are la bază 
principii revoluționare" a arătat Sal
vador Allende.

La rindul lor, conducătorii C.U.T., 
împreună cu președintele acestei or
ganizații, Jorge Godoy, l-au asigurat 
pe șeful statului că muncitorii chi
lieni, întregul popor vor depune 
toate eforturile pentru a apăra cu
ceririle revoluționare și guvernul U- 
nității Populare.

TOKIO 18 (Agerpres). — In alege
rile parțiale pentru Dieta japoneză, 
organizate duminică in circumscrip
ția Osaka — al doilea mare oraș ni
pon — candidatul Partidului Comu
nist din Japonia a obținut victoria 
cu o diferență de peste 10 000 de 
voturi favorabile. El l-a înfrînt pe 
reprezentantul Partidului liberal-de
mocrat, de guvernămint. care a de
ținut ultimul mandat in Camera 
Consilierilor. Cu această victorie, 
P.C.J. dispune în prezent de 11 
locuri în Camera superioară a Dietei.

Rezultatele alegerilor din Osaka 
sint considerate un indiciu semnifi
cativ pentru alegerile adunării din 
Tokio, programate luna viitoare, 
cind șansele cele mai mari sint atri
buite partidelor comunist și socialist.
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PRIVIND SCHIMBURILE 
ÎN DOMENIUL PRODUSELOR 

CHIMICE

MOSCOVA 18 (Corespondență de l.k 
N. Crețu). — în orașul Cerkatk din 
U.R.S.S. s-au încheiat lucrările gr/u- 
pelor de lucru ale ministerelor in
dustriei chimice din România I și 
U.R.S.S., consacrate schimburilor Su
plimentare reciproce de produse chi
mice pe perioada 1973—1975, precum 
și propunerile de livrări pe perioada 
1976—1980.

La încheierea convorbirilor, II ie 
Cîșu, ministru secretar de stat la Mi
nisterul Industriei Chimice. G. V. 
Uvarov, adjunct al ministrului in
dustriei chimice al U.R.S.S.. au sem
nat un protocol.

FORȚELOR PĂCII LE REVINE UN MARE MERIT 
ÎN REALIZĂRILE OBȚINUTE ***-

agențiile de presă transmit
DELHI 18 (Agerpres). — „New 

Age", organul central de presă al 
P.C. din India. califică apropiata 
Conferință general-europeană pentru 
securitate și cooperare drept „un 
important pas spre pace, care să 
pună capăt războiului rece". Co- 
mentind rezultatele consultărilor 
pregătitoare de la Helsinki, săptămi- 
nalul apreciază convocarea conferin
ței drept un mare succes al forțelor 
care se pronunță pentru pace, pen
tru dezvoltarea relațiilor de priete

nie între statele cu sisteme sociale 
diferite. Convocarea Conferinței ge
neral-europene — scrie in conti
nuare „New Age“ — va contribui la 
crearea unui nou tip de. .relații in 
Europa, bazate pe respectarea drep
turilor suverane ale popoarelor, re
nunțarea la folosirea forței, invio
labilitatea frontierelor pe continen
tul european, rezolvarea prin mij
loace pașnice a problemelor liti
gioase și dezvoltarea colaborării in
tre toate statele europene.

Demonstrare a

J.

f i

tineretului chilian în sprijinul politicii guvernului Unităjii 
Populare

Lucrările Comisiei mixte 
economice R.D. Vietnam- 
S U A *n conf°rmiț,ate 011 preve
derile recentului comunicat comun 
al celor patru părți semnatare ale 
Acordului de la Paris, privind înce
tarea războiului și restabilirea păcii 
in Vietnam, au fost reluate in capi
tala Franței. Delegația R. D. Viet
nam este condusă de Dong Viet 
Chau, ministrul finanțelor, iar cea 
americană de Maurice Williams, ad
ministrator £idjunct al Agenției de 
Dezvoltare Internațională (A.I.D.).

Primul secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, 
Mohamed Hafez Ghanem, a nrimit pe 
Petru Burlacu. ambasadorul Româ
niei la Cairo. în cursul intilnirii au 
fost abordate unele aspecte ale dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România si R. A. 
Egipt, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Socialistă Arabă.

Intîlnirea luptătorilor îm
potriva fascismului, o?giini- 

zatâ la inițiativa Federației Interna
ționale a Rezistenților (F.I.R.), la 
care au luat parte delegați ai orga-, 
nizațiilor naționale din 20 de țări 
europene, printre care și din Rom w-1' 
nia, și-a încheiat lucrările in capi
tala Belgiei. Participanta au adl, Pt-at 
o rezoluție privind sarcinile act uale 
ale foștilor luptători din rezistență.

ABOLIREA FORȚEI $1 AMENINȚĂRII CO FORȚA
PBINCIPIIICHEIE Al INFAPTIIIII SENHTAni

Potrivit aprecierilor unanime, unul 
din rezultatele pozitive remar
cabile ale consultărilor multila
terale de la Helsinki constă în enun
țarea principiilor menite să guverne
ze relațiile reciproce dintre statele 
europene. Consacrarea acestor prin
cipii de către conferința europeană, 
adoptarea masurilor adecvate in 
stare să garanteze aplicarea lor 
cu .scrupulozitate in viață vor avea 
o însemnătate hotâritoare pentru sta
tornicirea trainică a unor raporturi 
noi de încredere, intre statele conti
nentului, pentru realizarea unei păci 
durabile in Europa și in lume.

în cadrul unitar, indivizibil, al a-
- -r principii, principiul renunțării 

in relațiile dintre statele europene 
la forță, la amenințarea cu forța, la 
orice forme de intimidare și de pre
siune față de un alt stat are o în
semnătate capitală, putindu-se afir
ma, pe drept cuvint, că el reprezintă 
.nsăși esența conceptului de securi
tate. Căci, in definitiv, in ce se în
truchipează dezideratul securității 
europene ? Ce doresc și ce așteaptă 
r.-opoarele care militează pentru în
făptuirea lui ? înainte de orice, 
crearea unor asemenea condiții poli
tice pe continentul nostru care să 
permită fiecărei națiuni să se dez
volte liber, nestingherit, să-i dea ga
ranția că niciodată, in nici o împre
jurare și sub nici o formă, nu se va 
exercita împotriva sa. din partea 
vreunui stat sau a unui grup de sta
te. o agresiune, o tentativă de a se 
încălca teritoriul național, dreptul 
său imprescriptibil de a-si hotărî de 
sine stătător soarta, căile dezvoltării 
sale.

Zbuciumata experiență a Europei a 
învederat cu prisosință că, in trecut, 

.Dsa unei asemenea garanții a dat 
rimp liber politicii de forță a marilor 
puteri imperialiste, practicilor ei de

ingerințe in treburile altor state, pre
siunilor economice, politice și de 
altă natură — culminind cu actele de 
agresiune și cotropire dinaintea și 
din timpul celui de-al doilea război 
mondial. $i perioada postbelică a o- 
ferit destule exemple ilustrind că po
litica imperialistă de forță și domi
nație, de dictat și presiuni constituie 
întotdeauna principalul generator de 
tensiune in relațiile internaționale. 
O securitate trainică și o pace du
rabilă sint de conceput numai prin 
stricta respectare a egalității suve
rane a tuturor statelor, indiferent de 
mărimea și potențialul lor economic 
și militar. Tocmai de aceea in zilele 
noastre nu poate și nu trebuie admi
să, sub nici un motiv, o politică ba
zată pe „dreptul" celui mai tare 
de a se amesteca in afacerile inter
ne ale altor state, orice formă ar îm
brăca aceasta imixtiune — fie că este 
vorba de intervenție armată sau de 
formele ingerințelor politico-diploma- 
tice, presiunilor economice, financia
re. comerciale și de altă natură.

Ținind seama de aceste învățăminte 
istorice, doctrina dreptului interna
tional a statornicit concluzia că forța 
nu poate crea drept, că „dreptului 
forței" trebuie să-i ia locul forța 
dreptului — principiu care si-a găsit 
consacrare și in Carta O.N.U.. ca si 
intr-o serie de tratate încheiate intre 
guvernele europene.

în concordanță cu întreaga ei po
litică externă. România socialistă 
a subliniat In permanență necesitatea 
ca principiul renunțării la forță să 
fie așezat in mod ferm la baza unui 
sistem nou de relații între țările con
tinentului european. „Securitatea eu
ropeană — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să statueze, 
după părerea noastră, înlăturarea 
pentru totdeauna din viața continen-

tului a politicii de fosță, amenințare 
ou forța sau intimidare. asigurind 
punerea la adăpost a fiecărei națiuni 
de pericolul unei agresiuni sau al 
presiunilor din afară". Aceasta este 
condiția necesară și obligatorie pen
tru a elimina germenii încordării, a 
stimula dezvoltarea încrederii intre 
state — element esențial al procesului 
de destindere — a favoriza apro
pierea și prietenia intre națiuni. 
Pornind de la aceste conside
rente. acționind consecvent in con
formitate cu ele. România a înscris 
principiul abolirii forțe- in Declara
țiile solemne comune și in alte do
cumente încheiate cu alte țări, a mi
litat neobosit pentru ca el să se 
bucure de recunoașterea și adeziunea 
cuvenite.

în cadrul reuniunii multilaterale de 
la Helsinki, reprezentanții țării noas
tre au subliniat ferm necesitatea ca 
principiul abolirii forței să fie înscris 
la loc de frunte intre principiile me
nite să guverneze relațiile intereuro- 
pene — punct de vedere ce și-a gă
sit reflectarea in documentul final 
adoptat ca rezultat al consensului 
general.

După cum este cunoscut, partidul 
și statul nostru au subliniat in per
manență că importante sint însă nu 
numai precizarea și proclamarea so
lemnă a principiilor și normelor dc 
bază ale relațiilor intereuropene, ci 
și asigurarea că ele vor fi respectate 
și aplicate cu strictețe in viată dc 
către toate statele și fața de toate 
statele. In acest sens, delegația ro
mână la reuniunea de la Helsinki a 
militat pentru 
abolirii forței 
piilor de bază 
terstatald, cit și al
de realizare a acestor principii. în 
acest, sens, delegația României, po

înscrierea necesității 
atit in cadrul princi- 
ale raporturilor in- 

căilor practice

trivit poziției 
mate ’
P. C. 
nizat , 
conferinței ___ r___, ______
participantă să-și asume angajamen
tul solemn de a nu recurge la forță 
și la amenințarea ca forța în rela
țiile cu celelalte state și de a solu
ționa problemele divergente sau care 
s-ar putea ivi exclusiv pe căi poli
tice, prin tratative — singura cale 
rațională de rezolvare a problemelor 
interstatale, in concordanță cu cerin
țele destinderii, cu interesele popoa
relor. Se poate constata cu satisfac
ție că documentul final a înscris 
printre modalitățile de asigurare a 
respectării principiilor (cap. I. pct. b) 
recomandarea ca. la conferință, să se 
examineze propuneri destinate să 
facă efectivă nerccurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța. Acestei 
recomandări i-ar răspunde asumarea 
unui angajament solemn care să 
prevadă și faptul că opice recurgere 
la practicile politicii de forță, orice 
manifestare a politicii de presiune 
și intervenție vor intimpina condam
narea fermă a celorlalte state, opro
briul popoarelor.

Această frină moral-polltică va 
trebui, desigur, întregită prin garan
ția materială pe care o reprezintă 
însăși lichidarea instrumentelor po
liticii de forță și dominație — înar
mările. Tocmai de aceea, relevi nd 
strinsa Împletire dintre aspectul po
litic și cel militar al securității, țara 
noastră se pronunță hotârlt pentru 
măsuri concrete de dezangajare mi
litară șl dezarmare, preconizind în 
acest sens un program cuprinzător și 
realist.

Năzuind fierbinte spre securitate, 
popoarele europene sint profund in
teresate în renunțarea definitivă la 
forță și amenințare cu forța in re
lațiile internaționale. Este de aceea 
imperios necesar ca acum, cind a 
mai rămas puțin timp pină la Înce
perea conferinței, opinia publică, po
poarele continentului să-și facă au
zit cu putere glasul, astfel ca această 
conferință general-europeană să se 
desfășoare cu succes. înscriind rea
lizarea consecventă a acestui dezi
derat. potrivit cerințelor esențiale ale 
unei securități trainice în Europa.

. , de principiu afir-
la Conferința Națională a 
' din iulie 1972, a preco- 

a insistat 'ca, în cadrul 
europene, fiecare țară

R.
.$i

Ion FINTINARU

La invitația președintelui
I. B. Tito, la Belgrad a sosit, luni, 
într-o vizită oficială, regele Baudouin 
al Belgiei. împreună cu 
biola.

regina Fa-

Jumjaaghiin
al C.C. al

La Ulan Bator, 
Țedenbal. prim-secretar 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, și Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și Lubomir 
Strougal. președintele guvernului 
R. S. Cehoslovace, au semnat luni 
tratatul de prietenie și colaborare 
dintre R. P. Mongolă și R. S. Ceho
slovacă.

0 delegație de partid si 
guvernamentală a R. D. 
Viotnnm, coridusă de Fam Van 
Dong, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, premier al guvernului 
R. D. Vietnam, va efectua, in curind, 
o vizită oficiala de prietenie în R. P. 
Mongolă și R. P. D. Coreeană, la 
invitația conducerilor superioare de 
partid și a guvernelor din cele două 
țări, anunță agenția V.N.A,

Atentat împotriva
unui sediu al P. C. Italian

ROMA 18 (Agerpres). — La Mila
no a fost comis un atentat împotri
va unei secții locale a Partidului 
Comunist Italian. Persoane aparți- 
nînd grupului terorist „San" au a- 
runcat o bombă artizanală asupra 
porții clădirii în care se afla sediul 
secției P.C.I. Incendiul provocat a 
putut fi stins de către organele de 
pompieri.

Ministrul afacerilor ex
terne al R.P. Chineze,C1 Pin- 

fei. care a sosit la Carachi, pentru 
o vizită oficială în Pakistan, a în
ceput Juni convorbirile cu omologul 
său pakistanez, Aziz Ahmcd — rela
tează agenția China Nouă. Cele două 
părți au procedat la un schimb de 
păreri asupra relațiilor bilaterale.

Ministrul clucerilor ex
terne ui R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek. va face o vizi
tă la Bonn, intre 19 și 21 iunie, la 
invitația guvernului R. F. Germania 
— anunța agenția C.T.K.

Al 7-lea Congres natio
nal al Confederației Sindi
catelor Celor ce Muncesc 
(C.I.S.L.) s-a deschis la Palatul 
Congreselor din Roma. Participă 800 
de delegați, reprezentind cei peste 
2 184 000 de membri, delegații ale 
celorlalte două mari centrale sindi
cale — Confederația Generală a 
Muncii și Uniunea Italiană a Muncii 
— precum și oaspeți din alte țări. 
Din România este prezent Constantin 

-Mîndreanu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. In cursul dimi
neții, Bruno Storti. secretar general 
al C.I.S.L., a prezentat un raport 
asupra principalelor probleme care 
confruntă mișcarea sindicală italiană.

Ministrul afacerilor ex
terne al G.R.U.N.C. (Guvernul 

Regal de Uniune Națională al Cam- 
bodgiei). Sarin Chhak, care se află 
in vizită oficială în Siria, la invitația 
guvernului acestei țări, a avut pri
ma serie de convorbiri cu omologul 
său sirian, Abdel Halim Khadam.

Primul ministru al Israe
lului, Golda Meir, a anunțat că va 

accepta să-și prezinte din nou can
didatura la funcția de șef al guver
nului, dacă viitoarele alegeri genera
le, care se vor desfășura in toamnă, 
se vor solda cu succesul Partidului 
Muncii (de guvernămint).

Ziarul
„Nodon Sinmun" 
cere lichidarea 

așa-numitei Comisii 
a O.N.U. pentru Coreea

PHENIAN 18 (Agerpres). - 
Intr-un articol publicat, recent, 
de ziarul „NODON SINMUN". 
din R.P.D. Coreeană, se arată 
că Nordul și Sudul Coreei au 
căzut de acord, in principiu, a- 
supra modului de soluționare a 
problemei retinificării patriei 
de către coreenii înșiși, astfel 
că reprezentanții celor două 
părți ale Coreei continuă dialo
gul in vederea traducerii in 
practică a acestui acord. In a- 
cest context, ziarul arată ca e- 
xistența așa-numitei „Comisii 
a O.N.U. pentru unificarea și 
refacerea Coreei" este incompa
tibilă cu noile condiții create, 
intrucit această comisie se a- 
mestCcă in afacerile interne ale 
Coreei și seamănă discordie și 
antagonism in sinul națiunii 
coreene. Reunificarea patriei 
este o problemă care trebuie să 
se rezolve la nivel național, prin 
respectarea suveranității po
porului coreean, impunindu-se, 
ca o condiție prealabilă, retra
gerea forțelor străine de pe te
ritoriul Coreei. Și, din moment 
ce Nordul și Sudul preconizea
ză să realizeze reunificarea 
țâra pe principiul autodetermi
nării, staționarea in Coreea de 
sud a trupelor americane și a- 
mestecul așa-zisei „comisii" 
trebuie să înceteze.

De altfel — scrie „Nodon 
Sinmun" — faptul că o serie de 
țări membre ale comisiei sus- 
amintite s-au retras constituie 
o dovadă a nelegalității. ei ' și 
demonstrează necesitatea des
ființării acestui organism.
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