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Ședința Comisiei de elaborare
J ■>

a proiectului Programului 
Partidului Comunist Român

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în ziua de 19 
iunie a avut loc ședința Comisiei 
de elaborare a proiectului Progra
mului Partidului Comunist Român, 
document care urmează să fie su
pus dezbaterii organizațiilor de 
partid, întregului popor și prezen

tat spre aprobare Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

Comisia a analizat și discutat cu 
acest prilej tematica proiectului 
Programului partidului.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care s-a referit la orien

tările ce trebuie să le aibă proiec
tul de program, la direcțiile de ac
tivitate și modul de lucru al comi
siei.

In unanimitate, comisia și-a în
sușit orientările și Indicațiile secre
tarului general al partidului.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI C.C. AL P.C.R.
In zilele de 18 si 19 iunie 1973 a avut loe Ple

nara Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

1) . La primul punct al ordinii de zi. plenara a dez
bătut și aprobat raportul Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecțio
narea invățâmintului in România.

In încheierea dezbaterilor la această problemă a 
luat cux intui tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat in unanimitate concluziile și sar
cinile cuprinse in cuvintarea secretarului general al 
partidului.

Comitetul Central a stabilit ca, în spiritul propu
nerilor Comitetului Executiv, al concluziilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu și al recomandărilor făcute, 
de participanții la discuții, sâ se definitiveze hotă
rârea cu privire la perfecționarea învățămîntului. co
respunzător cerințelor dezvoltării economico-sociale a 
societății noastre socialiste. Hotărirea urmează să fie 
dată publicității. Totodată, s-a stabilit ca. Ia sfirși- 
tu! fiecărui an de învățămînt. să se prezinte Comi
tetului Central o informare cu privire la modul in 
care se aplică măsurile adoptate.

2) . Plenara 3 analizat modul in care sînt transpuse 
In viață hotărârile partidului și statului nostru cu 
privire la rolul femeii in viața politică, economică 
și socială a țârii si a dat o înaltă apreciere contri
buției aduse de milioanele dc femei la progresul pa
triei, la înflorirea României socialiste, la formarea 
unui tineret sănătos, animat de nobilele idealuri ale 
socialismului si comunismului.

In încheierea discuțiilor la acest punct al ordinii 
de zi a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara C.C. al P.C.R. și-a însușit în unanimitate 
concluziile secretarului general ai partidului și a 
stabilit, ținînd seama de complexitatea sarcinilor 
izvorite din programul făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, noi măsuri referitoare la pro
movarea tot mai activă a femeilor in întreaga viață 
social-politică a țării. îmbunătățirea condițiilor lor 
de muncă și de viață. Hotărirea va fi dată publi
cității.

3) . Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat realizarea Com
plexului hidroenergetic și de transport Dunărea — 
Marca Neagră, prin reluarea lucrărilor de execuție 
a canalului Dunărea—Marea Neagră, construirea 
noului port maritim la Constanța Sud — Agigea și a 
hidrocentralei dc la Cernavodă.

4) Aprobind in unanimitate informarea privind re
zultatele aplicării măsurilor stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din februarie — martie 1973 in legă
tură cu îmbunătățirea organizării activității ccono- 
mico-sociale, Comitetul Central a stabilit ca orga
nele de partid și dc stat să acționeze în continuare 
pentru aplicarea cu fermitate a măsurilor adoptate, 
asigurind o mai bună folosire a forței de muncă, 
repartizarea cadrelor in producția materială, rațio
nalizarea și simplificarea aparatului administrativ.’

5) Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat in unanimi
tate informarea cu privire la compoziția, efectivul 
și structura organizatorică ale partidului. Plenara 3 
stabilit să se ia măsuri in continuare pentru afir
marea continuă a rolului conducător al partidului 
in întreaga viață politică, economică și socială a 
țării, pentru creșterea conștiinței socialiste a mase-

, K lor in spiritul idealurilor societății noastre, al eticii 
și echității socialiste, pentru mobilizarea largă a 
tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — la înfăptuirea la un 
nivel calitativ superior și înainte de termen a sar
cinilor actualului plan cincinal.

6) . Plenara C.C. al P.C.R. a aprobat in unanimitate 
Informarea cu privire la politica de cadre. Comite
tul Central a trasat tuturor organelor de partid, de 
stat și obștești sarcina dc a desfășura in continuare 
o activitate multilaterală in domeniul formării și 
promovării cadrelor, să le dezvolte acestora aptitudi
nile de buni organizatori și conducători politici. înal
te trăsături etice și morale, pentru a-și pune întreaga 
capacitate și putere de muncă in slujba înfăptuirii 
politicii partidului și statului nostru.

7) . La propunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
plenara C.C. al P.C.R. a hotărit in unanimitate con
stituirea Congresului deputaților consiliilor populare 
județene. Congresul urmează să se întrunească o dată 
la cinci ani și să dezbată principalele probleme ale

conducere a

organizarea 
țară a pre-

dezvoltării României, inclusiv planul dc dezvoltare 
economico-socialâ, precum și alte măsuri, să fie un 
organ de participare largă a reprezentanților cetă
țenilor la conducerea țării. EI va cuprinde totalita
tea deputatilor consiliilor populare județene și mu
nicipiului București.

Crearea unui astfel dc organism asigură, direct și 
democratic, verificarea reală a justeței politicii parti
dului și statului nostru, creșterea răspunderii tutu
ror cetățenilor în întreaga activitate dc 
țării noastre.

Comitetul Central a hotărât, totodată, 
din patru in patru ani a Conferinței pe
ședinților consiliilor populare comunale și orășe
nești. iar din doi in doi ani a conferințelor județene 
ale președinților consiliilor populare comunale și 
orășenești.

Plenara a hotărât ca aceste măsuri să fie supuse 
legiferării Marii Adunări-Naționale.

8). La ultimul punct al ordinii de zi, plenara a 
adoptat unele hotărâri organizatorice.

în urma măsurilor care s-au luat in vederea unei 
mal bune repartizări a cadrelor și întăririi condu
cerii unor comitete județene de partid, tovarășii Io
sif Banc și Ion Dincă au trecut în munca de prim- 
secretari Ia județele Mureș și, respectiv, Argeș. în le
gătură cu aceasta, plenara a aprobat In unanimi
tate eliberarea lor din funcția de secretari ai C.C. al 
P.C.R.

întrucît tovarășul Aurel Duca a fost numit am
basador, plenara a aprobat in unanimitate elibera
rea sa din funcția de membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărât completarea numărului membri
lor C.C. al P.C.R. în acest sens, a aprobat în unani
mitate trecerea din rândul membrilor supleanți in 
rindul membrilor C.C. al P.C.R. a tovarășei Mag
dalena Filipaș. președinta Uniunii sindicatelor din 
industria ușoară.

Plenara a hotărît in unanimitate mărirea numă
rului membrilor Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. de la 21 la 23.

In spiritul hotăririi plenarei privind creșterea 
rolului femeilor in viața politică, economică și so
cială a țării, promovarea lor in activitatea de con
ducere, Comitetul Central a aprobat in unanimitate, 
ia propunerea tovarășului Emil Bodnaraș. membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. alegerea ca membri ai Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. a tovarășelor Elena 
Ceaușescu, director general al Institutului central 
de cercetări chimice, și Lina Ciobanu, prim-secretar 
al comitetului de partid al sectorului 2—București. 
De asemenea, plenara a ales in unanimitate ca mem
bri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. pe tovarășele Magdalena Filipaș și Aurelia 
Dănilă, președinta Comitetului județean Cluj al fe
meilor.

★

La punctele înscrise pe ordinea de zi a plenarei 
au luat cuvîntul tovarășii : acad. Nicolae Teodorescu. 
vicepreședinte al Asociației oamenilor de știință, 
prof. univ. Ludovic Takacs, vicepreședinte al Consi
liului oamenilor muncii de naționalitate maghiară. 
Ștefan Pascu, rectorul universității „Babeș-Bolyai“ 
din Cluj, Andrei Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al P.C-R-. acad. Miron Nico- 
lescu. președintele Academiei Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Vasilichi. președintele Comisiei 
pentru sănătate, muncă și asigurări sociale a M.A.N., 
Ion Anton, rectorul Institutului politehnic din Timi
șoara, Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Comi
tetului județean Galați al P.C.R.. Suzana Gâdea, 
președinta Consiliului Național al Femeilor, Olimpia 
Solomonescu, președinta Comitetului județean Pra
hova al femeilor. Aurelia Dănilă, președinta Comite
tului județean Cluj al femeilor, Agurița Alexandrescu, 
secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R., 
Iuliana Bucur, directoarea întreprinderii integrate de 
lină din Constanța. Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Centrii al Uniunii Generale a Sindica
telor. Gheorghe Cioară, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
Ludovic Fazekas, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., Ion Crăciun, ministrul 
industriei ușoare.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

cu privire la dezvoltarea
și perfecționarea învățămîntului

Stimați tovarăși,

în raportul prezentat plenarei a 
fost înfățișat un bilanț al înfăptui
rii hotărârilor Comitetului Central 
din 1968, al aplicării Legii învăță- 
mîntului. După cum se vede, am 
obținut o serie de rezultate în mai 
buna organizare și desfășurare a 
procesului de învățămînt, în asi
gurarea cadrelor necesare diferite
lor domenii ale activității econo- 
mico-sociale. Învățămîntul nostru 
asigură predarea la un nivel mai 
înalt a unor cunoștințe și satisface, 
aproape în totalitate, necesarul de 
cadre de specialiști. Acesta este un 
rezultat de seamă al activității des
fășurate de partid în domeniul 
pregătirii cadrelor, al ridicării ni
velului general de cunoștințe al 
tineretului și al întregului nostru 
popor.

Așa cum se înfățișează în rapor
tul prezentat plenarei și cum cu
noaștem din viață. în domeniul în
vățămîntului continuă să se mai 
manifeste încă o serie de neajun-

suri. In primul rând, consider că 
trebuie să subliniem faptul că Mi
nisterul Educației și învățământu
lui, instituțiile de învățămînt, mi
nisterele care au atribuții în do
meniul învățămîntului nu au a- 
cordat atenția necesară și nu au 
urmărit în suficientă măsură în
făptuirea hotărârilor plenarei, 
realizarea prevederilor Legii în
vățămîntului. Aceasta a făcut ca în 
învățămîntul de toate gradele să 
mai dăinuie lipsuri serioase.

Sînt lipsuri în ce privește plani
ficarea necesarului de cadre, atît 
in domeniul școlilor profesionale, 
al cadrelor medii, cît și în învăță
mîntul superior. O planificare 
judicioasă cere o cunoaștere mai 
bună a perspectivei de dez
voltare economico-socială a ță
rii. Avem un plan cincinal, avem 
prevederi pe o perioadă mai în
delungată, dar am impresia că nu 
s-a ținut seama în suficientă mă
sură de acestea pentru a se asigu
ra pregătirea cadrelor de care 
avem realmente nevoie și pentru

a se evita școlarizarea unor cadre 
pentru specialități sau sectoare de 
care nu avem nevoie. De aceea 
avem astăzi unele sectoare cu 
surplus de cadre, pe care trebuie 
acum să le îndrumăm spre recali
ficare, spre producție.

Nu în suficientă măsură s-au 
aplicat prevederile cu privire la 
legarea învățămîntului de practi
că. de viață. S-au obținut, e drept, 
și rezultate bune în această direc
ție. Pe de altă parte, organizarea 
de ateliere, de laboratoare, dota
rea lor necesită un anumit timp. 
După cum ați auzit din cuvîntul 
unor tovarăși, sînt în curs o se
rie de măsuri privind realizarea 
de construcții și de dotări care 
vor îmbunătăți mult situația, mai 
cu seamă în învățămîntul supe
rior. in învățămîntul profesional 
și în cel de specialitate tehnică. 
Și-a făcut însă loc o anumită men
talitate — la Ministerul Educației 
și învățămîntului și la unele cadre 
didactice — că nu ar fi necesar ca 
în toate domeniile să se pună ac

cent pe practică. Această mentali
tate are o influență negativă asu
pra realizării hotărârilor Plenarei 
Comitetului Central din 1968 cu 
privire la legarea învățămîntului 
de viață.

Consider că o lipsă serioasă a 
Ministerului Educației și învăță
mîntului este faptul că nu a luat 
măsurile corespunzătoare pentru 
asigurarea in bune condiții a ge
neralizării învățămîntului de 10 
ani. Dimpotrivă, s-au emis tot fe
lul de teorii, care puteau să ducă, 
pînă la urmă, la abandonarea ideii 
de generalizare a învățămîntului 
de 10 ani.

. Uneue lipsuri s-au manifestat și 
în activitatea consiliilor populare 
și a comitetelor județene de partid, 
mai ales in ce privește îndrumarea 
învățămîntului de cultură generală 
și profesional. Nici de la Comite
tul Central — mă refer la Secreta
riat, la organele centrale de partid 
care trebuiau să vegheze la apli-

(Continuare în pag. a Il-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

cu privire la rolul femeii în viața
politică,
Stimați tovarăși,

Dezbaterile au reliefat că rapor
tul prezentat plenarei este, în ge
neral. acceptat. Intr-adevăr. în so
cietatea noastră socialistă, femeile 
ocupă un loc important ; ele au 
adus și aduc o contribuție conside
rabilă în toate sectoarele de acti
vitate. munca și creația lor sînt 
încorporate în tot ceea ce am reali
zat și realizăm. Așa cum se arată 
în raport și cum s-a precizat și in 
dezbateri, există ramuri de activi
tate unde femeile reprezintă 60—70 
la sută, avînd rolul hotărîtor în în 
făptuirea programului partidului. 
De altfel, ținînd seama că, din to
talul populației, femeile reprezintă 
51 la sută, înseamnă că nici nu se 
poate concepe și nici nu se poate 
vorbi despre construcția socialis
mului. despre înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a țării fără 
participarea activă la întreaga via
ță socială a femeilor. De aceea, 
ceea ce trebuie de fapt să discutăm 
acum este să vedem ce trebuie fă-

economică și socială a țării
cut spre a asigura condițiile pro
pice pentru creșterea contribuției 
femeilor la înfăptuirea programu
lui elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Desigur, nu putem da decît o 
înaltă apreciere muncii femeilor. 
De altfel, apreciind activitatea 
muncitorilor, țăranilor și intelec
tualilor am inclus, întotdeauna, și 
femeia care, din punct de vedere 
social, nu poate fi tratată în mod 
separat. Nu este practic posibil să 
judecăm activitatea femeilor rupt 
de activitatea generală a națiunii 
noastre, de lupta întregului popor 
pentru edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, de e- 
forturile pentru ridicarea tuturor 
cetățenilor patriei la un nivel de 
viață și de civilizație tot mai înalt.

Ținînd seama de rolul important 
pe care-1 au femeile în societate 
trebuie să soluționăm unele pro
bleme sociale mai bine decît am 
făcut pînă acum. Trebuie să ară
tăm, de pilda, că nu pe măsura ro
lului și participării femeii la

treaga viață 
promovarea 
conducere. Nu am acordat atenție 
ca, in mod corespunzător cu locul 
și importanța pe care o are în so
cietate, femeia să participe în 
toate forurile de conducere, de 
partid și de stat, în toate organis
mele unde se elaborează și se a- 
doptă măsurile și hotărârile pri
vind dezvoltarea societății noas
tre. în legătură 
desigur, trebuie 
cățele, consiliile de femei, Uni
unea Tineretului Comunist, dar 
în principal trebuie să spu
nem că nici Comitetul nostru 
Central, nici organele de partid nu 
au acordat atenția corespunzătoare. 
Nu este întîmplător că, practic, a- 
proape nu există femei secretari 
ai comitetelor județene de partid

socială se prezintă și 
femeii în munci de

cu aceasta, 
criticate sindi-

— abia de cîteva luni au fost alese 
cîteva secretare județene din rân
dul femeilor. Nu este întîmplător 
că în Comitetul Executiv, care este 
destul de larg, nU există nici o fe
meie. De altfel, chiar în Comitetul 
Central de-abia recent, la Conferin
ța Națională, am adus îmbunătă
țiri în această privință. Trebuie să 
recunoaștem că nu s-a acordat a- 
tențl-a cuvenită promovării femeilor 
în diferite sectoare de activitate. 
Prin aceasta partidul și statul, so
cietatea au fost private de un a- 
poTt mai mare pe care peste ju
mătate din populația țării putea 
să-1 aducă în soluționarea proble
melor noastre sociale, în conduce
rea societății. Este clar, tovarăși, 
că, în această direcție, trebuie să
(Continuare în pag. a IlI-a)

Mta plenară a Consiliului
Suprem al Dezvoltării
Economice si Sosi®

în ziua de 19 iunie a avut loc, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința plenară a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale.

Consiliul Suprem a examinat și 
aprobat proiectul planului de dez
voltare econcmico-socială a Repu
blicii Socialiste România pe anii 
1974—1975, hotărind să se treacă 
de îndată la defalcarea sarcinilor 
sale pe centrale industriale și în
treprinderi. Totodată, Consiliul Su
prem a stabilit ca în întreaga ac
tivitate de pregătire și realizare a 
acestor prevederi să se urmărească 
aplicarea riguroasă, fermă, a in
dicațiilor cuprinse în concluziile 
privind planul pe 1974 prezentate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
ședințele din cursul lunii iunie ale 
Comitetului Executiv al C.C, al

P.C.R. și Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale.

Consiliul Suprem a stabilit ca 
pentru următoarele șase luni să se 
ia toate măsurile pentru realizarea 
integrală a planului pe 1973, la 
toți indicatorii, astfel incit acesta 
să reprezinte o bază trainică pen
tru buna pregătire a planului pe 
1974.

Totodată, ministerele economice 
să ia măsuri energice pentru reali
zarea planului de investiții pe 1973 
și pregătirea documentațiilor și a 
proiectelor pentru obiectivele pre
văzute in 1974.

în continuare, Consiliul Suprem 
a aprobat unele îmbunătățiri în 
componența și conducerea secțiuni
lor de specialitate.
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c-srea hotâririlor — nu s-a exer
citat un control temeinic, nu s-a 
acționat cu destulă fermitate. La 
rlndul său. Consiliul de Miniștri, 
care răspunde de înfăptmirea pre
vederilor legii, a hotâririlor de 
partid, nu a exercitat un control 
și o urmărire efectivă, permanentă 
a realizării sarcinilor stabilite.

Dacă asemenea stări de lucruri 
negative nu s-ar fi manifestat, 
dacă ele ar fi fost mai hotărit 
combătute, ne-am fi putut înfățișa 
acum cu rezultate mai bune. Cred 
câ e bine ca, după cinci ani. ciad 
discutăm ceea ce am realizat, cînd 
luăm noi măsuri în vederea îmbu
nătățirii întregi: activități în învă- 
țămint. să menționăm aceste nea
junsuri. pentru ca ele să fie elimi
nate. astfel incit, să putem realiza 
în mai bune condiții ceea ce vom 
stabili în această plenară.

După cum ați văzut, se fac o 
serie de propuneri, cred, judicioa
se, care asigură dezvoltarea într-o 
formă unitară a întregului sistem 
de învățâmînt din țara noastră. 
Avem posibilitatea să urmărim, 
într-o concepție unitară. întregul 
proces de învățâmînt și de pregă- 
t.re a cadrelor, incepind de la gră
dinițele de copii.

Grădinițele trebuie să facă și ele 
parte din procesul de educare și 
formare a copilului. învățămîntu
lui preșcolar nu i s-a acordat la 
noi suficientă atenție. Va trebui ca 
în viitor, așa cum se prevede în 
material, să fie cuprinși efectiv 
toți copiii în acest sistem sau, în 
orice caz, cel puțin în ultimul an. 
Consider măsurile ce se propun în 
întregime juste. Va trebui să 
creăm condiții materiale ca. real
mente, copiii pînă In 6 ani să poa
tă primi o anumită educație și anu
mite cunoștințe care să le faciliteze 
intrarea în învățămîntul propriu- 
zis. Trebuie să considerăm grădini
țele ca o parte a învățămîntului, 
pregătitoare — dacă vreți — dar 
ca o parte a învățămîntului.

învățămîntul de 10 ani este con
ceput acum, după părerea mea. 
într-o formă mai unitară. Aceasta 
creează posibilitatea generalizării 
lui. a înfăptuirii obligativității ca 
întregul tineret să absolve 10 cla
se. Trebuie părăsite vechea menta
litate-și vechea situație de a pierde 
pe drum circa.10 la sutâ.din copii. 
Școala, învățătorul, profesorul sînt 
obligați să găsească formele de 
educație cele mai corespunzătoare 
pentru ca toți copiii să parcurgă 
această perioadă obligatorie de in- 
vățămint. Obligația statului, a so
cietății, nu este să-i scoată afară 
din școală pe cei care învață mai 
greu, ci să găsească mijloacele po
trivite pentru a-i ajuta pe toți co
piii să-și însușească cunoștințele 
corespunzătoare. Să creăm și siste
me separate, de cămin, de internat 
pentru acei care au condiții mai 
grele, să le asigurăm profesori spe
ciali. Pe alții să-i trecem in școli 
speciale, în așa fel încît, practic, 
întregul tineret să parcurgă cele 
10 clase obligatorii. Este inadmi
sibil să ma: existe astăzi tineri 
care să se ducă la armată cu una 
sau două clase de școală. Invăță- 
mintul trebuie să asigure cadrul și 
măsurile necesare ca întregul ti
neret să-și însușească cunoștințe 
la nivelul a 10 ani de școală.

Formele propuse aici sînt accep
tabile și, după cite am înțeles, toți 
tovarășii au fost de acord cu ele. 
Cei 10 ani vor fi realizați in trei 
trepte : ciclul primar, gimnaziul și 
liceul. De ce este nevoie să pro
cedăm astfel ? Pentru că sistemul 
de pină acum — cînd după clasa 
a VUI-a tineretul se despărțea, o 
parte mergînd spre școala profe
sională și alta spre liceu — dezor
ganiza școala. Trebuie să mergem 
pe un sistem unitar de 10 ani. ur
mând ca după aceea să se facă se

pararea celor care merg la liceu și 
a celor care merg în învățămîntul 
profesional. Cu o subliniere : — ca 
în primii doi ani de liceu, ultimii 
doi ani de școală din cei zece obli
gatorii. trebuie pus un mare accent 
pe cunoștințele practice. întregul 
învățâmînt trebuie să pregătească 
tineretul pentru producție, pen
tru muncă. Și tînărul din liceu și 
cel din universitate trebuie să fie 
în stare să execute o muncă con
cretă in societatea socialistă. Fie
care trebuie să înțeleagă câ nu se 
pregătește să devină funcționar, 
ci pentru a contribui la sporirea 
avuției naționale. Consider că 
trebuie să înscriem ca principiu de 
bază în hotărîrea Comitetului 
Central și în lege că învățămin- 
tul trebuie să pregătească tinere
tul pentru muncă și viață. Aceasta 
este sarcina fundamentală a unui 
învățâmînt cu adevărat serios, ca
pabil să pregătească poporul pen
tru construcția societății socialiste 
și comuniste. (Aplauze).

Este necesar să aducem o serie 
de îmbunătățiri formelor și meto
delor de predare. Există o preocu
pare destul de susținută pentru a 
se lăsa profesorului mai mult timp 
liber în vederea studiului și altor 
activități. Mai puțină preocupare 
există însă la pedagogul nostru de 
a lăsa copilului timp de studiu. 
Copiii 9Înt supraîncărcați cu pre
darea. Există un număr prea mare 
de ore de predare. Aceasta este 
valabil și în învățămîntul superior. 
Trebuie să mergem cu hotărîre la 
îmbunătățirea procesului de învă- 
țămînt. în primul rînd, este nece
sar să se înțeleagă faptul că ele
vul, studentul nu pot învăța neli
mitat. Noi în trecut ceream 6 ore 
de activitate pentru tineretul pină 
la vîrsta de 18 ani. Este clar că nu 
se poate impune zilnic elevului — 
și cred că aceasta e valabil și pen
tru student — mai mult de 6 ore 
de învățâmînt — în care să fie 
incluse și orele de clasă și prac
tica. Este suficient să se învețe în 
scoală 30—36 de ore pe săptămână, 
în care să fie incluse predarea, 
seminarul, laboratorul, practica. 
Dacă vrem ca copilul, tînărul să 
poată învăța temeinic, trebuie să 
reducem orele de predare, încăr
cate cu elemente inutile, cu repe
tări fără discernămînt, să aducem 
serioase îmbunătățiri metodelor și 
formelor de predare în învățămîn
tul nostru de toate gradele.

S-a vorbit aici despre învăță
mîntul în limbile naționalităților 
conlocuitoare. Pe drept cuvînt. în 
raportul prezentat se subliniază 
justețea politicii partidului nostru 
în acest domeniu, rezultatele obți
nute in crearea unui învățâmînt 
larg pentru întregul tineret, inclu
siv în limbile naționalităților con
locuitoare. rezultatele deosebite 
a’.e întregii politici naționale a 
partidului nostru.

Se pune problema : este sau nu 
necesar ca tânărul de naționalitate 
maghiară sau germană să învețe 
în școală și limba română ? Cred 
câ nu asigurindu-i condiții să în
vețe această limbă i-am face o ne
dreptate. ci invers, dacă l-am lăsa 
în continuare să nu cunoască lim
ba română. In felul acesta l-am 
pune într-o situație de inegalitate 
față de tineretul român, deoarece 
practic el nu ar puțea avea 
acces liber la toate formele 
superioare de învățămînt. Am 
mai spus și cu alte prilejuri : noi 
nu vom putea crea institute spe
ciale de fizică, chimie sau alte spe
cialități pentru tinerii care nu cu
nosc limba română. De aceea, a 
nu crea condiții pentru învățarea 
limbii române ar însemna să-1 pu
nem pe tinărul maghiar sau ger
man într-o situație de inegalitate 
față de colegul său român. Nu am 
fi marxiști, nu am fi comuniști 
dacă am proceda în felul acesta. 

Una este să asigurăm — și trebuie 
să asigurăm — posibilitatea tuturor 
de a învăța în limba proprie, și 
alta e obligația noastră, a societă
ții. de a-i sprijini pe tinerii de alte 
naționalități să învețe și limba ro
mână, limba de stat, care-i ajută să 
aibă acces liber, nelimitat. în toate 
domeniile de activitate. In felul 
acesta trebuie înțeleasă problema.

In material se pune și problema 
ca tinerii de naționalitate română 
din comunele și județele unde se 
vorbește și limba unei naționalități 
conlocuitoare, să cunoască și limba 
acesteia. Este cred just, normal. 
Este necesar să luăm măsuri in 
acest sens, să creăm condiții cores
punzătoare. Este evident că într-un 
sat unde sînt și români și ma
ghiari. sau și români și germani, 
învățătorul, indiferent că e de na
ționalitate română, maghiară sau 
germană, trebuie să cunoască am
bele limbi. Altfel nu va avea po
sibilitatea să lucreze bine cu copiii. 
De aceea, este necesar să ne gîndim 
la asemenea măsuri practice care să 
corespundă situațiilor concrete din 
fiecare loc, pornind de la necesi
tatea asigurării condițiilor ca 
tineretul să poată învăța în limba 
naționalității respective și, în 
același timp, să poată învăța și 
limba română. Limba română nu 
este pentru nici un tînăr care 
trăiește în România o limbă străi
nă ! Este limba societății noastre 
socialiste și trebuie învățată de 
toți cetățenii români. Numai astfel 
se pot realiza condiții reale de e- 
galitate în drepturi. Putem dis
cuta oricît, dar realitatea aceasta 
este. Nu poate fi egalitate dacă 
cetățenii aceleiași țări nu cunosc 
limba statului, care le permite 
să-și desfășoare activitatea în ori
care domeniu.

Pornind de aici, doresc să mă 
refer și la problema limbilor străi
ne. Nu se poate spune că stăm 
prea bine cu învățarea limbilor 
străine ; dimpotrivă, în această di
recție există încă neajunsuri se
rioase. Avem obligația de a asi
gura tineretului nostru posibilita
tea de a învăța in școli limbi străi
ne. Dacă ne gîndim la viitor, la 
apropierea între națiuni, este clar 
că învățarea limbilor străine con
stituie o problemă de bază a apro
pierii — nu numai în cadrul Ro
mâniei, între români și naționali
tăți. dar și pe scară mai, generală. 
Lăsînd însă la o parte această 
perspectivă îndepărtată, trebuie să 
spunem că accesul la cuceririle 
științei și tehnicii contemporane 
nu este posibil fără stăpânirea mă
car a două limbi de circulație mon
dială. Astăzi fără limba rusă nu te 
poți descurca într-un șir de proble
me tehnice. Fără engleză, de aseme
nea, nu te poți descurca în cele 
mai multe probleme tehnice. La 
fel în ce privește germana, fran
ceza. Nu întîmplător se predau în 
școală rusa, franceza, engleza și 
germana. S-a pornit tocmai de la 
necesitățile dezvoltării societății 
noastre. Cel 'puțin în condițiile 
de astăzi. Ce va fi peste 100 de ani 
se va vedea atunci. Se va merge, 
probabil, spre reducerea limbilor, 
spre apropiere și nu spre diversifi
carea lor. Ca să se înțeleagă, oa
menii trebuie să poată vorbi a- 
ceeași limbă. Iată de ce învățarea 
limbilor străine de circulație mon
dială este obligatorie. Vina Mi
nisterului Educației și învățămân
tului este că nu a luat măsuri 
pentru pregătirea cadrelor nece
sare predării acestor limbi și că 
n-a urmărit predarea la nivelul 
corespunzător a acestora. Vor tre
bui luate urgent măsurile pentru 
a se aduce îmbunătățirile ce se 
impun în această direcție.

S-a vorbit aici despre liceele de 
specialitate. Sînt unele neajunsuri 
în organizarea liceelor tehnice. în 
specializarea lor. în primul rînd, 

trebuie criticată fărîmițarea exa
gerata a specialităților. Dacă vrem 
să pregătim tineri în domeniul 
chimiei, nu avem nevoie să creăm 
licee pentru mase plastice, cau
ciuc. fire etc. Trebuie să facem un 
liceu de chimie in care să se pre
dea și chimia organică și anorga
nică și care, în ultimul an, să asi
gure o anumita specializare. Alt
fel nu vom avea nici o finalitate, 
vom scoate un tînăr care nu va 
avea nici o cultură de bază chi
mică și care, din punct de vedere 
practic, se va pricepe mai puțin 
decît absolventul școlii profesio
nale să lucreze la fibre sau la 
cauciuc. Deci nu trebuie să renun
țăm la liceul de chimie, ci la fă
rîmițarea specialității. Același lu
cru este valabil în construcții de 
mașini, în industria lemnului și in 
celelalte domenii.

în prezent. în construcții de ma
șini avem circa 7—8 specialități 
de licee. Pînă și contabilul se dife
rențiază pentru cooperativa agri
colă de producție, pentru coopera
tiva meșteșugărească, pentru coo
perativa de consum, pentru turism, 
pentru comerțul interior, pentru 
comerțul exterior. Ce fel de liceu 
este acesta ? Noi avem nevoie de 
un contabil care să fie bun ori
unde ar lucra. Regulile contabile 
trebuie să fie unitare peste tot, e- 
vidența trebuie să fie așezată pre
tutindeni pe aceeași bază. Exage
rările au pornit de la faptul că 
Ministerul Educației și învățămîn- 
tului n-a condus acest învățămînt 
care a fost lăsat în atribuția minis
terelor de specialitate. Au fost pre
luate vechile școli tehnice, menți- 
nindu-se vechea organizare, nu s-au 
adus îmbunătățirile corespunzătoa
re. Iată de ce trebuie să reorgani
zăm liceele de specialitate, să le 
concentrăm, să le punem pe o 
bază temeinică.

Și în ce privește școlile profesio
nale s-a alunecat spre exagerare, 
spre fărîmițarea meseriilor. Tre- 
bdie să dăm și tinerilor din aceste 
școli o pregătire multilaterală. 
Dacă e vorba să învețe o anumită 
operație dintr-un proces de pro
ducție, aceasta se poate realiza în 
cursuri de scurtă durată. De aceea, 
nu trebuie să transformăm învățâ- 
mîntul profesional într-un mijloc 
de a-1 învăța pe tînăr o operație 
simplă. Școala profesională trebuie 
să dea o pregătire multilaterală, să 
creeze muncitori de înaltă califi
care, de care e nevoie peste tot. în 
această privință trebuie să aducem 
îmbunătățiri. Ministerul Educației 
și învățămîntului nu trebuie să se 
lase — să spun așa — condus în 
această orientare de cerințele fie
cărui minister, ale fiecărei între
prinderi care judecă lucrurile pe 
moment, fără o privire generală. 
D? aceea avem un minister al în
vățămîntului, ca să conducă unitar, 
să asigure o politică unitară de 
pregătire pentru toate domeniile de 
activitate. Cu o serie de observații 
făcute aici, prevederile din raport, 
referitoare la învățămîntul general 
și la licee, cred câ pot fi acceptate 
și adoptate ca orientare viitoare 
după care să se conducă Ministe
rul Educației și învățămîntului. 
toate ministerele, toți aceia care 
au atribuții în acest domeniu de 
activitate.

In ce privește învățămîntul su
perior, lucrurile sînt mai clare. 
Aici s-au adus multe îmbunătă
țiri, drumul pe care am pornit, 
punînd un accent mai mare pe în
vățămîntul tehnic, e un drum bun. 
în funcție de prognozele pe care le 
vom avea, este necesar să asigu
răm ca planificarea specialiștilor să 
țină seama de perspectiva dezvol
tării societății noastre. După pă
rerea mea, problemele care se pun 
acum în fața învățămîntului su
perior sînt mai mult de ordin 

calitativ. Avem, cred, suficiente 
centre universitare ; nu este ne
voie să ne propunem să mai 
creăm noi facultăți. După părerea 
mea, cel puțin pînă în 1980 tre
buie să punem la punct ceea ce 
avem. Centrele de care dispunem 
pot satisface în bune condiții 
necesarul de cadre pentru dezvol
tarea de perspectivă a României. 
Ceea ce se cere acum este ridica
rea calitativă a întregului în
vățămînt universitar.

In primul rînd, se pune proble
ma îmbunătățirii programelor, a 
specialităților. Și aici trebuie com
bătută specializarea excesivă. Nu 
putem avea buni specialiști dacă 
mergem la o specializare excesivă, 
în chimie nu putem avea facultăți 
și pentru fibre, și pentru mase 
plastice, șl pentru cauciuc. La fel 
în construcții de mașini, în meta
lurgie, în energetică. Inginerul, in
diferent în ce domeniu lucrează, 
trebuie să aibă un orizont știin
țific foarte larg. Specializarea ex
cesivă, în fapt, nu a dus la creș
terea cunoștințelor, ci Ia o scă
dere a nivelului învățămîntului. 
Rectoratele, care dispun de mul
te drepturi, trebuie să acționeze 
pentru îmbunătățirea profilului 
învățămîntului tehnic superior. 
Trebuie să începem prin a pune 
ordine în concentrarea și reducerea 
specializărilor, mergînd pe calea 
formării unui inginer cu un profil 
larg, care să poată lucra în orice 
sector al ramurii respective. Tre
buie să aducem îmbunătățiri în 
sistemul de predare, punînd ac
centul, așa cum se întîmplă pe plan 
mondial, pe activitatea de labora
tor și pe activitatea practică. Așa 
cum am prevăzut în lege, profeso
rul trebuie să-și petreacă jumătate 
din timp cu studentul, la practică. 
In rest trebuie să lucreze în labo
ratorul de cercetare, tot cu studen
tul. S-a luat un anumit curs în 
această privință, dar trebuie acce
lerat. Trebuie să adoptăm formele 
verificate pe plan internațional. 
Este necesar să dezvoltăm labora
toarele, să dotăm corespunzător 
atelierele și să facem realmente 
din ele ateliere de producție, de 
prototipuri de serie mică. Trebuie 
să ajungem acolo ca școala să îm
pletească organic știința cu pro
ducția. Dacă vom dezvolta cores
punzător atelierele în licee și uni
versități. nu va mai fi nevoie ca 
tinerii să-și facă practica în uzină.

învățămîntul superior trebuie să 
pregătească oameni pentru produc
ție. Să dezrădăcinăm complet men
talitatea care se mai întîlnește încă 
în învățămîntul superior și în spe
cial la unii părinți, potrivit căreia 
nu s-ar cuveni ca. după atîta școa
lă, tînărul să meargă în producție. 
Dar pentru ce se pregătește tînărul 
nostru ? Pentru a face teorie sau 
pentru a deveni funcționar ? însu
șirea științei celei mai înaintate 
este necesară pentru a spori bogă
ția materială a societății care nu 
se poate realiza în afara produc
ției. Acest lucru tineretul îl înțe
lege. El are o atitudine bună, 
foarte bună aș putea spune. Tre
buie îmbunătățită însă organizarea 
școlii pentru a asigura tineretului 
pregătirea practică corespunzătoa
re. Aceasta e una din obligațiile 
principale pe care le avem față de 
tînăra generație, față de viitorul 
țării noastre. După părerea mea, 
avem o bază temeinică pentru a 
rezolva în următorii ani cu succes 
această problemă. Dispunem și de 
cadre, avem și o bază materială co- 
respunzătore. Trebuie să punem 
cu fermitate această sarcină în fața 
învățămîntului nostru superior.

Nu doresc să mă ocup de învă
țământul pedagogic, de diferite 
forme de pregătire a cadrelor di
dactice. Și aici trebuie să aducem 
îmbunătățiri în sensul legării în

vățămîntului de practică. In trecut 
învățătorul, profesorul de liceu 
știau să conducă și activitatea 
practică — desigur, la nivelul ce
rințelor de atunci.

Vorbind de orientarea profesio- 
rală, cineva a spus aici că trebuie 
să avem psihopedagogi. Dar ce 
face profesorul ? Nu intră aceasta 
în atribuțiile lui ? Cine poate cu
noaște mai bine ce înclinații are 
elevul ? Nu cei care predau dife
ritele discipline ? Trebuie să vină 
un specialist din afară care să facă 
teorii abstracte despre cunoașterea 
tânărului ? Nu e mai firesc să ca
pete asemenea cunoștințe psihope- 
dagogice profesorul de specialitate, 
care poate urmări zilnic înclina
țiile tineretului și aprecia. în func
ție de aceasta. în ce direcție tre
buie orientat ? Pornind de la nece
sitățile de orientare profesională 
nu înseamnă neapărat să creăm 
noi specialități de profesori. Per- 
fecționînd învățămîntul, trebuie să 
mergem Ia ridicarea nivelului de 
cunoștințe al învățătorului și pro
fesorului, la creșterea răspunderii 
lor. Numai astfel vom putea ob
ține o ridicare calitativă a între
gului proces instructiv și educativ. 
Trebuie să ridicăm rolul cadrelor 
didactice în procesul educativ, în 
sensul hotâririlor partidului.

în acest sens este necesar să 
crească și rolul asociațiilor comu
niste studențești, participarea lor 
activă la îmbunătățirea procesului 
instructiv și educativ, consultarea 
studenților în legătură ou aceste 
probleme. S-au obținut rezultate 
bune în participarea studenților la 
cercetare. Trebuie să antrenăm mai 
activ studențimea, să asigurăm o 
participare mai largă a studenților, 
a asociațiilor lor la întreaga acti
vitate din institute și universități.

în ce privește predarea științelor 
sociale, activitatea educativă, po
litică, cetățenească avem în a- 
cest sens după cum se știe o 
hotărîre. Cred că este necesar să-i 
aducem anumite îmbunătățiri, în 
direcția unor precizări. Trebuie eli
minate unele tendințe care încarcă 
inutil timpul. elevilor și studenți
lor. trebuie realizate unele simpli
ficări. Să asigurăm predarea mar- 
xism-leninismului, a materialismu
lui dialectic și istoric, a cunoștințe
lor politice, nu repetînd mecanic an 
de an aceleași lucruri sau reluînd 
ceea ce se face în cadrul organi
zațiilor U.T.C. Trebuie pus accen
tul nu pe predarea lecțiilor, ci pe 
studiu, pe seminarii, pe antrena
rea tânărului la activitatea politică, 
cetățenească. In felul acesta și e- 
ducația politică va da rezultate 
mai bune.

Trebuie să acordăm mai multă 
atenție creșterii rolului organiza
țiilor de partid din școli și uni
versități. In prezent nu-și îndepli
nesc în mod corespunzător rolul de 
organizator și îndrumător al între
gii activități din învățămînt. Sînt, 
dacă vreți, puțin în urma consilii
lor universitare. Or. consiliul uni
versitar este sub controlul comi
tetului de partid, al organizației 
de partid, nu invers. Trebuie puse 
organizațiile de partid din univer
sități în drepturile lor legitime ! 
Ele sînt forța conducătoare, ele 
controlează activitatea, ele trasea
ză sarcini consiliilor universitare ! 
Comuniștii, indiferent de gradul 
lor științific, sînt obligați, ca mem
bri de partid, să aplice hotărîrile 
organizației de partid din care fac 
parte. Desigur, organizația de 
partid nu-i poate spune unui sa
vant cum șă rezolve o problemă 
științifică, dar poate și trebuie 
să-i spună ce să facă el ca mem
bru de partid, inclusiv pentru ridi
carea învățămîntului. Organiza
ția de partid trebuie să con
troleze cum se desfășoară acti
vitatea științifică, cum se folosește 

timpul de muncă în școală. Nu • 
un secret că numeroase cadre di
dactice petrec cam mult timp în 
deplasări în străinătate. Sintem 
partizanii unor contacte internațio
nale largi, înțelegem că știința 
noastră nu trebuie să se izoleze ; 
dimpotrivă ! Dar contactele nu tre
buie să se desfășoare în dauna bu
nului mers al învățămîntului 
nostru, a calității sale.

Creșterea rolului organizațiilor 
de partid în controlul și în condu
cerea învățămîntului presupune ca 
ele să vegheze ca toate cadrele*  di
dactice să-și îndeplinească obliga
țiile, să participe la eforturile pen
tru ridicarea nivelului învățămîn
tului nostru.

Trebuie sâ crească rolul și răs
punderea comuniștilor în conduce
rea întregii activități din învățâ
mînt ! Ei trebuie să asigure îndepli
nirea liniei partidului. Fiecare or
ganizație de partid, fiecare comu
nist poartă răspunderea pentru a- 
ceasta. Să ridicăm în mod hotârît 
activitatea și rolul organizațiilor de 
partid ! Spun aceasta pentru că 
sînt aici primii secretari ai comi
tetelor județene de partid. Chiar 
dacă nu m-am referit în mod con
cret la ei, cred că au înțeles că a- 
ceste critici se adresează și comi
tetelor județene de partid, birouri
lor comitetelor județene, inclusiv 
primilor secretari, care au răspun
dere directă față de buna desfă
șurare a învățămîntului de toate 
gradele.

Am lăsat la sfîrșit Ministerul E- 
ducației și învățămîntului pentru 
a sublinia câ aplicarea tuturor a- 
cestor măsuri necesită o cotitură 
în felul de muncă al ministerului. 
Am avut hotărîri bune. Desigur, 
orice hotărîre. chiar și aceasta pe 
care o luăm acum, poate și trebuie 
permanent perfecționată. Nimic 
nu e perfect. Dar este necesar ca 
Ministerul Educației și învățămân
tului să asigure soluționarea ope
rativă, rezolvarea la timp a pro
blemelor. Trebuie o mai largă a- 
tragere a forțelor de care dispune 
învățămîntul nostru, inclusiv în 
cercetare, pentru stabilirea măsu
rilor corespunzătoare care se im
pun în acest sector. Sper că Mi
nisterul Educației și învățămîn
tului va trage concluziile necesare 
și, pe baza hotâririlor pe care le 
vom lua, va realiza o îmbunătățire 
substanțială, începînd din anul 
acesta, a învățămîntului,

Se impune, desigur, ca și Secre
tariatul Comitetului Central să 
asigure un control mai eficace, mai 
operativ, asupra felului -cum se 
aplică hotărîrile Comitatului Cen
tral, ale organelor superioare de 
partid. Cînd vorbesc de Secreta
riat, cuprind tot aparatul nostru, 
pentru că, în fond, Secretariatul 
poartă răspunderea organizării și 
mobilizării întregului aparat de 
care dispunem, pentru a-și înde
plini obligațiile. Se înțelege, cerem 
și Consiliului de Miniștri să exer
cite un control mai eficient, să ur
mărească permanent cum se apli
că hotărîrile. Nu trebuie să ne în
tâlnim iar peste 5 ani ca să anali
zăm cum se aplică aceste hotărîri. 
în mod operativ, permanent să 
aducem perfecționările care se im
pun în sistemul învățămîntului. Se 
pun mereu noi probleme, se impun 
continuu îmbunătățiri. învățămîn
tul este poate cel mai mobil sector / 
social și trebuie să ținem perma
nent seama de acest lucru. Activi
tatea noastră trebuie să fie și ea 
foarte mobilă. Mai mult ca în alte 
domenii, se cer multă operativi-'’ 
tate. energie, participare activă.

Sînt convins că, pe baza hotărî- 
rilor pe care le va adopta Comi
tetul Central, vom putea obține ri
dicarea învățămîntului nostru la 
un nou nivel, mai înalt, corespun
zător cerințelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a țării.

r ___________
23 AUGUST-

Ziua insurecției 
naționale 

antifasciste armate

In intimpinarea marii sărbători — noi succese in intrecerea socialistă

Pentru îndeplinirea cincinalului
La Porțile de Fier: 

un miliard kWh 
energie electrică 
peste prevederi 

în cronica întrecerii socialiste in 
cinstea zilei de 23 August energe- 
ticienii hidrocentralei ..Porțile de 
Fier* 4 au consemnat marți rea
lizarea primului miliard kilowați- 
oră energie electrică peste preve
deri, de ia punerea In funcțiune a 
celui dinții hidrogenerator al său. 
O asemenea producție suplimentară 
a putut fi obținută intrucit, la con
strucția celor șase hidroagregate 
s-au ciștigat mai mult de 400 zile. 
De asemenea, acțiunile desfășurate 
pentru exploatarea la parametrii 
proiectați a tuturor instalațiilor, re
ducerea duratei de revizie și repa
rații și folosirea întregului poten
țial energetic al Dunării au contri
buit in bună măsură Ia realizarea 
succesului amintit Calculele arată 
că fiecare al 12-lea kWh a fost rea

X.___________ ___ ____________

lizat peste plan. Domn de relevat 
de asemenea, faptul că de la 

începutul anului și pină acum, pu
ternica hidrocentrală a furnizat m 
plus aproape 140 milioane kWh, cu 
40 milioane kWh, mai mult decit 
prevedea angajamentul pe între
gul an.

Producție suplimentară 
prin valorificarea 

deșeurilor
1.2 miliarde lei economii si o 

producție suplimentară de 700 mi
lioane pot fi obținute prin valori
ficarea deșeurilor in perioada 
1973—1975 — s® apreciază de că
tre specialiștii din cadru! Ministe
rului Aprovizionării Tehnico-Mate- 
riale si Controlului Gospodăririi 
Fondurilor Fixe, in urma unei an
chete întreprinse in mari unități in
dustriale. De altfel, recent, minis
terele economice au elaborat am
ple programe de măsuri privind 
colectarea și valorificarea deșeuri
lor. Intre acțiunile urmărite in 

mod deosebit pot fi amintite re
cuperarea uleiurilor uzate, atit de 
la unitățile socialiste, cit si de la 
particulari, dezvoltarea instalațiilor 
care consumă deșeuri de hirtie, 
înființarea unor noi centre de co
lectare a resturilor textile, de pie
lărie. sticlă soartă — materiale 
care își vor găsi utilizare produc
tivă.

A inceput construcția 
urinei de cauciuc 

sintetic poliizoprenic
Pe platforma industrială de la 

Borzești a început construcția u- 
nei noi uzine de cauciuc sintetic 
poliizoprenic. Noua unitate va 
crea posibilitatea ca anual, com
binatul petrochimic din lun
ca Trotușului să realizeze o pro
ducție suplimentară in valoare de 
1 miliard lei. Numai cu jumătate 
din producția noii uzine va fi aco
perit necesarul de cauciuc sinte
tic al economiei naționale. Pentru 
noua uzină, pe băncile școlilor se 

află 1 500 de cadre, care sînt su
puse unui proces intens de instrui
re teoretică și practică.

Calculatorul electronic 
— in tot mai numeroase 

întreprinderi
Mijloacele mecanizate și automa

te de prelucrare a datelor devin o 
prezentă tot mai familiară in uni
tățile economiei. Cele peste 60 de 
centre si subcentre de calcul, din 
care 18 centre teritoriale care au 
luat ființa pină acum, sint dotate cu 
calculatoare moderne care deser
vesc foarte multe Întreprinderi. 
Totodată, in cadrul activității de 
perfecționare a sistemului informa
tional a continuat in ritm intens 
înzestrarea unităților cu mașini e- 
lectronice de birou, mașini electro
nice de contabilizat si facturat, mul
te din ele fabricate in tară. Se esti
mează că oină la sfirșitul actualu
lui cincinal peste 70 de calcula
toare si aproximativ 10 000 de ma

șini șl echipamente moderne de 
calcul și de prelucrare a datelor, 
mașini electronice de birou, cu dis
pozitive de imprimat, echipamente 
periferice pentru calculatoare, ma
șini de calculat, de contabilizat si 
facturat vor intra in dotarea uni
tăților din întreaga economie na
țională.

Importante economii 
de cocs

O economie de aproape 19 000 
tone de cocs de furnal a fost rea
lizată nină in prezent în indus
tria siderurgică. Acest rezultat este 
in bună măsură efectul aplicării 
unor metode deosebit de eficien
te de reducere a consumurilor spe
cifice de cocs sub normele teh
nice stabilite. Astfel, prin utiliza
rea largă a ..fluromului**  — mate
rial ce se obține prin valorificarea 
unor deșeuri chimice — nu numai 
că se diminuează consumul de cocs, 
dar se reduce la jumătate si nece
sarul de fondanți. La ora actuală 
se întreprind noi investigații pen
tru aplicarea altor metode de eco

nomisire a cocsului de furnal, a al
tor materii prime și materiale uti
lizate in siderurgie. Astfel, specia
liștii studiază posibilitățile de fo
losire industrială a minereului nre- 
redus și de insuflare a gazului în 
furnal.

Lucrări de deschidere 
a unei noi cariere 

carbonifere la Ro vinari
Zilele acestea au inceput lucră

rile de deschidere a carierei car
bonifere Poiana, amplasată in cu
noscutul bazin de lignit Rovinarl. 
După cum precizează Gheorghe 
Dăncescu. șeful șantierului amin
tit. deschiderea celei de-a 6-a ca
riere din acest bazin carbonifer va 
fi procedată de o serie de lucrări 
hidrotehnice — captări de torent! 
și piraie. construirea unui canal 
de deversare a apei in Jiu si de 
derocare a peste 4 000 000 mc de 
steril, care acoperă stratul de căr
bune.

Ciment peste 
prevederi pentru 

500 de apartamente
Aflat intr-o amplă și competitivă 

întrecere, colectivul de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la Fabrica 
de ciment din Ficni raportează, in 
cinstea marii sărbători de la 23 
August, realizarea a 3 100 tone ci
ment peste plan, cu 100 tone in plus 
față de, angajamentul primului se
mestru, echivalentul a 500 aparta
mente cu structură din beton, din 
care 1 300 tone cimenturi speciale, cu 
adaos de 95 la sută clincher. De ase
menea, s-au produs peste plan 260 
tone var. 54 km tuburi și 25 000 mp 
plăci din azbociment. Tot aici s-au 
obținut, prin reducerea cheltuielilor 
la 1 00 lei producție-marfă, 1 245 000 
lei eoonomil. Sînt în fază finală 
pregătirile pentru livrarea la ex
port. incepind din luna iulie a.c.. 
a unul sortiment de ciment su
perior — BSS — 40 000 tone des
tinat construcțiilor de baraje.

4



SCINTEIA — miercuri 20 iunie 1973 PAGINA 3

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PLENAREI C. C. AL P. C. R.

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
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cu privire la rolul femeii în viața 
politică, economică și socială a țării

(Urmare din pag. D 

Imagine din moderna Uzină de mașini grele din București

pentru a așeza mai bine lucrurile 
in societatea noastră.

Este' necesar să luăm măsuri 
pentru a dezvolta mai rapid servi
ciile și producția unor bunuri de 
consum. Avem și în această pri
vință un program. Din păcate, în 
primii doi ani ai cincinalului nu 
s-a urmărit cum trebuie și nu s-a 
realizat in mod corespunzător a- 
cest program. Nu demult a fost 
analizată această situație și s-au 
luat măsuri pentru înfăptuirea 
programului, chiar pentru a se 
face mai mult decît ne-am pro
pus inițial in planul cincinal în 
această privință.

în mod similar se pune proble
ma și în ce privește creșele și 
căminele. Avem și aici prevederi 
bune. S-a greșit însă, dîndu-se în
treaga răspundere consiliilor popu
lare care au mers pe linia de a 
nu construi creșe și cămine pe 
lingă întreprinderi, ci numai în 
cartiere. A fost o orientare greși
tă și trebuie să revenim asupra 
ei Creșele și căminele — mai cu 
seamă cele de zi sau săptăminale 
— trebuie să fie construite pe lin
gă întreprindere. In acest fel. a- 
cestea pot fi gospodărite mai bine ; 
se pot soluționa mai ușor decît în 
cartier un șir de probleme. însăși 
construcția lor se va realiza mai 
repede și în condiții mai avan
tajoase decît în cartiere. Am dis
cutat această problemă și va tre
bui ca începînd de anul viitor să 
se acționeze în acest spirit. Am 
prevăzut să depășim cu ceva pre
vederile cincinalului privind con
strucția de creșe și cămine — și 
vom urmări ca aceasta să se 
realizeze, amplasînd construcțiile 
mai ales pe lingă întreprinderi. 
Ne-am gîndit, de asemenea, să 
trecem la realizarea unor con
strucții mai ieftine, mai simple, 
cum am văzut că există și în alte 
țări ; aceasta ne va da posibilita
tea să realizăm un număr mai 
mare de locuri în creșe și cămine. 
Același lucru îl vom face și în ce 
privește căminele pentru tineret, 
spre a putea satisface într-o mă
sură mai mare cerințele.

Desigur, toate aceste probleme 
de ordin social, deosebit de im
portante, sînt strîns legate de dez
voltarea generală a țării. Ceea ce 
se impune însă este ca tot ce am 
prevăzut să fie realizat în bune 
condiții, ca toate consiliile popu
lare care au răspundere directă în 
realizarea acestor sarcini, comite
tele județene de partid să urmă
rească mai îndeaproape soluționa
rea problemelor. Această obligație 
revine și ministerelor, celorlalte 
organisme centrale, care trebuie 
să vegheze la realizarea obiective
lor stabilite. Avem destule orga
nisme care răspund de bunurile 
de consum, de servicii. Am creat 
și un consiliu special, condus de 
un membru al Comitetului Execu
tiv, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Avem un minister 
cu răspunderi în problemele sănă
tății, ministere care răspund de 
diversificarea bunurilor de con
sum, fiecare minister are, într-un 

fel sau altul, asemenea atribuții. 
Și Ministerele * * Construcțiilor de 
Mașini au destule de făcut în 
această direcție. Există însă lip
suri în soluționarea problemelor. 
Se impune ca organismul creat 
pentru bunuri de consum să exer
cite un control mai temeinic pen
tru asigurarea îndeplinirii preve
derilor stabilite în plan, inclusiv 
privind calitatea și diversificarea 
acestor produse și a serviciilor. 
Dacă vom realiza — și trebuie să 
realizăm — în condiții bune ceea 
ce am prevăzut, multe din proble
mele ridicate astăzi aici, și care 
realmente constituie greutăți, vor 
fi soluționate pînă în 1975.

aducem corectivele și îmbunătăți
rile corespunzătoare.

Aș avea insă d» reproșat ceva și 
femeilor. Ele însele ar trebui să 
fie ceva mai active, să nu admită 
sâ fie tratate doar ca reprezentan
te in diferite comitete, ci să se im
pună printr-o participare mai 
intensă în viața socială. Dacă 
vorbim de crearea condiții
lor de deplină egalitate intre
sexe, aceasta înseamnă că trebuie 
sâ-i tratăm pe toți oamenii nu ca 
bărbați și femei, ci in calitatea 
lor de membri de partid, de cetă
țeni. pe care îi judecăm exclusiv 
după munca pe care o depun. 
Cred că înseși femeile trebuie să 
acționeze mai intens pentru a 
contribui la lichidarea stărilor de 
lucruri negative care mai dăinuie 
în acest domeniu.

S-a vorbit aici, pe drept cuvînt, 
de necesitatea unor măsuri de or
din social. Am luat sau sînt in 
curs de adoptare un șir de măsuri. 
Problema locurilor de muncă tre
buie privită ca o problemă gene
rală, nu ca una specială a femei
lor. La noi. după cum se știe, 
populația din agricultură repre
zintă circa 48 la sutâ. Avem incă 
mult de făcut pentru a atrage 
populația satelor în industrie. 
Programul elaborat la Congresul 
al X-lea și perspectiva pînă în 
1990 prevăd rezolvarea în linii 
generale a acestei probleme. Sar
cina noastră este de a urmări rea
lizarea acestui program, de a crea 
locuri de muncă pentru cîteva mi
lioane de oameni, care urmează să 
treacă din agricultură spre indus
trie. In acest cadru se pune și 
problema de a asigura, in anumi
te sectoare, condiții de ocrotire șt 
de protecție a muncii, in general 
pentru toată lumea și, în anumite 
locuri, special pentru femei. In 
acest cadru se cer create condi
ții pentru participarea efectivă a 
femeilor în diferite sectoare de 
activitate. In ultimii doi ani au 
fost luate o serie de măsuri in 
construcțiile de mașini — unde se 
considera că nu pot lucra femei 
— pentru asigurarea locurilor de 
muncă și a condițiilor corespun
zătoare pentru încadrarea femei
lor.

Trebuie să recunoaștem, desigur, 
că sînt și anumite domerpi de ac
tivitate unde e mai bine să lu
creze bărbați. In loc să-i ținem 
pe bărbați in munci ușoare, să-i 
îndreptăm spre muncile mai grele, 
unde se cere și un efort fizic mai 
mare. In schimb, să asigurăm con- 
uții ca femeile să ocupe locurile de 

muncă unde, din punct de vedere 
fizic, nu se cer eforturi deosebi
te. Uneori însă astăzi se intimplă 
tocmai invers. Nu mai vorbesc de 
agricultură, unde muncile mai u- 
șoare sint făcute de bărbați, iar 
activitatea de producție propriu- 
zisă, ,1a cîmp, este executată a- 
proape în întregime de femei. 
Deci, este încă mult de îndreptat

O altă mare problemă este aceea 
a rolului important pe care îl are 
femeia în societate, în a da viață, 
a crește și a educa copiii, tînăra ge
nerație, în asigurarea tinereții în
săși a națiunii noastre socialiste. 
Trebuie să spunem deschis că, 
după măsurile din 1967, în ultimii 
ani din nou natalitatea a scăzut. 
Trebuie să aducem critici serioase 
Ministerului Sănătății, medicilor. 
Unii medici manifestă o atitudine 
lipsită de răspundere față de peri
colul îmbătrînirii națiunii noastre. 
Trebuie aplicată cu hotărî^e legea, 
punîndu-se capăt acestor stări de 
lucruri negative. Este necesar ca 
organele noastre de partid, comite
tele județene, consiliile populare, 
Comitetul Central să acorde mai 
multă atenție acestei probleme fun
damentale pentru dezvoltarea so
cietății, a națiunii noastre. Pornind 
de la rolul important, vital pe care 
îl au femeile în dezvoltarea socie
tății, în păstrarea sănătății și tine
reții națiunii noastre, sînt necesare 
atît ridicarea nivelului lor de 
conștiință, cit și soluționarea unor 
probleme sociale. De aici și necesi
tatea rezolvării problemei servi
ciilor, a diversificării bunurilor de 
consum, asigurarea condițiilor de 
muncă corespunzătoare, dezvolta
rea rețelei de creșe și cămine.

S-a făcut aici un șir de propu
neri care trebuie analizate. Este 
necesar să ne gindim cum să apli
căm mai bine prevederile din ra
portul prezentat cu privire la or
ganizarea schimburilor de 4 ore, în 
așa fel incit femeii să-i rămînă 
mai mult timp liber în perioada 
creșterii copiilor. In afară de cele
lalte măsuri la care m-am referit, 
să ne gindim la crearea unor con
diții mai favorabile de pensio
nare, fie reducînd perioada de 
muncă pentru femeile care au de 
la 3 sau 4 copii în sus, fie mărind 
pensia acelora care au crescut un 
număr mai mare de copii.

In general, va trebui să studiem 
soluțiile corespunzătoare pentru re
zolvarea în condiții mai bune a 
problemei fundamentale la care 
m-am referit — dezvoltarea na
țiunii, menținerea unui echilibru 
normal între virste, asigurarea ti
nereții întregii societăți. Aceasta 
este o problemă de importanță 
națională, nu vreau să mă opresc 
acum mai mult asupra ei, dar 
cred că toți vor înțelege să acțio

neze cu toată răspunderea pentru 
rezolvarea ei.

Se pun aici și un șir de proble
me organizatorice. S-au făcut u- 
nele propuneri pe care, desigur, 
va trebui să le analizăm. Fără să 
diminuez în vreun’fel rolul Con
siliului Național, al comisiilor de 
femei, cred că nu pe acestea tre
buie să punem accentul. A trata 
problema activității femeilor în 
societate, legat de unele comisii 
sau de Consiliul Național, înseam
nă de fapt a diminua, a subapre
cia această activitate. Trebuie 
să pornim de la necesitatea 
ca toate organismele noastre 
să considere și să trateze fe
meia la fel ca pe oricare cetă
țean. Așa trebuie să le judecăm, 
și nu ca pe o categorie de care tre
buie să ne ocupăm din cînd în 
cînd. Femeia trebuie să-și găseas
că locul, așa cum îl are în pro
ducție, în toate funcțiile de con
ducere, în raport cu capacitatea, 
cu posibilitățile sale reale. In ce 
privește capacitatea politică, inte
lectuală, nu există nici o deosebire. 
In istoria noastră, ca și în întrea
ga istorie a omenirii, sînt nenu
mărate exemple de eroine. Femeile 
nu au făcut cu nimic mai puțin 
decît au făcut bărbații în diferite 
împrejurări grele ale luptei revolu
ționare. Tot astfel în știință, în 
producție. Femeile nu numai că 
nu fac mai puțin, dar în multe 
domenii fac chiar mai mult și cu 
mal multă pricepere. Pornind de 
aici, trebuie să asigurăm ca femeia 
să ocupe locul corespunzător în 
raport, dacă vreți, pînă la urmă, 
cu procentul de 51 la sută care îl 
deține în societatea noastră. In le
gătură cu aceasta, subliniez din 
nou că răspunderea principală re
vine partidului, Comitetului nostru 
Central. ,

In acest sens trebuie sâ acțio
năm în viitor spre a putea obține 
o schimbare radicală în promo
varea femeilor, în participarea lor 
la conducerea tuturor sectoarelor 
de activitate din societatea noas
tră socialistă. Astfel, problemele își 
vor găsi soluțiile corespunzătoare 
și- nu ne vom aminti de ele nu
mai la 8 martie și la diferite ple
nare. Acestea trebuie să fie 
preocupări zilnice — parte inte
grantă a întregii noastre activități.

Nu doresc să mă opresc la pro
blemele de educație, de etică si 
echitate socialistă pentru ca aces
tea sînt probleme generale. Fe
meile trebuie să acționeze în ca
drul activității generale politico- 
educative în aceiași mod în care 
acționează toată lumea.

Rezolvînd mai bine problemele 
participării femeii la viata socia
lă, făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia se va putea realiza în con
diții mai bune. Sînt convins că 
Comitetul Central va fi de acord 
cu acest mod de a judeca lucru
rile și că în hotărîrea noastră, mai 
cu seamă în activitatea noastră 
viitoare, acest spirit își va găsi 
expresie, se va reflecta în tot ceea 
ce vom face.

CLUBURILE „FEMINA" 
- o noutate pe afișul 

caselor de cultură
TÎRGOVIȘTE (Corespondentul 

„Sânteii", C. Soci). — La 
Casa municipală de cultură din 
Tirgoviște a Luat ființă și a 
început să funcționeze clubul 
„Femina", instituție cultural- 
educativă care unește laolaltă 
pentru început 70 de gospodine 
și salariate din întreprinderile 
și instituțiile municipale. In ca
drul clubului, membrele „Fe- 
minei" și-au propus un amplu 
program : organizarea lunară a 
unor acțiuni legate de creșterea 
și educarea copiilor, amenaja
rea locuinței și realizarea con
fortului optim, grija față de fa
milie, audiții muzicale, întâlniri 
cu oameni de cultură, literatură 
și artă, cu activiști de frunte ai 
vieții sociale și politice.

VASLUI (Corespondentul 
„Scinteii", Vasile Iancu). — 
In municipiul Birlad, din ini
țiativa organizației municipale 
de femei, a luat ființă, recent, 
clubul „Femina". Menit sâ am
plifice si să diversifice activita
tea tuturor femeilor din între
prinderile și instituțiile orașu
lui. clubul „Femina", ce func
ționează in incinta Casei de cul
tură a sindicatelor, și-a deschis 
porțile cu un program promiță
tor.

HOTĂRÎREA 
Comitetului Central al P. C. R. 

cu privire la realizarea Complexului 
hidroenergetic și de transport 

Dunărea-Marea Neagră
Programul elaborat de Congresul al X-lea și Con

ferința Națională ale partidului prevede accelerarea 
dezvoltării economici ca sarcină primordială a fău
ririi societății socialiste multilateral dezvoltate In 
România.

în acest cadru se vor asigura o puternică dezvol
tare a industriei, a celorlalte ramuri, participarea 
crcscîndă a țării noastre la circuitul economic inter
național. Ca urmare, vor crește considerabil necesită
țile de transport pentru aprovizionarea industriei cu 
materii prime și materiale și livrarea unor cantități 
sporite de produse la export.

Ținînd seama de aceste cerințe obiective ale pro
gresului economic al țării — subliniate cu claritate 
de tovarășul Nicolâe Ceaușescu în cadrul Plenarei 
din 18—19 iunie 1973 — Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român hotărăște :

1. — REALIZAREA COMPLEXULUI HIDRO
ENERGETIC ȘI DE TRANSPORT DUNĂREA—MA
REA NEAGRĂ, prin reluarea lucrărilor de execuție 
a canalului Dunărea—Marea Neagră, construirea 
noului port maritim la Constanța Sud-Agigea și a 
hidrocentralei de la Cernavodă.

2. — Aceste obiective vor fi incluse în planurile 
de dezvoltare economico-socială a României.

3. — Ministerul Transporturilor și Telecomunica
țiilor și Ministerul Energiei Electrice vor trece ime

diat la elaborarea studiilor tchnico-economice și • 
proiectelor de execuție pentru construcția acestor 
obiective.

4. — Ministerele de specialitate vor lua toate ma
surile ce se impun în vederea asimilării utilajelor 
de mare capacitate necesare lucrărilor de execuție 
la aceste obiective, cit și pentru șantierele altor in
vestiții similare.

5. — în vederea folosirii avantajelor pe care le 
oferă transporturile maritime și fluviale. Comitetul 
de Stat al Planificării, împreună cu ministerele inte
resate vor face propuneri pentru amplasarea de 
obiective industriale în zona canalului Dunărea— 
Marea Neagră.

★

Comitetul Central al Partidului Comunist Român 
apreciază că realizarea Complexului hidroenergetic 
și de transport Dunărea—Marea Neagră reprezintă o 
necesitate a dezvoltării activității economice a țârii șl 
reflectă, totodată, potențialul actual al industriei, ca
pacitatea creatoare a națiunii. Comitetul Central își 
exprimă convingerea că stă în puterea muncitorilor, 
tehnicienilor, specialiștilor, a întregului nostru popor 
să înfăptuiască acest măreț obiectiv al edificării so
cialismului și comunismului in România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația Partidului Comunist din Japonia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Roman, a primit, marți după- 
amiază, delegația Partidului Co
munist din Japonia, condusă de 
tovarășul Tomio Nishizawa, mem
bru al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.J. Din delegație fac 
parte Shichiro Takeuchi, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.J., Shiro 
Toyoda, membru al C.C. al P.C.J., 
și Hiroshi .Kikunami, adjunct ăl 
șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.t.J.

La primire au participat tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al

★

Delegația Partidului Comunist din 
Japonia, condusă de tovarășul To
mio Nishizawa, membru al Prezi
diului Permanent al partidului, și-a 
continuat vizitele în tara noastră.

Membrii delegației au avut intil
niri și discuții la Aoademia „Ștefan 

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In numele populației.-al Frontului Național de Eliberare, al Gu
vernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și 
al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru urările călduroase adre
sate cu prilejul celei de-a 4-a aniversări a creării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

In timp ce Statele Unite ale Americii și administrația de la Saigon 
continuă să încalce în mod grav și sistematic prevederile Acordului de 
la Paris cu privire la Vietnam, partidul, guvernul și poporul român își 
reafirmă sprijinul în continuare pentru cauza populației din Vietnamul 
de sud. Aceasta încurajează puternic populația noastră în lupta pentru 
realizarea unui Vietnam de sud pașnic, independent, neutru, democratic 
și prosper, înaintând spre reunificarea patriei.

Cu acest prilej, exprimăm recunoștința noastră sinceră partidului, 
guvernului și poporului frate român pentru acest sprijin prețios.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre populația din Viet
namul de sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot 
mai mult pe zi ce trece.

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 

din Vietnamul de Sud
Președintele Consiliului Consultativ 
al Republicii Vietnamului de Sud

HUYNH TAN PHAT
Președintele 

Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog sâ acceptați mulțumirile mele cele mai sincere pentru 
bunele dumneavoastră urări, ou prilejul zilei naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN
Președittlele Islandei

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

21 și 23 Iunie. In țari : Vreme In curs 
de Încălzire ușoară. Cerul va fi varia

Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R.

în cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații despre evo
luția situației din țările respective, 
despre activitatea celor două parti
de în ultima perioadă, precum și 
cu privire la unele probleme de 
interes c6m,un privind situația in-' 
ternațională și mișcarea corn uni s- ' 
tă și muncitorească internațională. 
A fost subliniată dorința comună

★

Gheorghiu" cu tovarășul Leonte 
Răutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., rectorul Aca
demiei, la Ministerul Energiei Elec
trice și la Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport. Ei au vizi-

bil, mai mult noros în prima parte a 
intervalului, cind se vor semnala ploi 
care vor avea și caracter de averse. 
Apoi, ploile vor deveni Izolate. Vlnt po
trivit. Temperaturile minime vor îl cu
prinse Intre 5 șl 15 grade, iar cele 
maxime intre 18 și 28 grade. In Bucu
rești : Vreme In curs de Încălzire 
ușoară. Cerul va îi variabil, favorabil 
ploii la începutul intervalului. Vlnt 
slab, pînă la potrivit. Temperatura In 
creștere ușoară. 

de a dezvolta în continuare rela
țiile de prietenie dintre P.C.R. șl 
P.C.J., spre binele ambelor parti
de și popoare, în vederea promo
vării țelurilor comune ale demo
crației. independenței, progresului 
social și păcii în lume. Totodată, 
a fost exprimată dorința celor 
două partide de a-și aduce contri
buția la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre .România și Ja
ponia în interesul ■popoarelor ro- 
mân și japonez, *al>  păcii și colabo- ' 
rării internaționale. ->

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă deosebit de caldă și 
prietenească.

★
tat, de asemenea. Muzeul de istorie 
a Republicii Socialiste România, 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, precum și 
Hidrocentrala de pe Argeș.

A apărut:

NICOLAE 
CEAUȘESCU 
Cuvintare la adunarea 
populară din București 
consacrată aniversării 
a 125 de ani de la 
Revoluția din 1848 și 
a unui sfert de veac 
de la naționalizarea 
principalelor mijloace 

de producție
16 iunie 1973 

EDITURA POLITICĂ

SPOR DE PRODUCȚIE: 
PESIE 49 MILIOANE LEI

DROBETA TURNU-SEVE- 
RIN (Corespondentul ..Scinteii", 
Virgil Tâtaru). — Colectivul de 
muncitori si specialiști de la 
Șantierul naval din Drobeta 
Turnu-Severin si-a propus să 
realizeze obiectivele actualului 
cincinal in mai puțin de 4 ani 
și iumătate. Numai in cursul a- 
cestui an. aici vor fi asimila
te in fabricație două noi nave, 
de înaltă complexitate tehnică : 
cargoul de 2 150 tone și tancul de 
5 000 tone. Primul cargou de 
2150 tone, dintr-o nouă serie 
pentru export, a si fost lansat 
cu aproape o lună mai de
vreme față de graficele de 
execuție. De asemenea, la pri
mul tanc de 5 000 tone — tot 
dintr-o serie pentru export — 
s-au încheiat în avans lucrări
le de introducere a motoarelor 
principale si auxiliare. în peri
oada care a trecut de la începu
tul anului, bilanțul realizărilor 
acestui colectiv consemnează la 
producția-marfă o depășire va
lorică de 49,5 milioane lei. con
cretizată in livrarea peste plan 
a 2 docuri de cite 800 tone fle
care si expedierea in devans că
tre beneficiarul extern a 2 >a- 
lande de cite 500 mc. S-au eco
nomisit, totodată. 225 tone me
tal si 960 kg electrozi.
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COMBINELE. TRACTOARELE, AUTOCAMIOANELE SA MEARGĂ „CA PE ROATE
Ce măsuri au fost luate pentru asigurarea pieselor de schimb și a altor materiale necesare campaniei de recoltare

Analizînd stadiul pregătirilor 
pentru campania agricolă de vară, 
in ședința de lucru din 13 iunie 
a.c., Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a trasat sarcină Ministerului 
Agriculturii. Industriei Alimentare 
și Apelor, organelor județene să 
acționeze energic pentru a asigura 
toate condițiile tehnice și materia
le necesare desfășurării lucrărilor 
de recoltare și depozitare a recol
tei. Avind in vedere timpul scurt 
ce a rămas pină la începerea recol
tării. s-a indicat ministerelor si cen
tralelor de specialitate să asigure 
cu prioritate agriculturii piese de 
schimb, carburanți si lubrifiant!, 
anvelope, oxigen, sirmă și alte ma
teriale de strictă necesitate, la ni
velul graficelor stabilite și. totoda
tă, să se creeze unele rezerve d«
piese de schimb și materiale. Pro
blema a fost analizată și intr-o șe
dință de lucru care a avut loc in 
ziua de 14 iunie la Consiliul de Mi
niștri. Cu acest prilej au fost sta
bilire sarcini precise diferitelor mi
nistere in vederea producerii și li
vrării către agricultură a pieselor 
de schimb și a materialelor nece
sare in câni Dania agricolă de vară. 
Cum vor fi rezolvate aceste sar
cini ? Iată ce ne declară tov. Ni- 
colae Ștefan, adjunct al ministru
lui agriculturii, industriei alimen
tare si apelor :

— In primul rind aș vrea să arăt 
restanțele de piese de schimb la 
cițiva dintre principalii noștri fur
nizori : uzina ..Steagul rosu“ Bra
șov — 4 000 genți de tractoare, 
48 000 bucăți piese de schimb pentru 
autocamioane la 22 de repere : uzi
na „Tractorul" Brașov — 4 000 chiu- 
lase. 1 065 blocuri motor 1a tractoa
re etc. : Uzina mecanică Mirșa — 
900 cilindri frinâ, 4 600 capete de 
bară, 1 000 de fuzete pentru remorci. 
De asemenea. Combinatul de cau
ciuc Jilava are restanțe de 3 600 
bucăți curele trapezoidale de 150 
mm pentru combine C-12. Lista 
furnizorilor restanțieri este mult 
mai mare, dar ne-am referit in- 

deosebi la acele repere care pre
zintă o importanță deosebită. Vreau 
să adaug insă că intre acești res
tanțieri sint chiar unele unități ale 
ministerului nostru : uzinele dc re
parații București, Năvodari. Boto
șani și altele.

Ținindu-se scama de aceste ce
rințe. la Consiliul de Miniștri s-a 
Indicat ca Ministerul Industriei 

Recoltarea orzului la cooperativa agricola Orbească, județul Teleorman

Construcțiilor de Mașini Grele, Mi
nisterul Industriei Chimice. Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Unelte șl Electrotehnicii, îm
preună cu Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, să 
întocmească grafice exacte de li
vrări cu termene precise in vederea 
recuperării restanțelor. Aceste gra
fice au fost întocmite, Iar ministe

rele furnizoare s-au angajat să le 
respecte întocmai. Voi da un sin
gur exemplu. Graficul întocmit de 
Ministerul Industriei Chimice re
feritor la livrarea curelei trapezoi- 
dale de la combina „Gloria" pre
vede livrarea zilnică a 120 curele, 
astfel ca pină in a doua parte a lu
nii viitoare să se lichideze restanța 
de 3 600 do bucăți.

Din datele existente la Ministe
rul Agriculturii rezultă că la 15 iu
nie a.c., numai in stațiunile de me
canizare a agriculturii, din lipsa 
pieselor de schimb, nu au fost incă 
reparate 2 200 de combine C-l și 
C-3, 800 de prese de balotat paie, 
iar circa 4 000 de tractoare stau pe 
butuci din lipsă de genți. Aceasta 
înseamnă o diminuare substanțială 
a capacității zilnice de lucru pentru 
aceste categorii de utilaje. Situația 
este și mai grea la parcul de mij
loace de transport, unde 24 000 din 
cele 60 000 de autocamioane sint 
imobilizate in atelierele dc repara
ții. Motivul este același : lipsa pie
selor de schimb. La autocamioanele 
SR-131 și M-461, la unele categorii 
de repere de piese de schimb, cum 
ar fi arbore cu came, arbore cotit, 
mecanisme de direcție, cilindrii de 
frină etc., din cantitatea contrac
tată pe primul semestru, uzina 
„Steagul roșu" Brașov nu a livrat 
nici măcar 10 la sută. Dar lista res
tanțelor nu se oprește aici.

Rezultă clar deci că este vorba de 
un volum mare de piese restante, 
iar producerea și livrarea lor nu 
mai pot suferi nici o aminare. Cu 
toate acestea, după unele păreri, 
perspectiva rezolvării lor nu e de 
natură să rezolve situația. Referitor 
la piesele auto, tov. Constantin 
>erban, director general al Direc
ției generale de aprovizionare teh- 
nico-materială din cadrul Ministe
rului Agriculturii, ne spunea :

— Pe lingă faptul că la livrarea 
pieselor auto sint cele mai mari 
rămineri in urmă, prin trecerea 
coordonării acestor piese de La 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor — adică de la 
cel cu care noi am încheLat 
contractele — la Ministerul Apro
vizionării Tehnico-Materiale, lu
crurile se complică și mai mult. 
Acesta din urmă nu are nici un fel 
de obligații față de noi pentru a- 
cele piese pe care trebuia să le 
primim In primul trimestru. Aș

teptăm ca noul partener să ia mă
suri in vederea recuperării restan
țelor. Este nevoie de reprogramări 
rapide, altfel unitățile agricole 
vor fi obligate din nou să apeleze 
la Închirieri de autocamioane, in 
timp ce aproape jumătate din par
cul lor de autocamioane este imo
bilizat in atelierele de reparații.

Nu In mod întîmplător. deci, de
legatul Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor la șe
dința de comandament de la Mi
nisterul Agriculturii din ziua de 
16 iunie susținea că recupe
rarea restanțelor La piesele auto 
este o sarcină grea și că în mod 
sigur la circa 30 de repere pro
blema nu se va rezolva nici in 
perioada campaniei. Chiar dacă sint 
greutăți — și nimeni nu spune că 
la piesele auto stăm prea bine — 
Încă nu e tîrziu ca printr-o diri
jare prioritară a acestora, spre a- 
gricultură, atit cit ține campania 
agricolă, să fie pus pe roți, pină 
la Începutul lunii viitoare. întreg 
parcul de autocamioane.

Trebuie rezolvată și problema 
pieselor de schimb pe care unită
țile agricole le produc in colabo
rare cu diferite uzine aparținind 
Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele. Uzina ..1 
Mai'*  Ploiești și Uzina mecanică 
Medgidia aveau ca sarcină turna
rea sau forjarea unor piese, cum 
ar fi pirghii de direcție, axe fu- 
zetă, role la tractoare, care să fie 
apoi prelucrate in uzinele Minis
terului Agriculturii. Numai că a- 
ceste unități au refuzat încheierea 
contractelor, cu toate că ministe
rele de resort le-au dat repartiții. 
Cum este posibil ca o unitate din 
subordinea unui minister să refuze 
ducerea la îndeplinire a unor sar
cini trasate de organul său Ie
rarhic ?

Colectivul de muncă al Uzi
nei mecanice pentru agricultură 
și industrie alimentară din Ga
lați este angajat intr-o însufle
țită întrecere socialistă pentru 
depășirea sarcinilor de plan, 
pentru îndeplinirea inainte de 
termen a prevederilor actualului 
cincinal. Avind un rol important 
in aprovizionarea 
noastre 
agricole, 
lizează, 
toare hidraulice monobloc, 
cesare echipării tractoarelor 
românești, și castele de ană me
talice de diferite capacități, a- 
cele sfere argintii, care fac po
sibilă alimentarea cu apă pota
bilă și industrială în diferitele 
sectoare de producție ale coo
perativelor agricole de produc
ție. In sectorul de fabricație 
piese de schimb se produc sute 
de repere. Pentru ca întreg co
lectivul uzinei să-și poată înde
plini și depăși angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă, 
acest sector a produs, de la 
începutul anului și pină in pre
zent, peste plan, o cantitate de 
piese din care se pot monta. în 
plus, 260 de ridicătoare hidrau
lice, 70 instalații hidraulice pen
tru echiparea combinelor de re
coltat păstăi de fasole verde și 
multe altele.

Concomitent, eforturile colec
tivului U.M.A.I.A. Galați sint 
îndreptate spre asimilarea și in
troducerea in fabricație a unor 
noi produse. Astfel, după cum 
ne relata tovarășul inginer Ni- 
colae Ecobici. directorul uzinei, 
a început de curind fabri
cația de serie a instalației de 
ridicat pentru combina de re
coltat sfeclă, instalație realizată 
pentru prima dată în țară de că
tre acest colectiv. De asemenea, 
tot pe linia noutăților se înscriu 
șl introducerea in fabricație a 
unui prim lot de granulatoare 
de furaje concentrate, ca și a 
instalației de sortare și spălare 
automată a legumelor. pentru 
dotarea fabricilor de conserve.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii’

La ședința de la Consiliul de 
Miniștri, analizindu-se modul de 
transpunere in practică a indica
țiilor trasate de Comitetul Execu

tiv al C.C. al P.C.R., s-a stabilit ce 
trebuie întreprins și in ce privește 
îndeplinirea sarcinilor ce revin 
altor ministere. In primul rind s-a 
indicat Ministerului Transporturi
lor șl Telecomunicațiilor .să pună 
la dispoziția agriculturii întreg ne
cesarul de vagoane și șlepuri pen
tru executarea în cel mai scurt 
timp a mutațiilor de produse din 
baze șL silozuri In scopul eliberă
rii lor, cit și pentru deplasarea 
combinelor din zonele de nord spre 
cele din sudul, țârii. Totodată, Mi
nisterul Transporturilor s-a anga
jat să pună la dispoziția unităților 
agricole 16 500 de autocamioane 
pentru transportul recoltei din 
cimp la baze. S-a întocmit un des
fășurător pe categorii de mijloace 
de transport, astfel că flecare ju
deț și unitate agricolă știe numă
rul de mijloace și locul de unde le 
va primi. De asemenea, Ministerul 
Industriei Chimico a primit sar
cină să asigure carburanți si lubri- 
fianți la nivelul contractelor în
cheiate. In vederea bunei aprovi
zionări cu aceste produse s-a pre
lungit orarul de lucru al depozite
lor de produse petroliere, care vor 
funcționa între orele 5 și 22. Oxi
genul se va livra in funcție de 
necesități fără repartiții, la pre
zentare, pe baza unui program di
nainte stabilit. Ministerul Agri
culturii a luat măsuri pentru insti
tuirea unui control riguros, care să 
ducă la înlăturarea risipei atit de 
combustibil, cit și de piese și alte 
materiale. Fiecare mecanizator și 
specialist din unitățile agricole tre
buie să fie conștient că nu va 
primi mai mult combustibil decit 
prevăd normele tehnice de con
sum.

Asupra felului cum sint duse la 
îndeplinire aceste sarcini vom re
veni in numerele viitoare ale zia-' 
rului.

Aurel PAPAD1UC 
Iosif POP

PROCESUL RISIPEI „Cazul benzinei66 w
în dezbaterile de fond intervin

CONCLUZIILE UNEI ANCHETE PE MAGISTRALA 
BUCUREȘTI- PLOIEȘTI Șl RETUR

Cit măsoară, prin Mogoșoaia. ma
gistrala București—Ploiești ? 60 km. 
Cite autocamioane o străbat zilnic ? 
In medie, in 24 de ore, circulă in am
bele sensuri circ*  13 000 autovehicule 
destinate transportului de mărfuri. 
Dar câte din acestea rulează in mod 
justificat, în condiții de eficiență ?

Deocamdată, iată faptele. Vineri, 15 
iunie a.c., ora 7 dimineața. Ne aflăm 
la ieșirea din Ploiești, spre Bucu
rești. Cu sprijinul Inspectoratului ju
dețean de miliție Prahova verificăm 
autovehiculele de transport care se 
îndreaptă spre Capitală. Prima cu
noștință : Eudrea Mai ton. conducă
torul autocamionului cu numărul 
21-Mș—474. proprietatea întreprin
derii comerciale cu ridicata pentru 
produse alimentare din Tg. Mureș. 
Deși autovehiculul avea o capacitate 
de 8 tone, lotuși se deplasa gol la 
București ; abia aici urma să fie în
cărcat cu d:ferite mărfuri. Amintim 
șoferului obligația legală de a trece 
pe la stațiile întreprinderii de trans
port auto din Tg. Mureș pentru a 
solicita încărcarea autovehiculului. 
Răspunsul este incredibil. „Noi sin- 
tam îndrumați de conducerea între
prinderii să r.u trecem pe la aceste 
stații. Am încărcat mărfuri și de la 
rocșani și de la Giurgiu și tot cu 
mașina goală m-am dus după eleu. 
Facem un mic calcul. De la Tg. Mu
reș la București sint peste 400 km. 
Consumul de benzină : 45 litri la fie
care 100 km. in total 180 litri de 
benzină irosiți intr-o singură cursă.

Notăm. în continuare, numerele au
tocamioanelor : 22-B—1133 ; 21-Ph—
5579 ; 21-Bv—475 ; 21-B—4944 și 
21-Mm—1350. Și, în aceeași ordine, 
pe cei care le au in dotare : Grupul 
de șantiere Ploiești din cadrul Mi
nisterului Construcțiilor Industriale ; 
Autobaza — 12 din Cimpma : I.A.S. 
Codita ; Autobaza — 4 Militari Bucu
ros t; ; Centrala minieră — Baia 
Mare. Cinci autocamioane, de cite 5 
xau 8 tone, șl toate goale se deplasau 
pe distanțe cuprinse între 60 și 520 
km. Cantitatea de benzină consuma
tă în zadar : peste 400 litri !

La c curmali zarea agentului de cir
culație oprește și autobuzul 31-Ph— 
1533. Pasageri — șoferul Nicolae U- 
reche și radiofonistul Vasil e Iontță 
de ia autobaza 6 din Ploiești, căre-a 
îi aparține și autovehiculul. Locuri 
— 45. „încotro ?“. „După o piesă de 
televizor, de la un oentru din partea 
tie vest a orașului" — răspunde șo
ferul. (Autobaza se află in sudul o- 
rașului — nm.) „Grea trebuie să mai 
Le, dacă se deplasează doi oameni 
după ea și cu un cogeamiite auto
buz !" „Are numai 200 gr. dar dacă 
acesta eote ordinul, așa facem". 
„Cine v-a trimis la drum ?“ „Impie
gatul de mișcare Mircea Antonescu". 
Tocmai imp.egalul de mișcare să în
demne la asemenea „mișcări in gol", 
sau mai bine z_s ia risipă, e cam 
prea de tot !...

21-Ph-2505 este numărul autoca
mionului de 5 tone, condus de Ștefan 
Panait. Aparține autobazei 11 din 
Ploiești. Fiind închinat de uzma de 
utilaj chimic din localitate. &2 de
plasa la București după diferite pie
se. Se deplasa gol. „Benetoarul plă
tește plin-plin. eu nu am nici o 
i i-nă" — precizează conducătorul auto. 
„Cum. dumneata te duci la Bucu
rești cu mașina goală și uzina p.a- 
tește ca și cind ati f* transportat 
ceva ?“ „Da 1 De ce vă surprinde, 
doar niu-1 primul caz !“ Și. Intr-ade
văr, nu a fost singurul caz de acest 
gen întilnlt in ziua de 15 iunie a.c. 
Ne este imposibil să apreciem « 

considerente au in vedere asemenea 
beneficiari, atunci cind se hotărăsc 
să achite și transportul în gol. Pro
babil. gindesc că nu le plătesc din 
buzunar, ci din banii statului...

Ora 7. In răcoarea dimineții de vi
neri 15 iunie a.c., pe șoseuua Bucu
rești—Ploiești circulația se intensifi
că. Autocamioane, autodube, autore- 
morci rulează in șir neîntrerupt. 
Multe ies din Capitală. Majoritatea, 
doldora de marfă, cu utilaje sau ma
teriale. Ochiul experimentat al lu

SE POA1E ADMITE CA ECHIVALENTUL PRODUCȚIEI 
UNOR SONDE Șl RAFINĂRII SĂ FIE IROSIT CU SENINĂ
TATE DE UNII „RESPONSABILI CU TRANSPORTURILE" - 
PREA PUȚIN RESPONSABILI FAȚĂ DE AVUTUL OBȘTESC ?

crătorului de miliție sesizează însă 
mașini ..ușoare", cum le numește el, 
adică cele care circulă in gol ori cu 
încărcături ce stirnesc nedumerire.

Iată pe șoferul Toma Constantin, 
de la autobaza 16 Slobozia. A făcut 
două transporturi de tuburi de oxi
gen pină la Buciumeni. Stă două 
zile la fabrică și cind ii vine rindul 
să încarce oxigen, șeful mecani
zării. Dan Murgescu, il cheamă cu 
tuburile tot goale, acasă ! O fi calcu
lat tov. D.M. ciți kilometri a par
curs camionul 21—11—2587 in gol ? 
Și cită benzină a consumat ? Re
amintim că de la Slobozia la Bu- 
ciumcni sint aproape 170 km, că 
s-au efectuat 4 drumuri fără rost, 
iar mașina consumă 33 litri benzină 
La suta de kilometri. N-ar fi rău ca 
și organele competente să calculeze 
paguba adusă statului și sâ-i oblige 
pe vlnovați s-o suporte din punga 
lor.

— Asta-i toată încărcătura mea I 
— ne spune Ion Lungu. conducătorul 
camionului de 5 tone 21-G1-34G2, de 
la cooperativa „Muncă și artă" din 

Cearșafuri cu greutate; cîntâresc probabil cîteva tone I
Foto : S. Cristian

Transport masiv : de ce să siea înghesuita bucata de tablă ?

Gaiați. Și toată ..încărcătura" Iul 
constă in 2—3 saci ! Parcurge sute de 
kilometri cu mașina goală, chipurile, 
după lină. Pe foaia de parcurs nici 
măcar nu i s-a specificat marfa ce o 
are de transportat.

Să fie insă această zi de 15 iunie 
o zi de excepție ? înfățișăm alte 
cazuri de la începutul lunii iu
nie a.c. Șoferul Lazăr Ioniță — de
pistat intre Buftea și Mogoșoaia — 
vine de la Tirgoviște pină la Bucu
rești cu camionul complet gol. In 

cabină, doi delegați care se depla
sează în Capitală pentru a procura 
un tambur. Mașina aparține Trustu
lui de construcții industriale Bucu
rești. Următoarele două cazuri fri
zează ridicolluil. Primul : „De unde 
veniți ?“ — il întrebăm pe șoferul 
Al. Predușel (camionul 22-B-5337 al 
Institutului de proiectări în transpor
turi). „De la Sinaia". ..Ce aveți in 
camion ?“ „Citeva cearșafuri". Cele 
..câteva" erau de fapt două ! Al doi
lea : Gh. Marghidan. condueînd ca
mionul 2I-IL-1978 al Fabricii de con
serve Buftea. „Unde mergeți ?“. „La 
București". „In ce scop ?“ ..Să luăm 
un carnet C.E.C." (!!). „Dacă era ma
șina dv. ați fi întrebuințat-o pentru 
un astfel de transport ?". „Nu, desi
gur !" Și iată cum mașini des
tinate transporturilor de mărfuri sînt 
transformate în taximetre. Un ca
mion de 8 tone, condus de Marin 
Bindea, de la autobaza I.T.A. Olte
nița, a fost surprins trans-ponti nd 
persoane și fără autorizație de circu

lație. Faptul că nu avea autorizație 
era cunoscut de șeful autobazei Ion 
Florea și de șeful de coloană Petre 
Dăvălița. Tot cu un autocamion 
(32-B-6806), șoferul Dumitru Eftimie, 
de la autobaza „Militari“-București, 
a fost găsit trans-portind 6 persoane. 
Foaia de parcurs e semnată de șeful 
de garaj, dar pe ea nu e trecută 
cursa. Cu astfel de poLițe în ..alb" 
sint favorizate transporturile clan
destine cu mașinile statului.

Epilogul sondajului nostru. Din 328 
autovehicule controlate la un capăt 
și la celălalt al șoselei București— 
Ploiești (prin Mogoșoaia), 259 efecT 
tuau o cursă in gol, fie la dus, fie 
la întors. Adică. 80 la sută din nu
mărul autovehiculelor controlate. Ce 
înseamnă aceasta ? Să calculăm. In 
24 de ore pe această șosea. în medie, 
circulă, in ambele sensuri, după cum 
arătam la început, circa 13 000 auto
camioane. Dacă aplicăm procentul de 
80 la sută la acest număr, reiese că 
zilnic 10 400 autovehicule efectuează 
un drum fără încărcătură. Distanța 
minimă pe care o parcurg acestea 
este de 60 km — am văzut însă câ 
unele dintre ele circulă goale și 
peste 500 km — iar consumul me
diu la 100 km este de 35 litri ben
zină. Efectuînd operațiile matematice 
necesare, rezultă că pe acest drum 
național, în 24 de ore, se irosesc... 218 
tone benzină, într-o lună... 5 559 
tone, iar intr-un an... 66 698 tone. Cu 
alte cuvinte, anual, fiecare kilometru 
de pe această șosea este „spălat" cu 
1111 tone benzină. Sonde întregi și 
rafinării produc... pentru o inadmi
sibilă risipă !

Și, rețineți, este vorba numai de 
pierderi ca urmare a transportului 
care se efectuează în gol. Or, la a- 
ceastă risipă 6e adaugă și pierderile 
datorate stării tehnice necorespun- 
zătoare a unor autovehicule, despre 
care ne vom ocupa intr-un număr 
viitor al ziarului.

Iile ȘTEFAN
Dumitru MINCULESCU

Piese și utilaje
pentru agricultură

agriculturii 
cu piese și utilaje
U.M.A.I.A. Galați rea- 
intre altele, ridică-

ne-

LA COMBINATUL CHIMIC FAGARAȘ

La

un beneficiu de 12 lei
Și la Combinatul chimic din 

Făgăraș, ca și la alte unități ale 
industriei chimice din țara noas
tră, in procesul de producție re
zultă însemnate cantități de 
deșeuri care, prin recuperare și 
prelucrare, pot fi transformate 
in produse utile economiei na
ționale. Valorificarea superioară 
a acestor deșeuri a constituit, in 
ultima vreme, unul din obiecti
vele majore pe care colectivul 
de muncă al combinatului făgă- 
rășan și le-a propus în acțiunea 
de ridicare continuă a eficienței 
economice a activității de pro
ducție.

Cel mai concludent exemplu 
în acest sens ni-1 oferă bioxidul 
de carbon rezultat de la fabri
carea amoniacului. In ciuda fap_ 
tulul că acest gaz are o va
loare ridicată, că este insistent 
solicitat de industrie, fiind uti
lizat la Întărirea miezurilor de 
turnare, la sudură etc., pină de 
curind el se pierdea în atmos
feră. Un colectiv de cadre teh- 
nico-inginerești din combinatul 
de la Făgăraș, între care ingi
nerul Eugen Poghirc. și-a pro
pus să valorifice acest deșeu 
solicitat de economia națională. 
După studii și încercări repeta
te, s-a reușit să se elaboreze o 

........................... să-1 
cu 

im- 

tehnologie originală care 
transforme într-un produs 
caracteristici similare celui .... 
portat. In același timp, a fost 
întocmit șl proiectul instalației 
respective. De subliniat că, incă 
de la început, colectivul respec
tiv șl-a propus să realizeze in
stalația respectivă prin âutouti- 
lare. Clădirea necesară a fost 
găsită intr-una neutilizată, iar 
utilajele — printre cele casate.

Compresoarele și utilajele 
bază au fost „descoperite" v. 
aduse de la Combinatul chimic 
din orașul Victoria, iar separa
toarele de bioxid de carbon au 
fost depistate printre utilajele 
rămase in curtea combinatului 
de la vechea instalație de amo
niac casată. Montarea lor s-a 
făcut tot cu forțe proprii, de că
tre colectivul secției nr. 15, sub 
conducerea inginerului Nicolae 
Ardeleanu și a maistrului Va- 
sile Păculea, secretarul organi
zației de bază. Demn de reți
nut este faptul că lucrările de 
recuperare și valorificare a bio
xidului de carbon se caracteri
zează (printr-o Înaltă eficiență 
economică. Lucrările au costat, 
In total. 1.2 milioane lei. Bene
ficiul realizat numai în acest 
prim an se ridică la 14 milioa
ne lei. Deci, la fiecare leu chel
tuit, se obține un beneficiu de 
12 lei.

într-un mod similar s-a ac
ționat aici șl in cazul valorifi
cării altor deșeuri. Numai prin 
recuperarea reziduului fenolic, 
care pină de curind se ardea, și 
a apelor fenolice, care se de
versau în canal și — de aici — 
ajungeau în Olt, poluindu-1, 
combinatul înregistrează in a- 
cest an o economie suplimen
tară de alte 12 milioane lei.

Realizările dobîndlte de co
lectivul Combinatului chimic 
din Făgăraș, pe linia valorifi
cării superioare a deșeurilor, 
sînt un exemplu grăitor de uti
lizare a inteligenței tehnice pro
prii, de spirit gospodăresc șl 
inițiativă.

de 
și

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii'
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu 
ETICA 5/ ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Ne preocupă pe toți. In chip firesc, 
toiul cum crește si se formează ge
nerația tînără a zilei de azi. cea care 
miine va prelua făclia Înaltei cauze 
pentru care luptăm. Ne preocupă pe 
toți, in chip firesc, cum se dezvoltă 
ea pe plan profesional, politic, social, 
pur ci simplu omenesc. Nimănui nu-l 
este, nu-i poate fi indiferent ce fi
zionomie morală au cei cărora le 
vom încredința nu numai o tară în
floritoare. dar și nobila menire de 
b o înălța pe piscuri si mai Înalte 
de civilizație și propășire. Iată de ce 
convorbirile pe care le-am avut zi
lele trecute pe această temă cu câți
va muncitori comuniști de la Combi
natul de pielărie și încălțăminte din 
Cluj au căpătat nu o dată aspectul 
unui pasionant colocviu despre res
ponsabilitatea fată de tinăra genera
ție. in oureul căruia întrebările gă
seau cele mai pregnante răspunsuri 
nu numai în vorbe, ci mai ales în 
faptele de zi cu zi.

— Dacă te ocupi de tineri în ge
neral. avind în minte tot felul de 
calapoade și șabloane, nu faci nimic, 
iese pină la urmă treabă de mîntu- 
ialâ sau chiar, mai rău. rebut edu
cativ — ne spunea pc bună drep
tate tehniciană Ana Maer, secretara 
organizației de bază P.C.R. din sec
ția accesorii a combinatului. Pentru 
comuniștii din organizația noastră nu 
există ..tineret" in general, ci numai 
tineri concreti, in carne și oase. Fi
rește. noi nu scăpăm nici o clipă din 
vedere că principalul e cultivarea la 
tineri a conștiinței și demnității pro
fesiei. a atitudinii înaintate fată de 
muncă. Punindu-le tuturor tinerilor 
în fată aceleași înalte exigențe în 
muncă, ne străduim să nu uităm 
nici o clipă că fiecare tinăr e un caz 
aparte, o ființă omenească unică și 
fără asemănare cu celelalte, avind 
fiecare problemele lui de viată, ne
cazurile și bucuriile lui. că pentru 
fiecare trebuie să folosești o „cheie" 
anume, numai lui potrivită...

Multe dintre faptele ce ni s-au re
latat veneau parcă de la sine să 
ilustreze climatul educativ ce dom
nește în această secție a cunoscutei 
Întreprinderi clujene. Să ne oprim 
asupra unuia dintre acestea. Nu cu 
multă vreme in urmă s-a intimplat 
ca o fată de 19 ani. I.A.. să lipseas
că nemotivat de la lucru trei zile în 
sir. Cind a venit in fabrică, tinăra 
nici n-a mal așteptat să fie chemată 
de conducerea secției să dea expli
cații pentru absențe : și-a făcut sin
gură formele de lichidare și s-a pre
zentat pentru semnăturile de rigoa
re. Comuniștii Insă au gindit altfel :

și-au zis cA e mai ușor fă te des
parți de un om decit să-1 Aduci pe 
făgașul cel bun. Ana Maer a luat-o 
deoparte pe I.A. «1 a stat de vorbă 
cu ea 
fiică”.
•ecție. 
tuație 
astfel —----- ------- —
?i știind că fata e un om cin
stit și sincer, secretara de partid 
a-a străduit s-o convingă să renunțe 
la actul plecării din colectiv. I. A. 
a renunțAt șl, vorba ei, nu i-a pft-

deschis. ..ca de Ia mamă la 
cum ne relatau oamenii din 
A aflat cA tinăra avea o ai- 
famllială deosebită. Afllnd 
motivul real al absențelor

salut nici o absență (de altminteri, 
frecvența la acest cerc a fost de 
peste 90 Ia sută).

• Un lucru firesc este aici păstra
rea legăturilor prin corespondentă cu 
uteclștli care pleacă «A-șt facă sta
giul militar : recent, o scrisoare foar
te caldă primită dintr-o unitate mi
litară de la tinărul Avon Vancea 
mărturisea bucuria de a fi primit 
prin mandat poștal cota de benefi
ciu ce i se cuvenea pentru perioada 
lucrată în cursul anului trecut, dar 
mai presus de orice bucuria de a ști

comunlștll — părinți, dascăli, acti
viști ai organizațiilor obștești — au 
îndatorirea primordială de a se ocu
pa îndeaproape de formarea și edu
carea noilor generații in spiritul eti
cii socialiste, al responsabilității față 
de societate, de pregătirea tineretu
lui pentru muncă șl viață".

La Combinatul de pielărie șl în
călțăminte din Cluj, preocuparea te
meinică pentru educarea comunistă 
a tinerilor se materializează și Jn 
atitudinea iniranslgcntă față de orice 
manifestare de formalism, față de

CA UN PĂRINTE:
Iubitor, grijuliu și, de aceea,

FOARTE EXIGENT I
rut rău. Comuniștii șl uteciștii au 
avut grijă să creeze in preajma ei 
o atmosferă de încredere și solicitu
dine, fără nici cea mai neînsemnată 
aluzie la situația ei familială. Ur- 
cind apoi treaptă cu treaptă drumul 
ascensiunii profesionale. I.A. a ajuns 
astăzi una dintre fruntașele recunos
cute ale secției, o muncitoare de 
înaltă măiestrie, și. totodată, utecistâ 
de nădejde.

Climatul de căldură și exigență 
educativă pe care l-au creat comu
niștii de aici în jurul tinerilor iși 
găsește expresia și in alte întimplări 
„mărunte", pe care le consemnăm 
lapidar și fără comentarii :

• Cercul de invățămint politic 
U.T.C. este condus chiar de șeful 
secției, comunistul Ștefan Frcnko. La 
încheierea anului de invățămint. cind 
i s-a oferit un buchet de flori, el l-a 
înmînat cursantei care n-a avut ab-

că în colectivul secției el este in 
continuare prezent, că membrii co
lectivului, tineri și virstnioi. sc gin- 
desc cu dragoste la el.

• în ultimii doi ani, colectivul sec
ției a fost „naș" la opt căsătorii ofi
ciate intre tineri de aici : un „naș" 
nu numai Inimos, grijuliu, nițeluș 
sentimental, dar și generos in daruri 
pentru tinerele familii întemeiate 
sub acest acoperămint.

Grija aceasta pentru tinăr. văzut ca 
o entitate complexă — in primul 
rind, desigur, ca meseriaș, ca factor 
productiv, dar nu în ultimul rind ca 
om, ca făptură receptivă la chema
rea marilor elanuri, sensibilă la căl
dură, înțelegere, prietenie — repre
zintă. in ochii comuniștilor de aici, 
modul lor propriu, caracteristic de a 
incorpora în faptă vie imperativul 
statornicit de proiectul de norme ale 
vieții fi muncii comuniștilor : „Toți

orice încercare de a înlocui activita
tea concretă și perseverentă prin 
vorbărie goală.

Recent, comuniștii au Întreprins o 
acțiune ou larg ecou in rindurile în
tregului colectiv : intr-o seară, la 
ora 22, pe neanunțate, o echipă al
cătuită din oameni cu prestigiu ina
tacabil au făcut o vizită inopinată la 
căminul de nefamiliști al întreprin
derii. Pe lingă numeroase aspecte 
îmbucurătoare, vrednice de toată 
lauda, au fost scoase la iveală și un 
șir de atitudini și manifestări care 
nu se împacă în nici un chip cu 
oerințele puse in fața unui utecist, 
unui tinăr âl societății noastre. In- 
tr-una din camere, întreținută ln- 
tr-un hal de dezordine și murdărie 
greu de desaris, membrii echipei au 
găsit opt tineri jucind cu ardoare 
cărți pe bani. în alta, au dat de 
un tinăr care tocmai căuta

„Însușească" din alimentele primite 
de La tară de un coleg de-al său, 
care lipsea din cămin. Comitetul de 
partid. comitetul U.T.C.. sindica
tul nu s-au mulțumit — cum se mal 
intimplă nu o dată — să-i „frece" 
exclusiv pe tinerii in culpă (deși și 
ei și-au primit porția de critică ce 
li se cuvenea, ba chiar unii, recidi- 
viști în asemenea atitudini antiso
ciale. au fost șl sancționați). Intr-o 
adunare care a avut loc cu colectivul 
atelierului de întreținere al secției 
mecanice — din care făceau parte și 
unii dintre cei descoperiți la joc 
de cărți — a fost pusă in dis
cuție și răspunderea comuniștilor 
pentru tinerii din jurul lor. „Cum 
se poate intimplă — a luat ati
tudine cu acest prilej Darko Beln, 
vicepreședinte al comitetului sin
dicatului pe combinat — 6ă te 
mulțumești numai cu constatarea că 
■tinărul cutare vine la serviciu ou 
ochii cirpiți de nesomn, că moțăie 
în timpul schimbului, executindu-și 
sarcinile profesionale de doamne- 
ajută, și să nu te întrebi : ce se in
timplă cu el. unde și cum își petrece 
nopțile ? Dacă ar fi propriul tău co
pil la fel ai proceda ? Doar e vor
ba. in fond, de copiii noștri, ai tu
turor. căci tinerii aceștia vor prelua 
mtine-poimiine uzina din mâinile 
noastre. Cîți dintre noi nu zic prin 
ședințe că tineretul e obiectivul edu
cativ nr. 1. că ei fac totul pentru 
tineri etc. etc. Șl în fapte ? Aici în
cepe și aici sfîrșește formalismul, de 
la divorțul dintre vorbă și faptă". A 
fost o dezbatere furtunoasă, unii din
tre muncitorii mai vînstnici, chiar 
dintre membrii de partid, au încer
cat să-și găsească justificări, dar n-a 
fost chip : pină la urmă, o concluzie 
s-a desprins cu tăria adevărurilor 
definitive, și anume că explicația 
pentru comportarea necorespunzătoa
re a unor tineri în producție trebuie 
căutată nu o dată în viata pe care 
o duc dincolo de porțile fabricii, că 
o muncă educativă serioasă, temei
nică în ringurile tineretului cere, 
cum spunea cineva, „nu numai să-i 
dai o meserie, dar să-i pui in mină 
și o busolă care să-1 apere de căile 
lăturalnice, necinstite ale vieții".

E o concluzie care aici. în această 
veche citadelă muncitorească, în a- 
ceastă strălucită -forjă de ca-dre pen
tru toate compartimentele vieții 
noastre, are valoarea unei axiome 
ou un nesfirșit șir de aplicații.

Victor BIRLADEANU 
Alexandru MUREȘAN

PREVEDERILE PROIECTULUI DE NORME

Comandamente morale devenite
realitate cotidiană

Pornind de
„Poftiți de vedeți piesele ! zi

cea fiecare. Bune, nu ?“ Erau in
tr-adevăr bine lucrate. Nici C.T.C.- 
ul n-avea nimic de zis. Și cu toate 
astea, ajungeam mereu, din păcate, 
să descoperim înțelepciunea pro
verbului ăla : „Socoteala de-acasă 
nu se potrivește cu cea de la tirg“.

— Adică ?
— Cind era vorba de montarea 

instalației de bioxid de carbon, iar 
aveam bătaie de cap. Multe rebu
turi, multe remanieri, toate, se-nțe- 
lege, costisitoare pentru noi. Nu 
știam de unde se trage necazul. 
Unii au zis că probabil nu-i bun 
proiectul instalației, alții dădeau 
vina pe material. Dar unul de colo 
zice : „La mine, ați văzut că se 
lucrează bine. Dar la ceilalți ? Știu 
eu cum se lucrează?" „Cum nu știi?". 
„Păi, de unde să știu ? Eu imi văd 
de treaba mea, ce am eu cu ei ?“. 
Parcă ni s-a luat un văl de pe ochi. 
Așa am descoperit că cei care lu
crau la instalația de bioxid de car-

la o replică
bon se conduceau fiecare după... 
cum il tăia capul ! în felul lui, cum 
am văzut, fiecare lucra bine. Dar 
pe noi ne interesa produsul final, 
instalația in totalitate.

— Cum ați procedat ?
Tovarășul Marin Buruiană, loc

țiitorul secretarului comitetului de 
partid ai întreprinderii mecanioe 
navale Galați, se gindi puțin :

— Ei, ce a urmat a fost mai sim
plu. în primul rind i-am repartizat 
la două mașini pe toți cei care lu
crau la instalație. Dar nu atit a- 
propierea in spațiu o urmăream, ci 
trebuia să prindă viață ideea de co
laborare și întrajutorare, de con
lucrare in muncă. Pentru că, a mi
lita pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor încredințate, cum sună 
un principiu din proiectul de nor
me, înseamnă, intre altele, a nu 
pierde din vedere o clipă rezultatul 
general, colectiv, final. Altfel, a- 
jungem din nou la proverbul cu 
târgul.

Nu, nimeni nu s-a născut invățat!

POȘTA PAGINII
• MISIUNE ISTORICA. învățătorul pensionar Du

mitru Antohi, din Sighișoara, definește îndatorirea 
tinerilor absolvenți de a se prezenta la posturile re
partizate și de a contribui, cind devin intelectuali de 
țară, la rapida transformare și propășire a satului ro
mânesc, drept o înălțătoare misiune istorică. Cores
pondentul se arată mirat de existența unor absolvenți 
care nu-și onorează obligația față de societate și de 
ei înșiși, ca cele citate in ancheta lui Gheorghe Să- 
sărman — .....Și vine ziua cind trebuie să dăm socie
tății ceea ce este al societății" — publicată in ziarul 
nostru din 9 mai a.c. „Cu amărăciune și nedumerire, 
creionez pentru conștiința acestor tineri dra
ma generației mele din tinerețe, cind mii de 
învățători și profesori erau șomeri, îndurând 
chinurile foamei, umilinței și disperării". Cu subtilă 
ironie, autorul scrisorii întreabă in continuare : Oare 
este atit de abstractă ideea că noi toți sintem debitorii 
societății, incit să nu fie înțeleasă ? Dar „in afară de 
Îndatorirea de a-ți onora profesia, concepută ca un 
imperativ social și national, omul devine un ratat, 
orbecăind în lene, parazitism și anarhie. în flagrantă 
contradicție cu etica și echitatea socialistă", deci su
feră el însuși de pe urma neimplinirii. Intr-adevăr, 
dezertarea de la post nu este un ascendent ciștigat 
asupra societății, o „șmecherie" reușită, ci un eșec 
profesional. Și, la urma urmei, pentru ce această ab
ținere ? De ce reținerea de a-ți aduce aportul, fie și 
un număr limitat de ani, la progresul unor locuri cu 

'care te poți mindri apoi ? De unde prejudecata că
măsura succesului in viață o dă gradul de aglomerare 
a localității in care activezi ? „Valoarea reală a unul 
profesionist — continuă Dumitru Antohi — o reflectă 
nu locul in care iși desfășoară el activitatea, ci roadele 
concrete ale acesteia. Aria muncii educative și ob
ștești este mai bogată, variată și interesantă la sate, 
in comparație cu orașul, sensul vieții — mal Împlinit, 
bucuriile și satisfacțiile — mai mari. Partidul trimite 
la sate învățători și profesori, medici și agronomi, 
pentru că acolo este nevoie mai mare de știința și 
conștiința lor, de patriotismul și umanismul lor activ 
și devotat".

• PARADOXUL. Ceea ce trebuie înțeles in proble
me dificile ca aceea prin care trece M. Gh. din Galați, 
este paradoxul situației.. Cititoarea amintită se des
parte de soț după șase ani de conviețuire. Judecîn- 
du-se stabilirea provizorie a domiciliului copilului, in
stanța l-a încredințat tatălui. Mama se întreabă alar
mată : cum a fost posibil așa ceva, dinsa il știe pe soț 
ca vicios și leneș, incapabil să se educe și să se întreți
nă pe el însuși, oe o să facă el cu copilul ? Temerile 
a-ar putea să fie justificate. Noi insă am intilnit multe 
asemenea nemulțumiri. Practic, în fiecare caz. părin
tele căruia i se ja copilul reclamă o mare nedreptate. 
Consideră orientarea instanței ca ruptă de realitate. 
Se pretind judecătorilor 6oluții firești. Dar cum să 
pronunți o holărire firească, Intr-o problemă nefi
rească ? Pentru că asemenea acțiuni, deși există, deși 
>int reglementate legal, din punct de vedere uman, 
social, moral sint nefirești. E anormal să decizi că un 
copil... rămâne cu un singur părinte. In momentul in 
care se pretinde acest statut se produce și anomalia. 
Cărui părinte să se facă încredințarea ? E un fel de 
a da cu banul ' Aceasta e esența răspunsului pe care-1 
putem da cititoarei M. Gh. Iar dacă soțul are păcatele 
pe care ni le relevă, iar mama copilului e in stare să 
îndeplinească sacrificiile de care pomenește, ii amin
tim că hotârirea pronunțată de Judecătoria Galați e 
provizorie (chiar dacă va fi menținută prin respinge
rea recursului) și Încredințarea copilului va putea fi 
din nou dezbătută la judecarea divorțului. La care 
poate nu se va ajunge.

— Parcă uitaseră că și ei fuse
seră la început mai puțin îndemî- 
natici. Că și de ei se ocupaseră 
muncitorii mai in virstă, să-i în
vețe...

— Dar ce ziceau?
Tovarășul Matei Păun, secretarul 

comitetului de partid din secția 
mecanică a uzinei „1 Mai" Plo
iești, se explică pe îndelete.

— Este firesc ca tinerii care in
tră pentru prima oară in uzină 6ă 
fie o anumită perioadă de timp mai 
stîngaci in meserie. Din acest mo
tiv, și atenția cu care trebuie să-i 
Îndrumăm trebuie să fie sporită. 
Or. unii dintre muncitorii noștri 
mai in virstă, în loc să-i încuraje
ze, să-i sfătuiască ce să facă pen
tru a se obișnui mai repede cu 
munca, li se adresau cam așa : 
„Băiatule, meseria asta te depă
șește pe tine. Ar fi bine să te apuci 
de altceva". Sau — de ce să n-o 
spunem, se maj intimplă șl asta, — 
refuzau să primească tineri in e-' 
chipa lor pe motiv că... nu fad j».wiuuaicn 
față. ' dîvidualiste.

— Care este situația acum ?
— Am ridicat în discuție, foarte 

serios, problema răspunderii ce o 
poartă fiecare dintre noi în ce pri
vește pregătirea tinerilor pentru 
muncă, răspundere formulată și in 
proiectul de norme. Discuția a fost 
urmată de măsuri concrete, intre 
care cea mai importantă a fost 
aceea a numirii unor respon
sabili — aleși dintre muncito
rii cu prestigiu profesional, dor
nici să împărtășească din expe
riența lor. Rezultatele s-au văzut 
curind. Ele se măsoară înainte de 
toate in saltul profesional al noi
lor veniți, in integrarea lor deplină 
in mecanismul producției, al rela
țiilor ce se stabilesc între oameni. 
Rezultatele acestea, zicem noi, au 
fost și o replică dată celor care nu 
s-au dovedit receptivi, n-au afirmat 
solicitudinea necesară față de noii 
lor tovarăși de muncă. Așa că, pu
tem spune; am ciștigat două lucruri 
deodațăr^și pregătirea tinerilor, dar., 
șf combaterea unei mentalități in
dividualiste. ’

Educația incepe de
— La o lună după ce am preluat 

comanda motonavei pentru pasageri 
„Banatul", povestea experimentatul 
comandant Constantin Pecheanu, 
m-am uitat și eu pe statele de sa
larii ale membrilor echipajului. Ce 
credeți că am constatat? Cițiva ma
rinari, mai tineri, primeau mai pu-
țin decit restul. Eram nedumerit.

— Fuseseră cumva 
sfoară ?

trași PC
— Ei, se trăgeau 

sfoară...
singuri pe

— Culi așa ?
— De fapt, cîștigul lor era ca al

celorlalți. Dar, și aici se dezlega 
misterul, ei il risipeau înainte de 
a-1 realiza. Cum ? Prinseseră obi
ceiul ca prin porturile prin care a- 
costam să facă cite un chef. Azi 
așa, miine așa, la sfirșitul lunii se 
trezeau fără bani. Am hotărit să 
curmăm cit mai repede aceste apu
cături.

/a lucrurile simple
— A fost greu?
— Greu, n-aș zice, dar nici ușor. 

Erau băieți cu care te puteai în
țelege. Buni și ca meseriași. Lor 
li se părea însă că ne ținem de 
fleacuri dacă ne interesăm cum iși 
cheltuiesc banii. Fleacuri ? Sigur, 
erau banii lor, dar puteam fi îngă
duitori, indiferenți față de niște ti
neri care, departe de părinți, de
parte de casă, apucau pe un drum 
greșit ? Iată de ce le-am arătat 
prietenește cite lucruri frumoase 
pot face ei, lucruri demne pentru 
tineri de vîrsta lor. La cîtva timp 
după aceea, unul a venit și mi-a a- 
rătat o scrisoare. O primise de a- 
casâ. Părinții ii mulțumeau că le-a 
trimis niște bani. Altul a venit să 
vedem oe costum a putut să-și 
cumpere. Nu mai era vorba de 
fleacuri. Se convinseseră și ei.

Relatam. intr-unui 
numerele trecute ale 
rului nostru, o serie 
constatări cu privire la mo
dul cum Înțeleg să „fruc
tifice" timpul unii din an
gajata aflati in delegație in 
Capitală. Investigarea si
tuațiilor care conduc la 
irosirea timpului afectat 
sarcinilor de serviciu nu se 
putea limita, desigur, nu
mai la aspectele relevate. 
Ca atare, ancheta noastră, 
sub titlul „în 
timpului pierdut", 
nuă. Astăzi, alte 
tărL

căutarea 
conți - 

consta

locul de muncă. Apropo, 
dumneavoastră, cu ce oca
zie pe aici ?

— Păi. băiatul ăsta care 
pleacă in concediu îmi lă
sase vorbă că are să-mi 
spună ceva. Altminteri, 
n-aveam aici nici o trea
bă.

Oare așa să fio ? De alt
fel, pe această temă am 
mai stat de vorbă și ulte
rior cu secretarul organi
zației U.T.C. de la „Teh- 
nometallca". Ne-a relatat și 
despre unele succese pe li
nie culturală si de propa
gandă și a ținut să preci-

interlocutor ! într-altă 
dine de idei, este de 
toria organizațiilor 
partid și tineret de 
..Tehnometallca" să curme 
prilejul unor asemenea 
„dezamăgiri".

★
Către ora 11. oe bule

vard se revarsă spectato
rii primului matineu. Ne 
apropiem de unul din ei. 
Aflam că-1 cheamă Vasile 
Ciortan și este inginer la 
Institutul de proiectări căi 
ferate.

— La ora aceasta n-ar

e altceva...
— Sigur că e cu 

altceva !...
Departe de noi glndul 

de a pune sub semnul în
trebării realitatea celor 
trecute in certificatul me
dical. Nu putem însă să 
nu observăm că beneficia
rul acestui concediu 
dical 11 solicitase 1 
una si-1 folosea 1
alta.

l me- 
pentru 
pentru

Mai întâi, echi-
Io-

★
...Nu era încă ora prîn- 

zului. înăuntru, în 
..Columbina". lume 
Poate câ cel doi 
care-și propteau, 
sticlele cu bere. ____
pe masă nu ne-ar fi atras 
atenția in mod deosebit. 
Dar unul dintre ei era in 
salopetă.

— Cam nepotrivită în
fățișare pentru o vizită la 
local. observăm noi. Așa 
vă imbrăcați de obicei pen
tru ..ocazii"?.

— A. nu 1 Lucrez peste 
drum, la „Tehnometaljca".

— Si. sinteți in pauză ?
— De ce să fiu ?
— Știm și noi ? Ne ui

tam la sticlele astea, care 
parcă n-ar prea face parte 
din program.

— Să vedeți... colegul 
meu tocmai pleacă în con
cediu și m-a chemat...

Dar tinărul — pe nu
mele său Constantin Cazan, 
de profesie matriter — 
n-a apucat să-si ducă pină 
la capăt ..explicațiile". Ră
sărise ca din pămint o a 
treia prezentă :

— Aș putea sti si eu dne 
sinteți dumneavoastră ? Și 
ce aveți cu dinsul ?

— Sigur, cum să 
răspundem noi și ne 
clinăm identitatea. Cu 
stăm de vorbă ?

— Sint secretarul 
totului U.T.C. de la 
nometalica". Stan 
lescu.

— Ați picat la

bode ga 
Dutinâ. 

tineri 
printre 
coatele

nu, 
de- 

cine

Comi- 
„Teh-
Lscu-

tanc ! 
Tocmai il întrebam pe dum
nealui de ce fi-a părăsit

ir
— Ce se știe la ___

prindere despre ceea cea- 
veti de lucru la această 
oră ?

între-

censorul". ...........
pa de revizie : Marin __ 
nescu și ajutorul său. Bog
dan Ionescu. Puseseră in 
cui grija ascensoarelor, 
programindu-și. cu de la ei 
putere, timp liber... Cum. 
veți Întreba, pe ei 
controlează nimeni, 
a da socoteală cuiva 
timpul prăpădit aiurea ? 
Doar timpul costă... Desi
gur. Dar cine trebuia să-i 
controleze In cazul de față, 
să le supravegheze activi
tatea, era maistrul Ion Ște
fan. Iar maistrul I. Stefan 
— amănunt semnificativ !

nu-i 
n-au 

de

' plicat mecanicul blocului 
— un clenci cu totul spe
cial în subsol. Clnd atingi 
o anumită ușă, liftul înce
tează. Dac-o miști din nou. 
pleacă iarăși...". Dacă nu, 
zaci intre etaje ! Curat re
vizie I.

— Vă asigur — ne-a spus 
la sediul întreprinderii to
varășul Justinian Pop, se
cretarul comitetului de 
partid — că vom pune ca
zul în discuția adunării 
generale a organizației de 
bază. Avem tot interesul și 
trebuie să stârpim asemenea 
practici.

ÎN CĂUTAREA TIMPULUI PIERDUT. (II)

Nu sinteți plătit pentru 8 ore ? 
Ba du, dur ne descurcăm cu șefu'

• MUNCEAU DIN GREU LA... BODEGA • SCAUNELE DE LA SERVICIU FAȚA IN FAȚA CU CELE DE LA 
CINEMA... • CONFORM PLANIFICĂRII. ERAU LA LIFTURI, NU LA ȘPRIȚ I • ȘEFI ÎNȚELEGĂTORI PENTRU 

CHIULANGII NOTORII

zeze încă o dată că ..n-avea 
de gind nicidecum să se a- 
lâture celorlalți doi : in pri
vința lui C. Cazan s-au 
luat măsuri”... Am mal a- 
flat cu același prilej, că 
pe tinărul matriter inter
venția noastră l-a cam de
zamăgit. ..Cind au intrat 
In vorbă cu mine — ne-a 
reprodus S. Isculescu re
plica ..dezamăgitului" — 
am crezut că m-am invirtlt 
de vreun ciubuc : dar cind 
colo, am dat de bucluc...".

Ce să-i faci, nu știam 
că pentru a fi fost simpa
tici trebuia să comandăm 
cine știe ce lucrare clan
destină tinărului nostru

fi trebuit să fiți la ser
viciu ?

— Am fost de diminea
ță vreo două ore...

— $i... v-ati plictisit ?
— O. nu tovarășe. Pen

tru două zile sint in con
cediu medical. Poftiți și 
certificatul.

— De ce anume su- 
feriți ?

— Scrie si-n certificat. 
Am niște sechele de pe 
urma unui accident Cind 
stau prea mult De scaun, 
la birou. începe să 
doară.

— Dar cind 
scaun la film 
re nimic ?

mă

nestati 
nu vă doa-

— Păi... conform plani
ficării. revizia unor lif
turi din strada Apolodor.

— Si le-ati revizuit ?
— Revizuit. Toate trei 

merg strună, mai adineauri 
terminarăm treaba.

— Si acum, la bodegă 
(n.n. — dialogul de mai 
sus a avut loc in iurulo- 
rei 13,30 la bodega „A- 
polpdor") cinstiți eveni
mentul ?

— Aveam de recuperat 
niște ore și ne-am gindit 
să le luăm astăzi.

...Comesenii cărora le-am 
deranjat ..tihna" la „Apolo- 
dor“ erau salariati la „As-

— era nimeni altul 
col de-al... treilea 
scan.

— Am greșit noi 
ales eu. in calitate_ ___
— zice maistrul — dar ce, 
sint singurul ? Dacă văd u- 
nul absolut corect — a mai 
adăugat dumnealui — cu 
pantofi cu totil măninc (?!). 
Dar e greu, că omul mai 
greșește...

Știa el maistrul ce știa ! 
încercînd și noi. ceva mai 
tirziu, funcționarea liftu
rilor cu pricina, din trei, 
unul (cel din str. Apolo- 
dor nr. 24) a coborît la 
parter și... acolo a rămas. 
„Are — după cum ne-aex-

decit 
come-

6i mai 
de șef

în ce ne privește, lăsăm 
la aprecierea comuniști
lor de la „Ascensorul" să. 
analizeze și să hotărască 
ei înșiși ce anume e de 
făcut pentru ca si aici, ca 
la orice alt loc de mun
că. programul să fie program șl " - - -
nu mal 
altceva.

timpul de lucru să 
fie confundat cu

★
Costumul cu care venise 

la film Marin Sebastian nu 
lăsa nici un fel de dubiu 
că poposise aici direct din 
producție.

— Zugrav ?
— Ați ghicit.
— La ce întreprindere ?

— I.C.R.A.L. Vitan.
— Pe aici (n.n. — holul 

cinematografului Patria), 
cu ce treburi ?

— Văzui si eu un film.
— Si serviciul ?
— Azi s-a terminat !
— De la ora 10 ? I
— Fosei la un client șl 

lăsai acolo materialele. 
Acu’ mai lipseau niște bi
dinele si mă gindii eu că 
e mai bine să incep trea
ba de miine dimineață...

— Deci pe ziua de azi 
nu mai e nimic 
cut ?

— Păi. nu vă 
I-am dat și un 
maistrului și-mi 
mă desourc...

Si se descurcase ! Azi 
ducea materialele. miine 
bidinelele...

Nu era singurul care-și 
terminase programul de la 
ora 10. Florea Tănase. sa
lariat la întreprinderea de 
prestări servicii manuale, 
ne explică :

— M-am gîndit că azi 
n-o să mai fie comenzi, 
așa că...

— Ați plecat la plim
bare.

— Cum la plimbare ? ! 
Sint cu treabă 1 Am fost 
la un beneficiar cu niște 
facturi la avizat.

— De ce nu v-ati Întors 
imediat la serviciu ? Poate 
e mare nevoie de dum
neavoastră aoolo. probabil 
că facturile sint aștep
tate.

— O să le duc eu miine.
— Nu sinteti plătit pen

tru 8 ore ?
— Ba da, dar ne 

descurcăm cu șefu’ !...
Stările de fapt mai sus 

înfățișate sint atit de lim
pezi. incit, cu siguranță, 
fiecare cititor iși va fi fă
cut propriul său comenta
riu. în mod deosebit ne 
interesează — și le aștep
tăm ! — comentariul și, 
mai ales, măsurile luate de 
colectivele in mijlocul că
rora lucrează „eroii” rela
tărilor noastre.

de fâ-
spusei ? 
telefon 

zise să

Emil MARINACHB 
Dinu POPESCU
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Micro- 
inițiativă = 
microhidro- 
centrală

In orele sal» libere. Petru • 
Lăzăroiu, șei de brigadă in I 
parchetul „Llghidia" din ca- I 
drul U.F.E.T. Bozovlci (Caraș- | 
Severin), a conceput și con- . 

I str uit... o microhidrocentralâ. I
Și in ciuda aparențelor — după I 
cum ne relatează ooresponden- ' 

Itul voluntar Ion Hurtupan — I 
lucrarea a fost, pentru el. foar- I 
te simplă. Pe un piriiaș de I 
munte a amenajat un jgheab ■ 

Idin anvelope uzate, o turbină I 
din tablă și dintr-o roată de I 
bicicletă fără cauciuc, o curca 
și două dinamuri. Rezultatul ? 
Cabana forestierilor de la „Ll
ghidia" are acum lumină elec
trică Ideea construirii unoi 
nvcrohidrocentrale asemănă
toare sau mai bine puse la 
punct a fost preluată de către 
comitetul sindicatului din ca- I 
drul întreprinderii. Așadar. o I 
perspectivă intr-adevăr... lumi- • 
noasă pentru cabanele fores- I 
tiers din pădurile Almăjuluu

Pe ace
Culturile de mazăre din Ini- ■ 

p-ejurimile comunei Ghimpați 
(Ilfov) urmau sâ fie stropite 
(din avion) împotriva dăunăto
rilor. Operația a fost anunțată 
din timp consiliului popular 
comunal, urmind ca acesta sâ 
w măsuri pentru ocrotirea nu
meroaselor familii de albine 
din comună. Cind autoritățile 
comunale au trecut insă la a- 
nunfarea apicultorilor era prea 
tirziu. 600 de familii de albine 
fuseseră deja distruse in pro
porție de 50—80 Ia sută, iar o 
producție de peste 6 tone de 
miere se irosise fi ea. Dintr-o 
neglijență condamnabilă, cei de 
la consiliul popular rătăciseră 
hirtia, amintindu-și de ea abia 
...a doua zi, după efectuarea 
stropitului. Sperăm că acum, 
chiar ți după prăpădirea albi
nelor, cei vinovați sint „pe ace".

Mistreți de 
Valea Lungă |

Situat pe raza ocolului silvic 
Brad, parcul de vinâtoare ..Va
lea Lungă" ee dovedește. cu 
cele 600 hectare ale sale, deo
sebit de ospitalier. Dupi ce. 
in anii din urmă, a Cost popu
lat de cerbi lopătari si carpa
tin L acum el va deveni o ve
ritabilă crescătorie de... mistreți. I 
începutul s-a făcut anul tie- I 
cut. cind au fost aduși aici 15 I 
mistreți, iar anul acesta, alti 8. i 
Condițiile excelente de dezvol- I 
tare, siguranța pe care o oferă | 
parcul — împrejmuit pe întrea
ga sa suprafață — creează pre- I 
mise ca. in cițiva ani. numărul I 
mistreților de la Valea Lungă ' 
să ajungă la peste 500. fapt | 
ce va permite ca ulterior să I 
se poată recolta anual circa | 
200 de exemplare.

Pe același 
drum

Ion Obăgilă din Nucet fi I 
Ioniță Marin din Mogoșani I 
(Dîmbovița) s-au cunoscut cu I 
5 ani in urmă la... penitenciar. ■ 
Primul era la a opta, iar celă- I 
lalt la a treia condamnare. După | 
ce și-au ispășit pedeapsa, ur
mau să se despartă. Să-și vadă I 
fiecare de rostul lui. Dumnea- I 
lor au hotărit insă să meargă | 
pe același drum tot împreună. 
Și, cum n-aveau de gir.d sâ 
se apuce de muncă, au Început 
să dea tircoale unor școli, coo
perative agricole, depozite, va
goane. Intr-o perioadă de 10 
luni au săvirșit 15 furturi. La 
ultimul insă li s-a înfundat. 
Acum «e vor întoarce tot îm
preună. Exact acolo de unde 
au plecat — pe același drum.

Unde duce 
graba...

La volanul autoturismului 
l-SM-937, Andrei M. Iakab cir
cula pe șoseaua Satu-Mare— 
Botiz—Baia Mare. Ajunsese in 
spatele unei mașini pe cire, 
grăbit cum era, voia neapărat 
să o depășească. A apăsat pe 
accelerator și. fără să se asi
gure. a țișnit brusc pe lingă 
ea. In față insă i-a apărut, 
chiar in acea clipă, un bici
clist, cire venea din sens opus. 
Un viraj instantaneu și a reu
șit să-l ocolească. In secunda 
următoare insă autoturismul se 
afla intr-un copac. Urmările au 
fost tragice : A. I. a decedat, 
iar alte 5 persoane aflate in 
mașină — părinții, sofia ți doi i 
copii ai săi — grav rănite, au I 
fost internate in spital.

„împrumut" 
și dobîndă

Ersze Dudaș Kalman, din co
muna Teliu (Brașov), aflind că 
vecina sa. Dobora Fodor, in 
virstă de 80 de ani, tocmai vin- 
duse o casă, s-a hotărit să dea 
o lovitură in stil mare. După 
ce a izbutit să pună mina pe 
sumă, intors acasă, a as
cuns banii, pentru „zile ne
gre*,  intr-un șopron. Și zilele 
negre n-au intirziat... Descoperit 
de organele de resort, hoțul nu I 
numai că a înapoiat „imprumu- I 
tul", dar s-a ales ți cu o... do- « 
bindă de doi ani și patru luni ■ 
închisoare.

Rubrică redactată de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
ți coreipondenții „Scînleii"

Două forțe acționează convergent 
pentru devansarea cincinalului:

INIȚIATIVELE TEHNICE
SI INGENIOZITATEA MUNCII POLITICEj
Siderurgiștil din „Oțelul roșu" ea 

află in fața unui responsabil exa
men : depășirea considerabilă a pla
nului pe 1973 în vederea creării 
avansului necesar realizării sarcini
lor întregului cincinal in numai pa
tru ani și jumătate. Militind consec
vent pentru respectarea acestui an
gajament, organizația de partid re- 
vitalizează diferitele forme ale mun
cii politice de masă, promovind mo
dalități de acțiune noi. cu larg ecou 
în conștiința oamenilor. Un loc cen
tral îl ocupă in munca politică de 
masă sprijinirea generalizării iniția
tivelor valoroase prin caro oțclarli, 
laminatorii, întregul colectiv al uzi
nei urmăresc zi de zi devansarea 
cincinalului.

— Trei inițiative — ..Toate cuptoa
rele S.M. la nivelul celui cu cei mal 
inalți indici de utilizare", „Nici un 
gram de metal și nici un minut iro
site". „Fiecare inginer, tehnician, 
maistru să rezolve o problemă teh
nică cu o eficiență echivalentă cu 
salariu] pe un an" — polari
zează acum întreaga atenție, ne 
spune tovarășul Dumitru Rolea, se
cretarul comitetului de partid pe 
uzină. Principala noastră preocupare 
este să asigurăm ca toate formele 
și mijloacele muncii politice de masă
— agitatorii, propaganda prin confe
rințe. agitația vizuală, filmul docu
mentar. gazetele de perete șl satirice
— să fie orientate spre popularizarea 
acestor inițiative, a avantajelor lor, 
spre cultivarea in conștiința munci
torilor a responsabilității comuniste 
față de angajamentul asumat in în
trecere.

Și intr-adevăr. In schimbul III de 
la laminorul de platine, bunăoară, 
toți cei 115 comuniști din organiza
ția de partid de aici au activat ca 
agitatori pentru a explica oțelarilor
— prin calcule și demonstrații prac
tice — ce eficiență economică supli
mentară se poate obține prin ridica
rea productivității tuturor cuptoare
lor la nivelul celor mai inalți indici, 
scurtarea duratei de elaborare a unei 
șarje. Cum și in alte secții agitatorii 
au abordat obiective similare, munca 
politică de masă a avut o contribuție 
deosebită Ia generalizarea acestei ini
țiative și, implicit, la realizarea unui 
prim și concludent bilanț : 2 733 tone 
oțel realizat peste prevederile planu

lui de Ia începutul anului șl pină 
acum. Acestora li se adaugă alte ci
teva sute de tone oțel economisit prin 
acțiunile desfășurate pentru mai buna 
folosire și gospodărire a metalului.

Inițiativa „Nici un gram de metal 
șl nici un minut irosite" a fost larg 
popularizată și aplicată în secția de 
bare trase. Agitatorii au organizat in 
sprijinul discuțiilor de la om la om 
mai multe conferințe și un simpo
zion : brigada artistică de agitație a 
satirizat pe cei care făceau risipă de 
metal, care dădeau rebuturi etc. Cu 
bune rezultate a fost folosită și agi-

Interesante experiențe 
la uzinele „Oțelul roșu"

tația vizuală. S-au confecționat lo
zinci, chemări, grafice, panouri mo
bilizatoare. Iată un exemplu : „Prin- 
tr-o mai bună întreținere a agrega
telor și reducind debitarea capetelor 
de bare cu 1 cm putem obține, anual, 
o economie suplimentară de 7,5 tone 
metal".

Este interesant de remarcat că la 
laminorul de platine aplicarea ini
țiativei „Nici un gram de metal și 
nici un minut irosite" a fost pregătita 
prin citeva adunări generale de par
tid și U.T.C. care au constituit o 
școală de formare a gîndirii econo
mice a oamenilor, de cultivare a spi
ritului gospodăresc, a intransigenței 
față de risipă. Totodată, agitatorii au 
organizat convorbiri pe grupe de oa
meni. în cadrul cărora „tirul" concen
tric al criticii a fost îndreptat împo
triva celor care absentau nemotivat. 
Rezultatul : față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, numărul 
absențelor nemotivate s-a redus de 
peste cinci ori.

Cu multă ingeniozitate a fost sub
sumată acestei inițiative activitatea 
gazetelor de perete. în locul unor 
articole, adesea lungi, plictisitoare, 
a început publicarea unor scurte 
„telegrame" la adresa celor care.

O realitate bistnțeană;

Fructe proaspete în 
permanență vara și iarna

Muncitorii, ingine
rii si tehnicienii de 
la I.L.F. — Bistrița- 
Năsăud se mindresc
— și pe bună dreptate
— cu realizări remar
cabile in direcția păs
trării fructelor in sta
re proaspătă timp în
delungat, precum si in 
privința diversificării 
produselor obținute din 
fructe si legume pre
lucrate și conservate. 
Depozitul întreprin
derii este dotat cu 
instalații dintre cele 
mai moderne, cu a- 
jutorul cărora au fost 
păstrate din recolta 
anului 1972 peste 3 000 
de tone de mere. o 
bună parte pină acum, 
in Juna iunie. La scoa
terea lor din siloz, 
merele erau fragede 
și aromate ca in ziua 
cind au fost culese 
din pom.

„De fapt. îmi spu
nea directorul între
prinderii, in silozuri
le cu atmosferă con
diționată de care dis
punem. fructele pot fi 
păstrate ln stare proas
pătă. de perfectă con
servare. timp de zeci 
de ani chiar. între
prinderea este dotată 
cu silozuri perfect e- 
tanselzate. in interio
rul cărora se poate 
crea asa-numita at
mosferă condiționată, 
caracterizată Drin fap
tul că proporția de 
oxigen din aer este 
redusă la minimum. 
Aparate cu comandă 
automatizată asigură 
menținerea acestei 
compoziții de aer ar
tificial. precum și o 
temperatură constan
tă. Tocmai aici este

secretul. Fructele, o- 
dată introduse In a- 
semenea silozuri. în
tră intr-o fază de 
perpetuă........... tinerețe
fără bătrinete". intru; 
cit procesele fizice și 
chimice la care ar fi 
supuse in mod normal 
sint anihilate com
plet. In acest mediu, 
fructele se pot păstra 
in starea in care au 
fost culese de pe cren
gile pomilor, ani și 
ani la rind. Intrucit 
sistemul acesta s-a 
dovedit a fi deosebit 
de rentabil, în viito
rul apropiat vom con
strui alte instalații a- 
semănătoare de mare 
capacitate".

Am privit cu admi
rații. zilele trecute, 
cind. din aceste silo
zuri. au fost 6coase si 
Duse in vinzare cite
va zeci de tone de 
mere aromate. Expe
riența reușită de în
treprinderea bistrițea- 
nă va fi extinsă in 
cele mai importante 
centre pomicole din 
tara noastră.

Realizări de presti
giu au obținut lucră
torii de la I.L.F. Bis- 
trita-Năsăud și in ce 
privește prelucrarea 
fructelor și legumelor 
intr-o gamă bogată de 
produse, atît pentru 
piața internă, cit și 
pentru export Au 
fost livrate. peste 
plan, de la începutul 
anului și Dină acum, 
magiun, pulpe de fruc
te. ceapă și cartofi 
deshidratați, făină de 
cartofi șl diverse alte 
produse in valoare de 
2 milioane lei. De a- 
semeneâ, întreprinde

rea bistrițeană a li
vrat la export, peste 
plan, de la începutul 
anului și pină in pre
zent 800 tone de 
legume și fructe pre
lucrate si conservate, a 
căror valoare se ridi
că la mai bine de 3 
milioane lei.

In ultimele săptă- 
mini. unitățile de des
facere ale I.L.F. Bis
trița-Năsăud au pus 
In vinzare primele 
fructe din producția a- 
cestui an — cireșe 
timpurii culese din ba
zinul pomicol Branlș- 
tea-Cireșoaia. întrea
ga zestre de li
vezi de pe aceste me
leaguri arată semne 
de recoltă îmbelșuga
tă. Gospodari prevăză
tori. cei de la I.L.F. 
sint preocupați acum 
să asigure protejarea 
viitoarei recolte de 
fructe împotriva dău
nătorilor. Un elicop
ter zboară deasupra li
vezilor. acoperindu-le 
cu o adevărată ploaie 
artificială ai cărei 
stropi conțin substan
țele chimice ce vor o- 
crotl fructele de e- 
vcntualii dăunători.

De pe acum, in si
lozurile și depozitele 
întreprinderii s-au ter
minat lucrările de re
parații și întreținere, 
toate pregătirile ne
cesare pentru păstra
rea viitoarei recolte 
din livezi. Si nu vor 
fi păstrate doar me
rele. cum s-a procedat 
pină acum, ci și cai
se. gutui, pere si stru
guri.

Ion ANGHEL 
corespondentul 
„Scînteii"

Intr-un fel sau altul, se abat de Ia 
conduita colectivului, nu respectă 
normele și tehnologia de producție. 
Iată textul uneia : „Organizația de 
partid iți cere să-ți revizuiești ati
tudinea față de muncă, tovarășe 
C.B. Nu-ți precupeți nici un efort 
pentru a deveni un exemplu demn 
de urmat, pentru a dovedi, intr-ade
văr, că ești un comunist, un revo
luționar". Colectivele de redacție se 
îngrijesc ca fiecare telegramă sâ pri
mească — din partea celui avizat — 
un răspuns prompt, „la subiect", 
ceea ce sporește, evident, eficacita
tea acestei originale modalități edu
cative prin gazeta de perete.

In scopul generalizării inițiativelor 
amintite, comitetul de partid editea
ză și un Buletin informativ, cu apa
riție periodică. Aici sint popularizate 
succesele in întrecerea socialistă, 
fruntașii in producție, rezultatele a- 
pllcării inițiativelor din uzină, sint 
combătute atitudinile retrograde. 
Fotografiile și caricaturile incisive 
sporesc atractivitatea. forța mobili
zatoare a acestui buletin.

în munca politică de masă, comu
niștii de la „Oțelul roșu" folosesc, cu 
bune rezultate, și filmul documentar. 
Sub genericul „Unde zace mia de 
lei", una dintre aceste pelicule, rea
lizate de cineolubul uzinei, com
bate, concret, neajunsuri din dome
niul investițiilor, militind pentru 
realizarea la timp și do bună cali
tate a lucrărilor.

Cea de-a treia Inițiativă enunțată 
la începutul acestui articol, cum era 
și firesc, a captat atenția cadrelor 
de tehnicieni și ingineri. Organizația 
de partid a folosit prilejul populari
zării ei și pentru a cultiva idoea că 
un bun specialist, un conducător al 
producției trebuie să fie, în primul 
rind. un om politic. în scopul solu
ționării unor probleme complexe 
s-au creat colective care studiază, 
de pildă, căile de reducere a con
sumurilor de feroaliaje utilizate la 
turnarea oțelului, așezarea pe baze 
științifice a procesului tehnologic de 
turnare la oțelărie, îmbunătățirea 
structurii șl caracteristicilor fizico- 
mecanice la fabricarea barelor trase 
de rulmenți. „Pină la finele acestui 
an, ne spune tovarășul Dumitru 
Rolea, vom finaliza 54 de asemenea 
studii, în așa fel ca angajamentul 
pe 1973, reînnoit cu ocazia festivită
ții de evidențiere a întreprinderii 
noastre pe ramura siderurgică în în
trecerea socialistă din 1972, să fie în
deplinit exemplar și înainte de ter
men".

Așadar, trei inițiative cu o mare 
forță de lnrîurire asupra oamenilor 
se soldează cu rezultate practice in 
sfera producției. Ele dovedesc, in a- 
Celași timp, eficacitatea fOTosiriF’— 
în forme și modalități diferite — a 
muncii politice de masă, contribu
ția acesteia la îndeplinirea exem
plară a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă.

Nlcolae CATANA 
corespondentul „Scînteii"

In construcție

0 modernă fabrică 
de mobilă

ARAD (Corespondentul „Scin- 
teii“, C. Simion). — Pe lingă 
alte lucrări de investiții aflate 
în preajma dării in folosință — 
fabrica de plăci aglomerate din 
lemn și extinderea sectorului 
finisaj al fabricii de mobilă — 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Arad a început 
construcția unei noi și moderne 
fabrici de tapiserie și mobilă 
de artă care urmează să producă 
la sfirșitul anului 1974. Lucrările 
de construcție sint executate de 
colectivul de muncă al șantieru
lui 6 Arad, aparținind Trustului 
de construcții industriale Timi
șoara.

Numeroasele și impunătoarele 
blocuri de locuințe ridicate in ulti
mii ani in diferite cartiere ale Bucu- 
reștiulul sint o dovadă grăitoare a 
grijii partidului și statului nostru 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale oamenilor muncii ; ele 
constituie, Ln același timp, dovada 
strădaniei, a hărniciei constructori
lor de locuințe din Capitală.

O seamă de sesizări primite la re
dacție reliefează insă și unele as
pecte negative din activitatea con
structorilor de locuințe, aspecte 
care umbresc rezultatele bune ce se 
obțin an de an. Este vorba — așa 
cum aflăm din multe scrisori primi
te la redacție — de diferitele de
ficiențe pe care le lasă in urma 
lor constructorii la unele blocuri, 
deficiențe a căror înlăturare întâr
zie de cele mai multe ori nepermis 
de mult. „In anul 1971, luna noiem
brie,, m-am mutat in locuința pro
prietate personală, situată in str. 
Drumul Taberei nr. 105, blocul A 9 
— ne scrie Jean Răduț, locatar al 
apartamentului nr. 74 clin acest imo
bil. La scurt timp după aceasta a- 
veam sâ constat că vintul $i ploaia 
pătrund in voie prin ferestre : din 
cauza umezelii, pe majoritatea pe
reților ce au legătură cu exteriorul 
au apărut, in incăperi, pete întin
se de mucegai. Datorită ploilor, u- 
mezeala a cuprins, încet-încet, toți 
pereții exteriori. Am doi copii ge
meni, in virstă de un an și ceva, 
care, din pricina condițiilor de locuit 
total improprii, sint mai tot timpul 
bolnavi. Am semnalat de repetate ori 
la O.C.L.P.P. această stare de lu
cruri. mi s-au făcut promisiuni, dar 
măsuri de remediere nu s-au luat".

Redacția a sesizat această stare de 
lucruri Consiliului popular al mu
nicipiului, care, la 23 martie a. c., 
ne-a trimis răspunsul organului său 
de specialitate, Centrala de construc
ții și montaj București (C.C.M.B.) : 
....vâ comunicăm că s-a Impus între
prinderii construcții prefabricate — 
București să remedieze defecțiunile 
constatate, pină la data de 1 mai 
1973“. Dar, dintr-o vizită recentă fă
cută la blocul respectiv rezultă că 
nici acest termen, comunicat redac
ției sub semnătura directorului ad
junct al C.C.M.B., n-a fost respectat.

Imagine din Bucureștiul de azi Foto : S. Cristian

Să citim împreună citeva procese verbale
Procesele verbale ale 

echipelor de control ob
ștesc sint un adevărat re
flector, care proiectează 
o lumină puternică asu
pra activității unor sec
toare din sfera servicii
lor publice. Ele conțin 
multe fapte care, prin 
ecoul lor, merită să fie 
puse sub ochiul opiniei 
publice. Registrul nostru 
ișl propune să găzduiască 
astăzi citeva fapte pe 
care le-am aflat răsfoind 
procesele verbale ale 
unor echipe de control 
obștesc din Capitală.

3 570 de măsuri 
și, totuși, 

o întrebare
în primele cinci luni 

din acest an, echipele ce
tățenești au efectuat circa 
40 000 d'*  controale. Nu
mai in aprilie ele au 
supus atenției organelor 
controlate peste 4 300 do 
propuneri și sesizări. E- 
coul lor? Peste 3 570 au 
fost soluționate în cursul 
aceleiași luni și in luna 
mai. Ce se intîmplă, to
tuși, cu cele 730 nesolu
ționate ?

Dacâ-i lege, 
să nu fie... 
tocmeală

Legea comerțului pre
cizează clar : „toate măr
furile existente in maga
zine trebuie să fie puse 
in vinzare". Să 'notăm 
alături un paragraf din 
sinteza constatărilor echi
pelor de control obștesc : 
„Echipele cetățenești con

stată, aproape în fiecare 
lună, abateri de la aceas
tă prevedere. Iată citeva 
exemple : la Alimenta
ra din str. Galați nr. 24 
s-au găsit dosite 80 kg 
de mâlai extra ; la pati
seria din strada 13 Sep
tembrie nr. 107 — 77
sticle de bere ; la centre
le de piine din străzile 
Domnița Anastasia nr. 
8—10. Șoseaua Panduri 
36. Moșilor 319, plinea 
proaspătă era păstrată 
pentru învechire". Con
cluzia să o tragă cei în 
drept să asigure respec
tarea legii.

Rentabilitate 
păguboasă... 
pentru clienți

Secvență — ce păcat că 
nu e sonoră — înregis
trată in piața Puișor :

— Altul la rind, altul 
la rind.

Vânzătorul Lixandru Ilie 
de la unitatea avicolă a 
I.A.S. Mihăilești se cam 
grăbea. Dar nu numai la 
vinzare, ci și la... cîntărit 
De la 4 cumpărători, ai 
căror pui au fost reeîntă- 
riți de echipa de control 
obștesc, a încasat 23,65 lei 
6uprapreț. Rentabil în
demnul vînzătorului : fie
care pui fusese scumpii 
cu... 6 lei.

Nufărul s-a pătat 
iarăși in fata 

cliențllor

Echipele de control ob
ștesc sesizează — pentru 
a cita oară ? — că Nufă
rul (unitatea din bulevar

dul Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
57) s-a... pătat iarăși in 
fața alienților. Pentru spă
larea unei fețe de masă, 
la unitatea amintită s-au 
încasat 18 lei in loc de... 9 
lei ; pentru un fulgarin de 
damă — 22,50 lei, in loc 
de 19 lei. Controlorii ob
ștești Întreabă : cind se 
va pune ordine în res
pectarea tarifelor de că
tre „nuferiști" T

„Alchimia" 
necinstei

Știați câ la Alimentara 
din strada Carol Davila 
nr. 100 fl-a descoperit o 
nouă „rețetă" de vinzare 
a cafelei ? Controlorii 
obștești au surprins pe 
vinzătorul Nicolae Con
stantin cind introducea 
în cafea de 103 lei kg... 
surogat de 6,80 Iei kg. 
Dacă controlorii obștești 
au constatat la prima 
vedere această „alchimie" 
a necinstei, cit timp le 
trebuie celor de la I.C.L. 
Alimentara pentru a lua 
măsurile de rigoare ?

0 scenă 
ca-n filme

La molelul-restaurant 
Buda de pe malul riului 
Argeș. Cinci cetățeni co
mandă 5 fripturi, 2 sala
te. 2 sticle de vin. Cind 
echipa de control obștesc 
verifică nota de plată fă
cută de ospătarul Petre 
Radu, constată o încărca
re a ei cu 14,35 lei. 
Reprezentanții controlului 
obștesc cer ospătarului 
confruntarea prețurilor 
marcate pe notă cU cela 
de la bufet Ce urmea- 

ră ? O scenă mai tare

ca-n filme : Petre Radu 
înghite nota de plată, 
fuge spre pădurea din 
apropiere și ascunde ba
nii oare-i avea asupra 
luL

„Bila norocoasă"

Echipele de control ob
ștesc au constatat c&, in 
unele locuri, vînzătorii 
scot bile din greutăți 
pentru a-1 înșela pe cum
părători. La unitatea 
Gostat din piața 13 Sep
tembrie, greutatea de 
1 kg a fost ușurată — 
prin scoaterea unei bile
— ou 60 g ; la gogoșeria 
din Bulevardul 1 Mai s-a 
găsit un plus de făină —' 
realizat prin același joc 
al bilei—de 156 kg?!...

★

— Ce ecou au avut a- 
ceste sesizări ale echipe
lor de control obștesc la 
factorii vizați ?

— Nu cunoaștem încă
— ne-a declarat tov. 
O. Halarian, membru ln 
comisia municipală de 
coordonare a controlului 
obștesc pe Capitală — ce 
măsuri au luat 6au vor 
lua conducerile adminis
trative ale unităților în 
cauză. Pentru toate ca
zurile la care v-ați refe
rit, noi am înaintat copii 
după respectivele proce
se-verba le organelor de 
stat — inspecția comer
cială, miliția eoonomLcă
— învestite cu aplicarea 
sancțiunilor contravențio
nale sau penale prevă
zute de lege.

Rubricâ realizată de 
C. PRIESCU

De cite sesizări va mai fi nevoie, 
oare, pină ce constructorii se vor de
cide să remedieze deficiențele pe care 
le-au lăsat in urmă ?

O situație similară ne-a fost sem
nalată și de către asociația proprie
tarilor din blocul D 2, Aleea Lereștl 
nr. 6, sectorul 6. „La mutarea in a- 
partamente (4 ianuarie 1972) am gă
sit in interior o sumedenie de defec-

pină la 21 februarie 1973 ș.a.m.d.". 
Aceeași centrală de construcții ți 
montaj răspunde redacției, la 11 a- 
prilie a.c., referitor la cele semnalate 
mai sus, că lucrările de remediere 
necesare la imobilul în cauză „se 
vor executa pină la expirarea anului 
de garanție". Dacă imobilul a fost 
dat in folosință la 4 ianuarie 1972, 
Întrebarea este cit durează „anul de

PENTRU UNII CONSTRUCTORI DE LOCUINȚE

C/fe mii de zile 
are „anul 

de garanție" ?
însemnări pe marginea unor scrisori

țiuni, pe care le-am consemnat in
tr-un amplu proces verbal, urmind 
a fi remediate în cel mai scurt timp 
de către constructor (I.C.P.B.) — se 
arăta in scrisoarea adresată redacției 
in luna martie a.c. Dar, pentru că 
asigurările date n-au fost respectate, 
am fost nevoiți să trimitem o mul
țime de sesizări la O.C.L.P.P., la 
I.C.P.B. și la consiliul popular mu
nicipal. Toate insă soldate fără nici 
un rezultat practic, ci doar cu pro
misiuni : ba că remedierile (privind, 
mai ales, infiltrațiile de apă in in
căperi) se vor executa pină la 20 no
iembrie 1972, ba că ele se vor face

garanție" în concepția constructorilor 
de la I.C.P.B. ?

Intr-o anchetă pe urmele unei 
scrisori, publicată la 9 ianuarie a.c. 
in ziarul nostru („Cine trebuie sâ 
suporte prețul neglijenței ?“), se 
semnalau, de asemenea, grave defi
ciențe de construcție la blocul 57 A 
din Calea Dudești nr, 247, construit 
de I.C.M. 2 (fisuri multiple, pene
trante, in pereții de beton din ma
joritatea apartamentelor, fisuri de 
natură să pună sub semnul Întrebă
rii rezistența clădirii). Din discuția 
purtată, la timpul respectiv, cu con

ducerea C.C.M.B. a rezultat că lucră
rile de consolidare a imobilului res
pectiv vor începe in primăvara aces
tui an. Dar iată că primăvara a tre
cut și lucrările, așteptate de trei ani 
de locatarii Imobilului, nici gind să 
înceapă ! Anul de garanție a ajuns la 
1 000 de zile ?

Ne-am ocupat mai sus de citeva 
cazuri de tărăgănare a rezolvării 
unor sesizări îndreptățite ale cetă
țenilor, privind remedierea defecțiu
nilor de construcție la unele blocuri 
de locuințe. Dar aceste cazuri nu 
sint, din nefericire, izolate. Din scri
sorile primite la redacție, precum și 
din investigațiile făcute reiese că 
predarea către locatari a apartamen
telor cu defecțiuni de construcție 
și instalații, ca și tărăgănarea la 
nesfirșit a solicitărilor de remediere 
a acestora au devenit un obicei la 
unele intreprinderi constructoare din 
nu puține orașe și centre ale țării. 
Așa se explică, de fapt, numărul mare 
de sesizări ce se înregistrează la di
ferite foruri in legătură cu aceste 
probleme. Numai la O.C.L.P.P., *
cărui denumire este, de citeva zile, 
întreprinderea pentru construcția și 
vinzarea locuințelor, au fost pri
mite, de la începutul acestui an 
și pină la 23 mai, 680 de sesizări pri
vind defecțiuni neremediate la blocu
rile noi ; multe dintre ele sint re
veniri șl parareveniri la scrisori tri
mise anii trecuți de locatari, dar ră
mase fără nici un rezultat practic. 
Se ajunge, astfel, ca anul de garanție 
al unor construcții să se prelungească 
pină la 3, 4 sau chiar 5 ani !

Pentru înlăturarea formalismului 
și birocratismului din activitatea de 
rezolvare a sesizărilor este necesar 
ca Centrala de construcții și montaj 
București, ca și întreprinderile cu 
profil similar din provincie să ia cele 
mai potrivite măsuri pentru întări
rea simțului de răspundere, atit In 
ce privește calitatea lucrărilor la 
locuințe, cit și pentru respectarea cu 
strictețe a termenelor de efectuare a 
remedierilor.

Alexandru STROE
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condusă de tovarășul Samora Moises Machel

Plecarea unei delegații
a C. C. al P. C. R. in Franța

Cronica zilei viața internațională

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, marți 
la amiază a sosit in Capitală o de
legație a Frontului de eliberare din 
Motambic (FRELIMO), condusă de 
tovarășul Samora Moises Machel. 
preș-xlintele FRELIMO, care face o 
vizită de prietenie in tara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Alberto Joaquim Chipande. membru 
al C.C. si al Comitetului Executiv al 
FRELIMO, Armando Panguene, mem
bru al Comitetului Central, Jose Os
car Monteiro, membru ol Comitetului 
Executiv, Jose Moyanc, Marcel ina

Chissano, Miguel Ambrosio, cadre de 
conducere ale FRELIMO.

La sosirea pc aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimplnatfi de to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, societar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., general colonel Ion Comun, 
membru al C.C. al P.C.R . șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Vasillu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști dc partid. 

(Agerpres)

O delegație a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C al P.C.R., a plecat 
marți dimineața in Franța, unde face 
o vizită la invitația Partidului Socia
list. Din delegație fac parte tovarășii: 
G.i’re - Homoștcan, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-sccretar al Comitetu
lui Județean Alba al P.C.R., șl Ion 
Dodu Balan, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Cornel Burtică, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ghizela Vas«, membru

al C.C. al P.C.R., Dumitru Ghișe, 
membru supleant al C.C. 
de activiști de partid.

*

al P.C.R.,

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voltec, a primii din partea 
președintelui Consiliului Poporului 
al Republicii Arabe Siriene, Moha
med Aii cl-Halabi, o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adresa
te cu prilejul alegerii sale in această 
funcție.

u r s. s:

A PĂRĂSIT CAPITALA MCKINLEY A. DESHIELD,
secretar general al partidului ..The True Whig Party"

Marți dimineața a părăsit Capi
tala McKinley A. Drshield, secretar 
general al partidului ..The True 
Whig Party", care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a vizitat Romania.

La plecare, oaspetele a fost salutat 
d? tovarășii Emil Drâgănescu. mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
ai P.C.R., Comei Burtică, membru

supleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., de 'activiști 
de partid.

♦
Tn ultima parte a șederii în țara 

noastră. McKinley A. Dcshield a vi
zitat obiective economice, sociale, 
culturale și turistice din județele 
Cluj, Brașov și Tulcea.

Republica Socialistă

Plecarea delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română

Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia și guvernul Republicii Gu
yana, in dorința promovării unui 
spirit de înțelegere reciprocă și n 
dezvoltării legăturilor de prietenie 
și cooperare intre țările și popoa
rele lor, au căzut de acord să sta
bilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă, incepind cu data 
de 20 iunie 1973. S-a căzut, de a- 
semenea, de acord ca stabilirea de 
relații diplomatice să se facă. in

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de A. G. 
Tukanova, prim-vicepreședinte al a- 
sociației, profesor la școala superioa
ră de partid de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S.. care a făcut o vizită in 
țara noastră, a părăsit marți la amia
ză Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de acad.

Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului general A.R.L.U.S.. de mem
bri ai consiliului, de activiști ai 
A.R.L.U.S.

Au fost de față V. S. Tikunov. mi
nistru consilier al Ambasadei Uniu
nii Sovietice la București, și membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

Delegația economics din Malayezia
a părăsit Capitala

Delegația economică 
zia. condusă de Datuk 
mud, ministrul ______  _______
care a făcut o vizită de clteva zile 
in țara noastră, a părăsit marți di
mineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

din Malaye- 
Taib bin Mah- 

resurselor naturale.
oaspeții au fost salutați de Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
de alți membri ai conducerii acestui 
minister.

(Agerpres)

unei delegații a
Afacerilor Sociale din Danemarca

La invitația Ministerului Turismu
lui și a Ministerului Sănătății, o de
legație a Ministerului Afacerilor So
ciale din Danemarca, in frunte cu 
doamna Eva Gredhal, ministru, a so
sit intr-o vizită in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost intimpinați de Ion

Cosma, ministrul turismului. Mihai 
Aldea. adjunct al ministrului sănătă
ții, de funcționari superiori din cele 
două ministere.

A fost de față Torben Busek-Niel- 
seh. Ambasadorul- Danemarcei la 
București.

(Agerpres)

Marți la amiază a părăsit Capi
tala o delegație militară, condusă 
de generalul colonel Ion Gheorghe. 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor. care, la invitația Ministerului 
Apărării Naționale al R. P. Chineze, 

" ' ” deva face o vizită oficială 
prietenie in această țară.

în continuare, la invitația Minis
terului Forțelor Armate Populare ale 
R.P.D. Coreene. delegația militară 
română va face o vizită oficială de 
prietenie in R.P.D. Coreeană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți adjuncți ai mlnistru-

Abonamente la

Alegerile de deputați★
La 19 iunie a avut loc adunarea 

plenară a comitetului cir conducere 
al Uniunii arbitecților din Republica 
Socialistă România, in cadru’ căre'a 
au fost dezbătute probleme ale nrti- 
vitâții uniunii in lumina Indicațiilor 
conducerii de partid și do stal cu 
privire Ia rolul Uniunii arhitect Hor. 
Largi discuții, la care au participat 
numeroși arhitccți, precum .și repre
zentanți ai unor ministere și institu
ții interesate, au fost purtate pe 
marginea problemei valorificării mo
numentelor și a ansamblurilor arhi
tecturale Istorice.

In cadrul adunării au fost prezen
tate referate din partea secției de 
urbanism a uniunii și din partea fi
lialelor Brașov, Dîmbovița și Iași.

(Agerpres)

Le Bour- 
C C.

intimpinată
membru al

__  r aeroportul
Paris, delegația

......... a fost '
Robert Pontillon, 
roului Executiv, secretar național al 
Partidului Socialist Francez, de Ber- 
nard Montanler. membru al Comi
tetului director al P.S.F.. de mi- 
litanți ai P.S.F.

Au fost de față ambasadorul Ro
mâniei la Paris, Constantin Flitan, 
și alți membri al ambasadei.

(Agerpres)

La sosirea pe 
gel din 
P.C.R.

România si
perioada inițială, pe

al 
de 

Bi-
Cil

in sovietele locale
în Uniunea Sovie

tica aa avut loc du- 
rnlnjca alegerile d' 

i in sovietele 
•o atmo’'’- 
insuflețire, 
lu.alltațlle 

circa 140 mi- 
io.de cetățeni s-au

intre
Guyana

perioada inițială, pe baza acredită
rii de reprezentanți nerezidenți.

Ambele guverne și-au exprimat 
încrederea că acest acord va contri
bui la dezvoltarea reciproc-avanta- 
joasă a legăturilor comerciale, eco
nomice, culturale și de altă natură 
intre cele două țări, in interesul în
tăririi păcii și cooperării internațio
nale. al promovării principiilor drep
tului internațional în relațiile dinlre 
state.

Conferința federației

generali șilui apărării naționale, 
ofițeri superiori.

Au fost de față Lu Ți-sin, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al R. P. Chi
neze, și Li Min-su, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, precum 
și Li Iun-ci și colonelul Son Ghiăn- 
zun, atașați militari aero și navali 
ai R. P. Chineze, și, respectiv, 
R.P.D. Coreene.

A fost, de asemenea, prezent co
lonelul A. F. Musatov, atașatul mi
litar aero și naval al U.R.S.S.

(Agerpres)

Sindicatelor din învățămînt
Marți au început la București lu

crările celei dt-a X-a Conferințe 
statutare a Federației Internaționale 
a Sindicatelor din învățămînt 
(F.I.S.E.), la care participă repre
zentanți a 32 dc organizații sindi
cale ale cadrelor didactice din dife
rite țări de pe toate continentele, 
precum și o delegație a Federației 
Sindicale Mondiale.

Lucrările conferinței au fost des
chise de către Paul Delanoue, pre
ședintele F.I.S.E., care, după ce a sa
lutat pe cei prezenți. a subliniat im
portanța problemelor care urmează 
sâ fie discutate la actuala conferin
ță și a adresat mulțumiri călduroase 
gazdelor pentru primirea făcută par- 
ticipanților și grija pentru asigu
rarea celor mai bune condiții de des
fășurare a lucrărilor.

Ordinea de zi a conferinței cu
prinde raportul de activitate pe pe
rioada de la cea de-a IX-a conferin
ță statutară pină in prezent și per
spectivele de viitor ale F.I.S.E. ; ra
portul comisiei de control financiar ; 
ratificarea afilierilor decise de comi
tetul administrativ al F.I.S.E. : a- 
doptarea documentelor conferinței și 
alegerea organelor de conducere ale 
F.I.S.E.

în numele conducerii Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, participants 
la conferință au fost salutați de ‘ 
varășul Pavel Ștefan, secretar 
Consiliului Central al U.G.S.R.

rn i ii jca 
deputați 
locale. înli-< 
ferâ de i 
ia țoale 
U.R.S.S.
1 oi 
perindat prin fața ur
nelor. Au fost aleși
2 139 000 de deputați, 
in peste 5 000 de so
viete locale. 67.2 la 
sută din totalul celor 
aleși sint muncitori și 
colhoznici care lucrea
ză nemijlocit in pro
ducție. aproape 50 la 
sută sint femei, iar 
peste 28 la sută din 
numărul noilor depu
tați au virsta sub 30 
de ani.

Campania electorală 
a prilejuit o intensă 
activitate politică, in 
cadrul căreia au avut 
loc dezbateri asupra 
activității de pină «- 
cum. precum și a celei 
de viitor a deputaților 
și comitetelor execu
tive ale sovietelor. La 
întrunirile electorale 
au participat peste 
47 000 000 de cetățeni, 
adică mai mult de o 
treime din numărul a- 
legătorilor. Cu același 
prilej, presa sovietică 
a relevat pe larg 
transformările petre
cute in viața politică, 
economică și socială a 
U.R.S.S., în perioada

care a trecui dc la 
pi e i' ntele al ge I 
locale. S-a remarcat 
cu interes că au fost 
constituite noi sovie
te locale, datorită apa
riției unor noi local i- 
lăți. Sa amintim, spre 
exemplificare, dc ora
șul Zarafshtan. din 
R. S. Uzbecă, ftupranu- 
mit și ..orașul auru
lui". Este o așezare 
apărută în nisipurile 
pustiului Kîzil-Kum, 
loouilâ de lucrătorii 
de la mineic aurifere

CORESPONDENȚA 
DIN MOSCOVA

din partea locului. 
Aici au avut loc pen
tru prima dată alegeri 
in sovietul orășenesc 
și ele au reflectat ho- 
tărirea localnicilor de 
a-și gospodări cit mai 
bine localitatea, de a 
a înfrumuseța, astfel 
ca munca și viața lor 
să se desfășoare in 
condiții cit mai plă
cute.

Alegerile și campa
nia ce le-a precedat 
au fost însoțite de 
realizări de seamă in 
producție, pe linia în
deplinirii sarcinilor 
celui de-al treilea an

al cincinalului. Iată 
citeva din numeroa
sele relatări privind 
victoriile in muncă 
obținute in cinstea a- 
legerilor : colectivul
de la secția de apara
te fotoelectronlce a 
uzinei de aparate c- 
lectrice din Moscova 
și-a îndeplinit in aju
nul alegerilor angaja
mentul de a realiza 
producția pe șase zile 
din materialo econo
misite ; constructorii 
moscoviți ai cartieru
lui Biriulevo-Zapad- 
noe au realizat cu o 
jumătate de lună mai 
devreme planul se
mestrial : din Baku 
s-a anunțat că petro
liștii de la Neftianie 
Kamni. din Caspica, 
au extras 12 000 tone 
de țiței peste prevede
rile planului : iar din 
orașul metalurgiștilor, 
Jdanov, din Ucraina, 
s-n raportat în ziua 
alegerilor despre in
trarea in probă a u- 
nuia din marile obiec
tive ale cincinalului, 
laminorul de tablă 
groasă „3 600“.

Cu prilejul alegeri
lor. oamenii sovietici 
și-au exprimat hotă- 
rirea de a obține noi 
3i mari succese în o- 
pera de edificare a co
munismului. .

L. DUTA

Coordonatele „nigerianizării"

to- 
al

„ERA SOCIALISTA"
Reînnoiți-vă abonamentele la „ERA SOCIALISTA", revisră 

teoretică și social-politică a Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de 
numere) și 36 lei semestrial.

Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii 
poștali și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la 
sate.

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 17 IUNIE 1973 :
Categoria I : (13 rezultate) = 2

variante 10 la sută a 43 618 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate) =

4 variante 100 la sută a 9 517 lei, 3 
variante 50 la sută a 4 758 lei. 55 va
riante 10 la sută a 952 lei.

Categoria a HI-a : (11 rezultate) = 
167.30 variante a 939 lei.

CONCURSUL DE ADMITERE
ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

Ministerul Educației și Invâ- 
țămintului aduce la cunoștință ce
lor interesați că concursul de ad
mitere in invățămintul superior, 
cursuri de zi și serale, se va des
fășura incepînd cu data de 10 iulie 
1973.

Pentru Institutul de marină din 
Constanța. Institutul de arhitectură 
..Ion Mincu" din București și sec
țiile de arhitectură și urbanism din 

( cadrui institutelor politehnice din 
\ .Cluj, Iași și Timișoara, institutele 

de teatru, institutele de arte plas
tice, conservatoare (secțiile instru
mente și canto) concursul de admi
tere se organizează in două etape. 
Prima etapă, care va avea loc in
tre 4 și 8 iulie 1973, are rolul de 
a face o selecție prealabilă a ean- 
didaților care dovedesc aptitudini 
pentru a putea concura in etapa 
a doua ; probele sale sint elimi
natorii. Candidații respinși la pri
ma etapă a concursului de admi
tere sc pot înscrie, pină la 9 iulie 
îndur?. , r: ■
mitere la alte facultăți. Etapa 
doua va avea loc la data de 
iulie, prev’ăzută pentru 
de admitere m celelalte 
de învățămînt superior.

înscrierea la concursul 
tere se va face la 
facultăților care organizează 
cursul in două etape, pină in ziua 
dc 3 iulie ora 9 dimineața, iar la 
celelalte institute de 
superior pină in ziua 
ora 9 dimineața.

Se reamintește 
secțiilor umaniste din 
cultură generală care 
studieze in invățămintul superior 
tehnic și agronomic vor trebui să 
fi efectuat in prealabil stagii in 
producție de minimum un an. în 
activități specifice profilului fa-

pertru concursul de ad-
.............  a

10 
concursul 
instituții

_ de admi- 
secretariatele 

con-

invățămint 
de 9 iulie

că absolvenții 
liceele de 
doresc să

cultății la care doresc să candi
deze.

Condițiile de admitere in insti
tuțiile de învățămînt superior in 
anul universitar 1973/1974. disci
plinele și programele disciplinelor 
pentru concurs, actele ce trebuie 
prezentate sint cele cuprinse in 
broșura „Admiterea in invățămîn- 
tul superior" ediția 1973. Candida
te (băieți) vor trebui să prezinte 
la inscriere și adeverința de re
crutare sau livretul militar.

La instituțiile de învățămînt su
perior se vor afișa secțiile unde 
se va ține concursul de admitere 
in 1973 și numărul de locuri pla
nificate pentru anul I.

Potrivit Legii nr. 14/1972 privind 
organizarea apărării naționale a 
Republicii Socialiste România, mo
dalitatea admiterii in invățămin
tul superior (cursuri de zi) va fi 
următoarea :

— candidații (băieți) reușiți la 
concurs, care vor fi incorporați 
pentru a efectua serviciul militar 
in cursul anului 1973.1974, vor fi 
înscriși la studii pentru anul uni
versitar 1974/1975 :

— candidatele (fete) reușite la 
concurs vor urma studiile in anul 
1973/1974, pregătirea lor militară 
făcindu-se concomitent cu stu
diile.

Pentru ocuparea locurilor dispo
nibile din anul 1973/1974, ca urma
re a incorporării candidaților (bă
ieți) reușiți la concursul din luna 
iulie, se va institui un al doilea 
concurs in luna septembrie : la a- 
cesta se vor prezenta candidați 
cu serviciul militar satisfăcut, cei 
care sint scutiți potrivit legii, pre
cum și fetele. Candidații care nu 
reușesc la examenul de admitere 
au dreptul sâ se prezinte din nou, 
anul viitor, după efectuarea sta
giului militar.

In școli profesionale și
UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

A fost dat publicității îndrumă
torul pentru admiterea, in școlile 
profesionale și ucenicie 1*  locul 
de muncă in anul școlar 1073—1974. 
Pe lingă rețeaua și profilul școli
lor profesionale, îndrumătorul cu
prinde un capitol special referitor 
la condițiile de admitere. La data 
și probele concursului. Ca și in a- 
nul trecut, se prevede ca admiterea 
In școlile profesionale și ucenicie 
să se organizeze pe meserii sau 
grupe de meserii, separat pentru 
absolvenții școlii generale de. 10 ani 
și separat pentru promovați! cla
sei a VIII-a a școlii generale, in 
următoarele perioade : 2—14 Iulie 
la Invățămintul de zi și ucenicie 
)a locul de muncă ; 1—10 septem
brie la invățămintul seral, precum 
și la invățămintul de zi și uceni
cie. unde nu au fost completate 
toate locurile.

înscrierea candidaților începe in

ziua de 20 iunie și se încheie în 
preziua examenului medical. La 
admiterea in școlile profesionale 
— invățămint de zi și ucenicie la 
locul de muncă — se pot prezenta 
absolvenți ai școlii generale de 
10 ani și promovați ai clasei a 
VIII-a a școlii generale care îm
plinesc cel mult 18 ani in anul ca
lendaristic. La meseriile mecani
zat or-minier, sondor, mecanic a- 
gricol limita de virstă este de 25 
ani. iar pentru meseria vinzător în 
magazinele sătești se primesc can
didați care au virsta de pină la 25 
de ani și stagiul militar satisfăcut. 
Pentru ucenicie la locul de mun
că. limita maximă de virsta este de 
19 ani. La admiterea in școlile 
profesionale — invățămint seral — 
se pot înscrie persoanele care, in
diferent de virstă, au absolvit 
școala generală sau posedă studii 
echivalente și lucrează in meseria

pentru care urmează să se pregă
tească.

Admiterea candidaților înscriși 
se face în limita locurilor planifi
cate pentru fiecare meserie și cu
prinde : examenul medical, care 
se desfășoară in perioadele 2—3 iu
lie. pentru absolvenții școlii gene
rale de 10 ani, și 3—5 iulie, penfru 
promovații clasei a VIII-a a școlii 
generale. Pentru invățămintul se
ral. precum și pentru invățămintul 
de zi și ucenicie unde nu au fost 
completate toate locurile, exame
nul medical se desfășoară in pe
rioadele 1—2 septembrie pentru ab
solvenții școlii generale de 10 ani. 
2—3 septembrie pentru promovații 
clasei a VIII-a. La meseriile la 
care sint necesare anumite aptitu
dini. examenul medical este com
pletat cu probe specifice (probe 
speciale de vedere, de atenție, de 
indeminare etc.).

Admiterea absolvenților școlii 
generale de 10 ani in școlile pro
fesionale și ucenicie se face 
susținerea de probe scrise 
orale, pe baza rezultatelor exame
nului medical, in limita locurilor 
planificate pentru meseria respec
tivă. In cazul cind numărul celor 
înscriși depășește numărul locuri
lor planificate pentru meseria res
pectivă, admiterea se face in ordi
nea mediilor obținute in clasa a 
X-a a școlii generale. Candidații 
care nu au fost admiși la meseria 
la care s-au înscris (in cazul cind 
numărul celor înscriși a depășit 
numărul locurilor planificate) șe 
pot înscrie la o altă meserie, in 
cadrul școlii respective sau la altă 
școală.

Admiterea promovaților clasei a 
VIII-a a școlii generale se face în 
limita locurilor olanificate. In ca
zul cind numărul candidaților de
pășește numărul de locuri planifi
cate. se vor susține probe scrise și 
orale la obiectele cuprinse in bro
șura . Programele concursului de 
admitere in liceele de specialitate, 
școlile profesionale și ucenicie la 
locul de muncă — sesiunile din 
anul 1973“. In acest caz. admiterea 
se face in ordinea descrescătoare a 
mediei obținute la probele scrise 
și orale. Candidații aparținind 
naționalităților conlocuitoare pot 
susține probele de concurs in 
limba maternă la obiectele pe care 
le-au studiat in această limbă. In 
cererea de inscriere, acești candi
dați vor menționa limba in care 
doresc să susțină probele de con
curs. La școlile la care se înscriu 
candidații aparținind naționalități
lor conlocuitoare care solicită sus
ținerea in limba maternă a probe
lor de concurs la obiectele studiate 
in această limbă, din comisie vor 
face parte și profesori de specia
litate care cunosc limba materna 
a acestor candidați.

Pentru unele meserii, probele 
prevăzute a fi susținute oral se pot 
desfășura și sub formă scrisă.

Informații suplimentare privind 
concursul de admitere se pot ob
ține de la orice școală profesională 
sau întreprindere care primește 
ucenici.

i'ără
sau
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FOTBAL: Azi ultima
etapă in divizia A

MECIURILE
CELE MAI INTERESANTE 

LA CRAIOVA 
Șl CONSTANTA

Campionatul diviziei A pro
gramează astăzi jocurile ultimei 
etape. In Capitală șe voi- des
fășura in cuplaj pe stadionul 
..23 August* 1 meciurile : Sportul 
studențesc — Jiul (ora 17.30) și 
Steaua Steagul roșu (19,15). 
Iată intilnirile programate de la 
ora 17,30 in țară : Universitatea 
Craiova — C.F.R. Cluj ; F. C. 
Constanța — Dinamo : A.S.A. 
Tg. Mureș — Petrolul : Sport 
Club Bacău — Rapid ; Univer
sitatea Cluj — U. T. Arad 8i 
F. C. Argeș — C.S.M, Reșița.

TENIS t „CAPII DE SERII” 
IA WIMBLEDON

Au fost stabiliți favorlții tradițio
nalului turneu internațional de tenis 
de la Wimbledon. Iată cum se pre
zintă tabloul probei de simplu mas
culin : 1. Stan Smith (S.U.A.) ; 2. Ilie 
Năstase (România) ; 
combe (...............
(S.U.A.) ; 
lia) : 6.
Marty Riessen (S.U.A.) 
mersesn (Australia) etc.

Cele 8 favorite în proba de simplu 
feminin sint următoarele jucătoare : 
1. Court (Australia) : 2. Billie Jean 
King (S.U.A.) ; 3. Goolagong (Aus
tralia) ; 4. Evert (S.U.A.) ; 5. Casals 
(S.U.A.) : 6. Wade (Anglia) : 7. Mel
ville (Australia) : 3. Morozova
(U.R.S.S.).

Marți in cadrul turneului interna
țional de tenis de la „Queen’s Club“ 
din Londra. campionul român Ilie 
Năstase l-a intîlnit pe americanul 
Dick Stockton. Năstase a obținut vic
toria cu scorul de 5—7, 6—1. 6—4, ca- 
lificindu-se pentru turul trei.

țnomunju; ; 3. John New-
(Austra.Ua) ; 4. Arthur Ashe 

; 5. Ken Rosewall (Au&tra- 
Tom Okker (Olanda) ; 7. 

; 8. Roy E-

După încheierea tragicului război 
civil care a durat 30 de luni, gu
vernul nigerian iși orientează efor
turile spre dezvoltarea economică a 
țârii. Actualul program economic de 
patru ani vizează satisfacerea nece
sităților imediate — refacerea zo
nelor devastate de război — ca și 
extinderea unor obiective economi
ce și crearea de noi ramuri ale in
dustriei. Programul este Însoțit de 
un șir de măsuri tinzind la „nige- 
rianizarea" treptată a vieții ------
mice și sociale. Introducerea ___
mulul decimal, a unei noi unități 
valutare — naira — precum șl pre
luarea de către stat a 40 la sută din 
acțiunile băncilor străine sint cl
teva din acțiunile întreprinse în 
acest sens. Preconizind dezvoltarea 
agriculturii. căreia i se afectează 
zece la sută din totalul investițiilor 
extinderea educației și rețelei tic 
pregătire a cadrelor, programul e- 
conomic este axat asupra sectoare
lor de viitor ale economiei, pentru a 
căror expansiune Nigeria dispune 
de uriașe resurse.

Un loc aparte revine valorificării 
la maximum și in folosul economi
ei naționale a petrolului. Din 1958. 
cind au început primele forări, ex
tracția țițeiului s-a dezvoltat rapid, 
ajungind acum la circa 310 mii tone 
pe zi. ceea ce situează Nigeria pe 
locul 8 din lume pe scara țărilor 
producătoare de petrol. Uriașele re
surse nigeriene de țiței, estimate 
la peste 4,5 miliarde tone, conferă 
industriei „l"___ __________ '
și prelucrare a petrolului un 
viitor. ~ *
Lagos, 
teiului 
fectele
supra ___r——,_______—
lației, se impun restrîngerea trepta
tă a pozițiilor ocupate de monopo
lurile străine și extinderea secto
rului de stat in această ramură. 
Programul prevede ca pină in 1975 
statul sâ controleze cel puțin 55 la 
sută din volumul total al industriei 
petroliere. In vederea atingerii a- 
cestui obiectiv a fost constituită o 
companie petrolieră națională (Ni
gerian National Oil Corporation — 
N.N.O.C.), împuternicită să contro
leze toate activitățile din sectorul

econo- 
siste-

naționale de exploatare 
_i i mare

După cum se consideră la
pentru ca valorificarea ți- 
să-și răsfringă pe deplin e- 
asupra modernizării țării, a- 
nivelului de trai al popu-

petrolier. Totodată, guvernul fede
ral a decis să nu mai acorde noi 
concesiuni de terenuri petrolifere 
firmelor străine, companiile care 
au concesionat in anii precedent 
asemenea terenuri fiind obligate să 
se asocieze cu N.N.O.C. pe bază de 
participări minoritare. Tratativele 
angajate cu firmele străine urmă
resc, de asemenea, „nigerianizarea" 
proprietăților lor. Au trecut 
acum în miinile statului, în 
porție de 33 la sută, concernul _ 
troller Italian „AgLp“ și in propor
ție de 35 la sută cel francez, „Sa- 
frap“, autoritățile nigeriene extin- 
zindu-și, de asemenea, controlul a- 
supra proprietăților firmei vest- 
germane ,,Deminex“ și ale unui con
sorțiu . japonșz,; Gel maj. recent suc
ces in acest sens — și fără îndoială 
lUnUl din-:cele_.-mai, importante — este 
acdrduL'jreali2at,"iin5atFtna'-unor difi
cile și îndelungate negocieri, pentru 
trecerea în miinile statului a 35 la 
sută din acțiunile companiei anglo- 
olandeze „Shell-B.P.“, cea mai marc 
producătoare de petrol din țară (00 
la sută din producția totală). După 
cum declara ministrul nigerian al 
minelor și energiei, importanța ma
joră a acordului rezidă in faptul că 
asigură o participare imediată, efec
tivă și activă, la conducerea operațiu’ 
nilor acestei mari companii și. în 
decurs de un deceniu, controlul ma
joritar al statului cu o cotă de 51 la 
sulă din capitalul societății. Nego
cieri se poartă și cu celelalte mono
poluri prezente in țară.

Guvernul de la Lagos concepe dez
voltarea industriei petroliere pro
prii ca un lanț complet, cuprinzînd 
explorările, exploatarea și prelu
crarea țițeiului. In acest sens, pe 
lingă rafinăria existentă la Bonny, 
se preconizează crearea unui nou 
complex de rafinare, probabil la War- 
ry, în delta Nigerului, aparținind în 
întregime statului. Pentru a-și apă
ra cit mai eficient interesele na
ționale, Nigeria acționează in strin- 
să legătură și coordonare cu cele
lalte state producătoare de petrol, 
în calitate de recentă membră a or
ganizației acestora, O.P.E.C,

de 
pro- 
pe-

M. CARAC1OV

tv
Programul I

9,00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 58-a.

9.30 De la Alfa la Omega. Enci
clopedic pentru elevi.

10.00 Telex.
10,05 Clepsidra — desen animat de 

Ion Popescu-Gopo.
10.15 Prim plan : Ion Dumitres

cu, președintele Uniunii 
compozitorilor din România.

10.45 Film serial „Orașul negru”. 
Ecranizare după romanul 
lui Mlkszath Kalman. Pro
ducție a studiourilor de te
leviziune din R.P. Ungară. 
Regia Zsurz Eva. Cu : Bes- 
senyel Ferenc, Pager Antal, 
Avar Istvan. Szirtas Ada. 
Episodul III : „Două cetăți 
vecine".

11.45 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Brașov.

12.00 Revista literar-artlsticâ TV.
12,40 Luminile rampei. Pagini din 

operele lui Pucclnl. inter
pretate. de soprana Virginia 
Zeani.

13,00 Telejurnal.
17.30 Fotbal (ultima etapă a Cam

pionatului național — divi
zia A). F.C. Constanța — 
Dlnamo București. Transmi
siune de la Constanta. Co
mentator Mircea Ionescu. In 
pauză : • Telex • Tragerea 
Pronoexprea.

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

inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

20,00 CIntecul săptâmlnli : „Mine
rul șl cerul” de V. Veselov- 
schl. Text. Mihai Maximi
lian. Interpretează Doina 
Spâtaru-Ollnescu.

20,05 Teleobiectiv.
20,25 Melodii populare cu surorile 

Flrcea

20,35 Drumuri în istorie : Dimi- 
trlc Canteinir.

20,50 Tt'.’ecinomatecn : Ciclul Zbig
niew Cybulski, „Zbyszek", 
medalion închinat marelui 
actor polonez. Regla : Jean 
Leskowski. Premieră pe țară.

22,15 21 de ore • România în 
lume.

Programul II

20,00 O viață pentru o idea : Dr. 
Ignaz Semmelweis (I). Film 
artistic, producție DEFA- 
Berlln.

20.30 Agenda.
20,40 Portativ ’73.
21,20 ..Liră lingă stema țârii”.
21,00 Timpul liber — materie pri

mă pentru industria viitoru
lui. Participă : dr. Alexan
dru T ungu, psiholog Petre 
Datculescu, lng. Georgeta 
Bătucă.

21,35 De pe scenele lirice ale ță
rii. Selecțiuni din opera 
„Pescuitorii de perle" de Bi
zet. Interpretează ansam
blul ODerei Române din 
Cluj. Soliști : Maria Mure- 
șan. Mugur Bogdan, Ștefan 
Popescu, Ton Iercoșan. Con
ducerea muzicală Ion Iancu. 
Regla : Viorel Gomboșiu.

cinema

9; 11,15;

• Lumea se distrează : CAPITOL 
—9; 11: 13: 15; 17; 19; 21. la gră
dină — 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 : SCALA — 
9: 11,15; 13,45: 16,15; 18,45: 21.15, 
FESTIVAL — 9; 11,30; 13,45: 16,15; 
10.45; 21.15, MODERN — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30. la grădină 
— 20,30, GRADINA SELECT — 
20,30.

• Organizația : GRADINA FES- 
Tl '’AT. - 20.15
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9; 11.15: 13,30:
10.15: 13,45: 21, la grădină — 
20.15, FAVORIT — 9; 11,15; 13,45: 
16,15............ - -------------- --------
MO ____  __________ _________
— 20.15.
• Ultimul cartuș : CENTRAL —
9.15; 11.30: 13,45; 16: 18.15: 20.30,
EXCELSIOR - 9; 11,13: 13,30: 16; 
18.30; 21. MELODIA - 9; 11,15:
13,30; 16; 18.50: 20,45. GLORIA - 
9; 11.15: 13.30: 16: 10,15: 20.30.
• Aventurile lui Babușcă : BU- 
CEGI — 15.30: 17,45: 20. la gră
dină — 20,30, DOINA — 11.15: 
13,15: 15,30: 18: 20.15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Sălbăticia albă — 9—18 in con
tinuare. Program de documenta
re fu premieră — 20.15 : TIMPURI 
NOI.
• Veronica : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 16: 18; 20. COS
MOS — 15.30: 18; 20.
• .Trei copii minune — 10; 12: 14. 
Stan și Bran aviatori — 16,30;
18.30, Domnul Topper divorțează
— 20.30 : CINEMATECA (sala
Union).
• Pe aripile viatului : GRIVIȚA
— 10: 14,30: 19,15. TOMIS — 9; 
14: 18,30. la grădină — 20,15.
• Clprian Poruinbescu : FLO-
REASCA — 15.30: 19. MIORIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Rond de noapte : BUZEȘTI —
9: 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30, la 
grădină — 20,15, AURORA - ‘
11.15; 13.30: 15,45: 18; 20,15, la 
dină — 20,30.
• Homolka și portofelul : 
RENTARI — 15,30; 18; 20.15. 
O Acea pisică blestemată : 
CIA — 8.30; 10,45; 13.15;
18.15; 20.45, CIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
e Ceața : PACEA — 16: 18: 20.
• Ce se lntlmplâ, doctore î : U- 
NIREA — 15,30; 18; 20,30, la gră
dină — 20.15.
• O zi mai lungă decît un an : 
MOȘILOR — 15.30: 18; 20,15.
• Domnului profesor, cu 
goste : GRĂDINA MOȘILOR —
20.30.
a Cind legendele mor : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, la grădină — 20,30, 
ARTA — 15,30; 18: 20.15, la gră
dină — 20,30.

13.45: 21,
FAVORIT ............................ .
18.45; 21. GRADINA D1NA- 

- 20.30. ARENELE ROMANE

• Cu miinile curate : COTRO- 
CENI — 15.30: 18.
• Clasa muncitoare merge In 
paradis : 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 și 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 liniș
tite : VITAN — 10,30; 15,30; 19, la 
grădină — 20,15.
• Drumul spre Vest : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Omul nu e singur : RAHOVA
— 15,30: 18; 20,13.
a F.u nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : PROGRESUL — 15,30; 
18; 20,15.

t atr

— 9; i gră-
FE-

DA- 
15,45;

dra-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : închiderea ciclului „Quar- 
totul românesc". Concertează 
Quartetul „Pro arte" — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețienl — 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Caruselul me
lodiilor — 20.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flo
rilor" — 20.30: 21,13.
• Ansamblul artistic 
română” : Meleaguri
— 18,30.
• Circul „București" : ______
— spectacol internațional — 19,30.

L.

..Rapsodia 
fermecate
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viața internațională
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI

„POLITICA DE FORȚA SA EIE ELIMINATA 
DIN RELATIIIE DINIRE SIAJE"

♦

Declarația președintelui I.B. Tito
BELGRAD 19 (Agerpreș). — Luind 

cuvintul cu prilejul recepției oferite 
•n cinstea regelui Baudouin al Bel
giei. care se află în vizită oficială in 
Iugoslavia. președintele Iosip Broz 
Tito a declarai că Iugoslavia depune 
mari străduințe pentru consolidarea 
pârii și eliminarea politicii de for|ă 
in relațiile dintre slate și. in acest 
sens, ea acționează intens pentru suc
cesul conferinței de securitate si coo
perare europeană, cu convingerea că 
aceasta va corespunde așteptărilor și 
speranțelor care s-au pus in ea.

Referindu-se la necesitatea soluțio

„Conferința europeana 
este rezultatul strădaniilor

si dorinței de pace a popoarelor"
HELSINKI 19 (Corespondență de la 

Gb. Ciobanul : Pavilionul „Finlan
dia* 1. ridicat in centrul capitalei, se 
remarcă prin arhitectura sa tonică, 
întruchipare a imaginației creatoare 
a constructorilor finlandezi. Săli de 
conferințe, cabine rezervate presei, 
toate intr-o imbinare funcțională, sint 
gata să primească oaspeții primei in- 
tilniri gcneral-europene din istoria 
continentului — Conferința pentru 
securitate și colaborare. Deși mai sint 
două sâptămini pină la 3 iulie, cind 
va începe conferința miniștrilor de 
externe, edilii capitalei finlandeze au 
accelerat lucrările de finisare a pa
vilionului destinat acestui eveniment.

..întreaga capitală trăiește febra 
pregătirilor — ne-a declarat primarul 
general al oralului Helsinki, Teivo 
Aura. Știm că toate speranțele popoa
relor se îndreaptă spre Helsinki și a- 
cest lucru este firesc, intrucit însăși 
conferința este rezultatul strădaniilor 
și dorinței de pace a națiunilor 
europene. Prin stăruința lor, prin 
stăruința factorilor de răspun
dere s-a obținut convocarea confe
rinței, care reprezintă, după mo

Veneția în zilele
Festivalului presei comuniste

APRECIERI DEOSEBIT DE ELOGIOASE
DESPRE PARTICIPAREA ROMÂNEASCA

„Veneția — or*ș  unic in lume, 
cum ne pla-ce nouă, venețienilor, 
să numim cetatea lagunelor, tră
iește, datorită festivalului ziaru
lui „l’Unită, zile unice". Sint cu
vintele gondolierului Albino dei 
Rossi, lider ales al celor 1 500 de 
barcagii și gondolieri de pe toate 
canalele Veneției. Venetian și gon
dolier din tată in fiu. a văzut pină 
acum in orașul natal zeci de carna
valuri. a purtat pe valuri zeci și 
zeci de ..vedete", venite la biena
lele de cinema și de artă plastică, 
și nenumărate grupuri de turiști 
din toate colțurile lumii pentru 
care Veneția înseamnă doar par
cursul dintre gara orașului și San 
Marco. adică Canal Grande, forfo
ta in magazinele de pe Ponte Rial
to sau, in sfirșît, extazierea de 
circumstanță sub Ponte Dei Sos- 
piri (Puntea suspinelor). „Veneția 
adevărată insă, ne spune Albino 
dei Rossi.este Veneția venețienilor, 
a oamenilor simpli, a muncitorilor 
de la Murano, Mestre și Torcello, 
a pescarilor fi barcagiilor, i lu
crătorilor din porturi". Și marele 
merit al Partidului Comunist Ita
lian este de a fi făcut din festi
valul ziarului ,J’Unitâ“ o sărbă
toare pentru venețieni. Pentru cei 
care, de obicei, muncesc ca să 
distreze pe alții, pentru cei care, 
de obiect nu-și pot îngădui luxul 
unui bilet la marile spectacole și 
concerte de la Teatro Grande de 
Castello sau din mica piață Angelo 
Ralfaele. Pentru ei și pentru mii 
și mii de comuniști și simpatizanți 
ai P.C.I. din întreaga Italie, care 
in aceste zile sint oaspeții Vene
ției, participă la manifestările po
litice. culturale, artistice, ocazio
nate de Festivalul presei comu
niste. dind expresie sentimentelor 
și convingerilor lor puternice, uni
tății de acțiune in jurul Partidului 
Comunist Italian.

Pentru venețieni problema este 
cum să-și impartă mai bine 
timpul, cum să calculeze dt 
mai minuțios distanțele, pentru 
a putea fi prezenți in cit mai 
multe din locurile de dezbatere 
politică și civică, de agrement, de 
spectacole, de expoziții, de sport 
și petrecere, înscrise pe agenda 
festivalului. Și este intr-adevăr 
greu să fii prezent in același timp 
la ..Parcul fanteziei", oferit cu 
generozitate copiilor venețieni, dar 
și părinților lor. să asiști la dez
baterea pe teme de urbanistică 
(teme de interes vital pentru lo
cuitorii Veneției amenințate de 
ape $i de poluare), să nu pierzi 
concertul de cintece venetiene pre
zentat in Parcul bienalelor, să a- 
siști și. eventual, să iei cuvintul la 
intflnirile cu delegațiile română, 
cubaneză sau chili ană, la colocviul 
organizațiilor de tineret, să prinzi 
șalupa pentru a nu pierde concer
tul ..Madrigalului" sau pe cel al 
..Coralei partizanilor sloveni", să 
te relntorci la Castello, unde dau

nării problemelor internaționale pe 
cale pașnică, prin negocieri, președin
tele Tito a subliniat înalta semnifi
cație a necesității ca țările mici și 
mijlocii să acționeze împreună, in 
special in cadrul O.N.U. — pentru a 
se depăși dificultățile și a se reafir
ma căile care duc la soluționarea in 
spirit democratic a problemelor lumii 
contemporane. Regele Belgiei a ex
primat, intre altele, dorința țării sale 
ca viitoarea conferință pentru secu
ritate si cooperare in Europa să fie 
încununată de succes.

desta mea părere, un mare succes al 
tuturor celor interesați într-un cli
mat de pace și colaborare.

Folosesc acest prilej pentru a ex
prima sentimentele de inaltă consi
derație de care se bucură la noi poli
tica României — țară cu care avem 
relații excelente — eforturile depuse 
de ea la Helsinki, alături de alte 
state pentru ca împreună să ne bucu
răm de roadele stăruințelor noastre 
— convocarea conferinței europene*'.

„Dacă ne gindim — a spus prima
rul — la faptul că. după 6 luni de 
consultări multilaterale desfășurate 
in 4 runde, dificile uneori, dar pă
trunse de voința comună de a găsi 
un consens general, s-a ajuns la un 
acord unanim al celor 34 de state, 
avem toate motivele să privim cu în
credere viitorul conferinței. Urez, in 
numele meu și al concetățenilor mei, 
succes deplin apropiatei reuniuni, cu 
convingerea că ea se va înscrie in a- 
nalele istoriei Europei ca un moment 
crucial pe calea statornicirii unui cli
mat fructuos de colaborare in toate 
domeniile, pe calea consolidării păcii 
și securității".

spectacole artiștii gruzini, și, even
tual (dacă ți-ai rezervat masă din 
timp), să-ți închei ziua in satul 
românesc — acolo unde, sub ma
rea firmă Ristorante tipico romeno, 
vizibilă de pe Canal Grande, ofi
ciază cu mare succes maeștri ai 
artei culinare românești, iar tara
ful — și el tipico romeno — face 
să răsune acordurile „Ciocirliei" și 
ale „Mărioarei de la Gorj“ pină la 
Lido și San Marco.

Prezența românească la festiva
lul venețian constituie, după apre
cierea unanimă și după cum scrie 
.J’Unitâ, „un succes extraordinar". 
Remarcind că România este țara 
socialistă care a realizat „înfrăți
rea cu festivalul venețian. căruia 
ii aduce o contribuție deosebit de 
importantă", același ziar arată că, 
„tncepind de la expoziția consacra
tă realizărilor României socia
liste, la expozițiile cu vin- 
zarea obiectelor de artizanat 
și a unor produse alimen
tare și pină la restaurantul tipic 
românesc, se asistă la un adevărat 
asalt din partea mulțimii de vizi
tatori". Un „asalt" al entuziasmu
lui popular, al prețuirii căreia i-au 
făcut și ii fac față cu bucurie ar
tiștii „Madrigalului" (Bandiera 
rossa (Steagul roșu) a răsunat 
vibrant in interpretarea vestitului 
cor, iar in final, dirijorul Marin 
Constantin a avut sub baghetă și 
miile de spectatori care au intonat 
spontan cunoscutul cintec italian), 
păpușarii din Iași și Craiova (asal
tați, literalmente, de micii specta
tori cărora li se distribuie coifuri 
— Gli Cappellini — cu emblema 
teatrului), formația folclorică a an
samblului U.T.C. (solicitat și la 
Brescia și Milano). La ora cind 
transmitem, se pregătește să intre 
in joc, așteptată cu interes, forma
ția de dansuri modeme condusă 
de Miriam Răducanu.

Luni seara, la Hospedale Giusti- 
nian, medici și profesori universi
tari de marcă, veniți din întreaga 
Italie, au participat la un impor
tant colocviu de geriatrie și geron
tologie („o adevărată sărbătoare 
științifica", ne spunea un partici
pant), prezidat de dr. Ana Aslan.

Delegația de ziariști români la 
festival participă la intilniri cu 
reprezentanți ai organelor locale 
de partid, cu confrați din presa co
munistă italiană. La standul ziaru
lui „rUnitâ" din piața Garibaldi 
a avut loc o masă rotundă, pre
luată de circuitul televiziunii festi
valului, in cadrul căreia tovarășul 
Alexandru Ionescu, redactor-șef al 
ziarului „Scinteia", a prezentat as
pecte semnificative ale politicii in
terne și externe a României socia
liste. Membrii delegației au răs
puns numeroaselor întrebări puse 
de participanțL Miine, delegația de 
ziariști români va fi primită de 
prefectul regiunii Veneto.

Petre DRAGU

Vizita lui L. Brejnev 
in S. U. A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Luind cuvintul In recepția oferită la 
Casa Albă, in onoarea lui Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.. membru al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. Richard 
Nixon, președintele Statelor Unite, a 
declarat că. in ciuda deosebirilor e- 
xistente intre ideologiile si sistemele 
lor sociale, S.U.A. și U.R.S.S. pot 
dezvolta relații normale. Sintem do 
acord asupra faptului că. în secolul 
atomic, nu există alternativă la o 
politică de pace, a spus el. Am re
cunoscut. de asemenea, că datoria 
noastră este de a respecta cu rigu
rozitate drepturile tuturor țărilor, 
mari și mici. Convorbirile începute 
sâptămina aceasta la Washington — 
a arătat, de asemenea. președintele 
Nixon — constituie o bază pentru 
îmbunătățirea considerabilă a rela
țiilor sovieto-americane.

Răspunzind. Leonid Brejnev și-a 
exprimat dorința ca relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Statele Unite 
să dobindească amploarea cuvenită 
si să aibă un caracter de perspecti
vă. El a amintit evoluția favorabilă 
a raporturilor sovieto-americane in 
perioada care a trecut de la prece
denta intilnire la nivel înalt, din 
mai 1972. arătînd că aceasta a con

P.C.F. SE PRONUNȚĂ IN FAVOAREA 1ARGIHII 

UNITĂȚII FORȚELOR DE STINGĂ
PARIS 19. —. Corespondență de la 

Paul Diaconescu : La Paris s-a des
fășurat un colocviu organizat de C.C. 
al P.C.F. pe tema „Conducerea de
mocratică și participarea muncitori
lor in întreprinderi". La dezbateri au 
luat parte membri ai Biroului Poli
tic și ai Comitetului Central, secre
tari federali, economiști și militanți 
ai partidului din mari întreprinderi.

In încheierea colocviului a luat cu
vîntul Georges Marchais, secretar ge
neral al P.C.F., care a arătat că a- 
ceastă dezbatere subliniază, incă o 
dată, dorința comuniștilor de a apro
funda. printr-o discuție deschisă și 
serioasă, acest ansamblu de proble
me importante și de a contribui la 
definirea unei poziții comune a forțe

Plenara C. C.

al P. C. din Belgia
BRUXELLES 19 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc o plenară a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Belgia, consacrată lup
tei pentru unitatea forțelor progre
siste și muncitorești din țară. Ra
portul la plenară a fost prezentat de 
președintele P.C., Louis van Geyt. 
La propunerea Biroului Politic. C.C. 
al P.C. din Belgia a hotărît să con
voace al XXI-lea Congres ordinar al 
partidului pentru luna decembrie a 
acestui an.
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agențiile de presă transmit:
La Budapesta a fO5t semnat 

un protocol privind colaborarea ro- 
mâno-ungară in domeniul sportului. 
Din partea română documentul a 
fost semnat de general-locotenent 
Marin Dragnea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, iar din partea 
ungară de Csanadi Arpad, vicepre
ședinte al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport. Beck 
Sandor, președinte al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și Sport 
al R.P. Ungare, a primit pe șeful de
legației române.

Președintele Braziliei, 
Emilio Garrastazu Medici, a anunțat 
in mod oficial desemnarea ca succe
sor la funcția de șef al statului a 
generalului Ernesto Geisel, in pre
zent președintele Companiei petro
liere braziliene de stat ..Petrobras". 
Un organism electoral urmează' să 
sancționeze, la 15 ianuarie 1974. suc
cesiunea generalului Ernesto Geisel. 
in virstă de 64 de ani. care își va 
prelua mandatul, pentru o perioadă 
de cinci ani. la 15 martie 1974.

Președintele Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, l-a primit 
pe Ci Pin-fei. ministrul afacerilor 
externe al R. P. Chineze, aflat i'n- 
tr-o vizită de prietenie la Karachi 
— informează agenția China Nouă. 
La întrevedere a participat si Aziz 
Ahmed, ministrul de stat pakistanez 
pentru apărare si problemele ex
terne.

Guvernul Indiei a adresat 
un mesaj guvernului pakistanez in 
legătură cu situația din Asia de sud. 
informează ziarul ..Times of India". 
Mesajul reafirmă dorința pârtii in
diene de a purta convorbiri cu Pa
kistanul referitor la normalizarea si
tuației pe subcontinentul Asiei de 
sud si la instaurarea unei păci trai
nice și îndelungate in această re
giune.

Un protocol privind 
schimburile comerciale în
tre R.P. Bulgaria și Grecia 
a fost semnat la Sofia, stabilind vo

firmat convingător Justețea politicii 
de însănătoșire a relațiilor bilate
rale. de reașezare a lor in confor
mitate cu principiile coexistentei 
pașnice.

Marți, în prezența lui Leonid 
Brejnev și a lui Richard Nixon, au 
fost, semnate patru acorduri sovieto- 
americane referitoare la colaborarea 
in domeniile agriculturii, transpor
turilor, cercetării mărilor și oceane
lor și un acord general privind con
tactele. schimburile și colaborarea 
in domeniile științei, tehnicii, invă- 
țămintului și culturii.

La o conferință de presă organi
zată la Washington, purtătorii de 
cuvin t ai părților sovietică și ame
ricană, L. Zamiatin și R. Ziegler, 
au relevat, că Leonid Brejnev și Ri
chard Nixon au procedat, în cursul 
primei lor convorbiri, la o trecere in 
revistă a relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. in anul caro a trecut de la 
intilnirea lor de la Moscova. Se 
poale afirma, a declarat L. Zamia
tin. că cele două părți au dat o 
apreciere pozitivă realizărilor obți
nute. în ăcelași timp, s-a constatat 
dorința reciprocă de a adinei co
laborarea și de a o extinde în noi 
domenii.

lor de stingă. Referindu-se la liber
tatea muncitorilor în întreprinderi, 
Georges Marchais a spus că „demo
crația politică și democrația econo
mică sint inseparabile. Pentru noi, 
comuniștii — a continuat el — con
ducerea democratică, puterea politică 
a muncitorilor, proprietatea colectivă 
asupra marilor mijloace de produc
ție și de schimb, planificarea demo
cratică la scara națională, toate a- 
cestea merg împreună, sint insepara
bile. Nici unul din acești termeni nu 
are sens fără ceilalți", a spus el.

In încheiere, secretarul general al 
P.C.F. a exprimat hotărîrea comu
niștilor francezi de a consolida și 
lărgi unitatea forțelor de stingă în 
jurul programului comun.

CAMBODGIA

Forțele de eliberare obțin noi succese
• Declarația prințului Norodom Sianuk

BELGRAD 19 (Agerpres). — Șeful 
statului cambodgian, prințul Noro
dom Sianuk, a acordat ziarului iu
goslav „Borba" un interviu in care 
este reafirmată hotărîrea poporului 
Cambodgiei de a lupta pină la vic
toria finală.

Referindu-se la actuala «ituație a 
războiului, prințul Sianuk a eviden
țiat că forțele de eliberare continuă 
să obțină noi victorii, controlînd 
nouă zecimi din teritoriul țării, și 
că unitățile armatei regimului de 
Ia Pnom Penh sint încercuite in 
citeva orașe pe care forțele patrio
tice nu vor să le ia cu asalt „pentru 
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lumul respectivelor schimburi pe a- 
nul in curs la circa 60 de milioane 
dolari, ceea ce reprezintă o creștere 
însemnată fată de anul anterior.

Comitetul mixt iugosla- 
vo-vest-german de cola
borare economică, 13 care 
participă peste 60 de reprezentanți ai 
administrației de stat si ai cercurilor 
economice din cele două tari, și-a 
început lucrările la Stuttgart. Agen
da discuțiilor cuprinde probleme ca 
elaborarea unor noi programe de coo
perare și coproducție, colaborarea in 
sfera investițiilor mixte de capital, 
înfăptuirea unor programe de inte
res comun, examinarea posibilităților 
de colaborare pe terțe piețe, pre
cum și aspecte ale relațiilor Iugosla
viei cu Piața comună.

In Capitula libaneză so 
desfășoară lucrările unei reuniuni a 
Frontului arab de sprijinire a miș
cării palestinene, la care participă 
delegații din Algeria. R.A.E.. Libia. 
R.P.D. a Yemenului, precum și re
prezentanți • ai organizațiilor palesti
nene de rezistență. Discursul rostit 
la lucrări de Kamal Joumblat — 
secretar general al frontului, pre
ședinte al Partidului Progresist din 
Liban, a fost consacrat relațiilor 
dintre Mișcarea palestincană de re
zistentă si autoritățile libaneze. în 
intervenția sa. președintele Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a chemat la unirea 
tuturor forțelor progresiste arabe.

Liderul opoziției Iubu 
fists, Harold Wilson, a rostit la 
Watford, cu prilejul împlinirii a trei 
ani de la alegerile generale de la 18 
iunie 1970, un discurs in care a adus 
serioase critici politicii economice a 
Partidului conservator. El a relevat 
că, in cei trei ani de guvernare con
servatoare. costul vieții a sporit in 
Anglia cu 28 la sută, înregistrindu-se 
creșteri mari de prețuri in majori
tatea domeniilor, H. Wilson enume- 
rind, intre acestea, alimentele, com
bustibilul. îmbrăcămintea, locuințele, 
terenul, chiriile, impozitele, tarifele 
etc.

Alegerea tovarășei 
Elena Ceaușescu 

ca membru activ 
al Academiei de Științe 

din New York
NEW YORK 19 (Agerprcs). — Co

mitelui Executiv al Academiei de 
Științe din New York a hotărit ale
gerea ca membru activ al Academiei 
a tovarășei Elena Ceaușescu, pro
fesor doctor inginer, director gene
ral al Institutului Central de Cer
cetări Chimice din București.

In scrisoarea directorului executiv 
al academiei, doctor Fred G. Arm
strong. se arată : „Am deosebita 
plăcere să vă informez că la ședin
ța Comitetului Executiv al Acade
miei de Științe din New York, ți
nută la 24 mai 1973, ați fost aleasă 
membru activ al academiei noastre".

„Sperăm — se menționează in 
continuare in scrisoare — că vă veți 
bucura de faptul că sînteți membru 
al academiei".

U. R. S s.

Vizita reprezentantului 
guvernului R.D.V. 

la convorbirile de la Paris
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Le 

Duc Tho, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, re
prezentantul guvernului R.D. Viet
nam la convorbirile de la Paris, a 
avut, la Moscova, o întrevedere cu 
Andrei Kirilenko, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., și Konstantin Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Cele două părți au apreciat cu 
acest prilej că în etapa actuală a 
evoluției situației din Vietnam pro- 
blema-cheie o reprezintă îndeplini
rea strictă, deplină și neabătută a 
acordului de la Paris asupra Vietna
mului de către toate părțile semnata
re. Pe de altă parte, s-a evidențiat 
că Uniunea Sovietică va continua 
să acorde și in viitor asistență și 
sprijin poporului vietnamez in ope
ra de construire a socialismului in 
Nord și de dezvoltare a Sudului pe 
calea păcii, independenței, democra
ției și neutralității.

a evita îngrozitoarele distrugeri pe 
care le-ar produce aviația S.U.A. 
bombardînd sute de mii de oameni 
care trăiesc în aceste orașe". Tac
tica armatei populare de eliberare, 
a spus Norodom Sianuk, constă in 
a încercuj și a exercita presiuni 
permanente asupra puținelor puncte 
rămase incă sub controlul lui Lon 
Noi și al mercenarilor săi.

Abordind problema negocierilor, 
Norodom Sianuk a reafirmat că 
guvernul său este dispus să tra
teze cu S.U.A. și nu cu regimul lui 
Lon Noi.
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Cancelarul R.F. Germa-
Willy ferandt, a primit pe

Bohuslav Chnoupek, ministrul afa
cerilor externe al R.S. Cehoslovace, 
aflat la Bonn intr-o vizită oficială de 
trei zile. In aceeași zi, ministrul 
cehoslovac a avut convorbiri cu 
omologul său vest-german, Walter 
Scheel, in cadrul cărora au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale.

Criza guvernamentală 
dill ItullCI. Președintele Italiei, 
Giovanni Leone, a continuat con
sultările in vederea soluționării cri
zei guvernamentale, declanșată săp- 
tămina trecută ca urmare a demisiei 
cabinetului de coaliție condus de 
Giulio Andreotti. Referindu-se la 
noua rundă de convorbiri de la Pa
latul Quirinale, agenția A.N.S.A. scrie 
că, după partidele Dcmoerat-Creștin 
și Socialist-Democratic, marți, parti
dele Republican și Socialist-Unificat 
s-au declarat dispuse să participe la 
un guvern de coaliție de centru-stin- 
ga. Liderii celor două partide au fă
cut cunoscute președintelui Leone 
intențiile lor.

în Franței a fost un
nou partid politic — Partidul Re
publican. Secretarul general al nou
lui partid este Bernard Jarrier. care 
si-a făcut debutul in viata politică 
in rindul „republicanilor indepen
denți". Noul partid, care numără 
400 de membri, va organiza in luna 
septembrie o campanie de informa
re, iar primul său congres îl va tine 
la sfîrsitul acestui an sau începutul 
lui 1974.

La Tirana a tost semnat un 
acord comercial pe anii 1973—1977 
intre guvernul R. P. Albania si gu
vernul Suediei, informează agenția 
A.T.A.

Trenul de călători Pa
ris-Amsterdam ,a clocnit’lunl 
seara, in apropiere de Anvers, cu o 
locomotivă care efectua manevre pe 
aceeași linie de cale ferată. In urma 
coliziunii, cei doi mecanici ai loco
motivelor au fost grav răniți, iar sase 
Dasageri au suferit răni ușoare.

IN republica federala germania A APĂRUT:

0 amplă culegere de articole 
și cuvîntări ale tovarășului

Nicolae Ceaușescu
- „Punctul de vedere românesc. Teze de politică 

națională și internațională" -

După cum am mai anunțat, în cunoscuta editura „Rombach" 
din Freiburg, R.F. Germania, a apârut volumul „Punctul de vedere 
românesc. Teze de politica națională si internaționala*,  care, pe 
parcursul a peste 250 de pagini, înmănunchează o amplă culegere 
de texte din articole și cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
din documente ale Partidului Comunist Român.

Textele cuprinse in volum sint 
grupate in 20 de capitole temati
ce, cum sint : socialismul ca pro
ces revoluționar complex ; statul, 
democrația și legalitatea socialistă ; 
națiunea șt socialismul ; coordona
tele industrializării socialiste ; in- 
vățămintul și știința. O atenție 
deosebită este acordată tematicii 
privind : relațiile internaționale șl 
principiile politicii externe româ
nești ; coexistența pașnică fi dez
voltarea colaborării cu toate țările 
lumii ; rolul statelor mici și mij
locii in viața internațională ; secu
ritatea europeană ; crearea unei 
zone de pace și colaborare in Bal
cani.

In prefața lucrării, dr. Fritz Bo- 
deige. directorul 
editurii. după 
ce menționează 
că aceasta este 
a doua carte le
gată de activi
tatea tovară
șului Nicolae
Ceaușescu apă
rută in editura 
pe care o con
duce — după vo
lumul „Româ
nia pe dru
mul socialismu
lui", editat in 
noiembrie 1971 
— arată că și-a 
propus realiza
rea „unei selec
ții de texte e- 
sențiale, cu va
loare definitorie, 
care să ofere 
cititorilor o ex
punere metodi
că, un îndrep
tar asupra con
cepției și opți
unilor româ
nești in problemele fundamentale 
ale evoluției interne și internațio
nale. După părerea mea, „Punctul 
de vedere românesc" nu este nu
mai un titlu de carte potrivit, ci, 
în același timp, un program poli
tic clar conturat".

„Extrasele înmănuncheate în a- 
ceastă culegere — arată editorul — 
atestă hotărîrea conducătorului 
României de a acționa și în viitor 
cu toată fermitatea pentru promo
varea principiilor relațiilor inter
naționale in lume, pentru lichida
rea colonialismului și neocolonia- 
lismului, împotriva oricăror forme 
de asuprire și exploatare. Republi
ca Socialistă România militează 
neobosit pentru crearea unui cli
mat de încredere și de cooperare 
fructuoasă intre națiuni, pentru 
dezvoltarea nestingheritâ, liberă și 
suverană a popoarelor, in condiții 
de pace și colaborare internațio
nală. Cine n-ar fi de acord cu a- 
ceastă profesiune de credință fun
damentală" ?

Relevind citeva idei pe care le 
consideră esențiale, dr. Fritz Ho- 
deige consemnează că România în

Der rumânisdie 
Standpunkt

Thesen zur nattooalcn 
und tnrenurionalea Politik

PREȘEDINTELE 6USTAV HEINEMANN 
SI CANCEL» WILLY BRANDT AD PRIMIT 

DELE6ATIA RE ZIARIȘTI ROMANI 
Satisfacție pentru apropiata vizită a președintelui 

Nicolae Ceaușescu
BONN 19. — Corespondentul Ager

pres, N. S. Stănescu, transmite : 
Delegația de ziariști români care 
vizitează Republica Federală Germa
nia a fost primită la 18 iunie de 
președintele Gustav Heinemann. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbi
re, in cursul căreia președintele 
Heinemann și-a exprimat satisfacția 
pentru apropiata vizită a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, referindu-se, 
totodată, la numeroase aspecte ale 
relațiilor dintre România și R. F. 
Germania. După convorbirea cu dele

Situația din Orientul Apropiat
Președintele Tunisiei afirmă necesitatea unei soluții 

negociate a conflictului

GENEVA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Tunisiei, Habib Bourguiba, 
aflat la Geneva la invitația Organi
zației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.), a rostit, marți, o cuvintare 
în fața delegaților la actuala sesiu
ne a O.I.M., in cadrul căreia s-a 
referit la unele probleme ale vieții 
internaționale. în legătură cu situa
ția din Orientul Apropiat, președin
tele Tunisiei s-a pronunțat pentru 
angajarea unui dialog între părțile 

treține largi relații în spiritul 
coexistenței pașnice Cu toate gu
tele lumii, indiferent de orinduirea 
lor socială, între care Și cu Repu
blica Federală Germania. Autorul 
reține că „țelul politicii externe a 
României este de a acționa pentru 
dezarmare și securitate și de a a- 
junge la relații interstatale noi, de 
a elabora un nou cod de principii 
precis definite ale dreptului in
ternațional".

„Este vorba — subliniază auto
rul prefeței —atit de formulări mo
rale. cit și juridice. In centrul a- 
tenției se găsesc integritatea națiu
nii, dreptul la libertate in fața for
ței, necesitatea coexistenței tuturor 
popoarelor pe baza principiilor 

egalității depli
ne în drepturi, 

' respectului su
veranității și 
al independenței 
naționale, nea
mestecului in 
treburile inter
ne ale altor po
poare, renunță
rii la orice for
mă de folosire 
a forței și ame
nințării cu for
ța. Aceste prin
cipii, din care 
rezultă acțiunea 
consecventă, tre
buie să pătrun
dă in conștiința 
opiniei publi
ce internaționa
le". Semnatarul 
prefeței relie
fează importan
ța acordată in 
expunerile și 
cuvintările tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, în 

documentele de partid și de stat, ro
lului Organizației Națiunilor Unite, 
contribuției acesteia la normalizarea 
atmosferei internaționale, elaboră
rii noilor principii interstatale și 
înlăturării pericolului de război din 
viața lumii. Dr. Fritz Hodeige 
subliniază poziția fermă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind 
apărarea dreptului fiecărui popor 
de a decide singur asupra soartei 
6ale, rezolvarea chestiunilor litigi
oase numai prin mijloace politice, 
prin tratative care trebuie să se 
desfășoare in spiritul respectului 
reciproc și al responsabilității, pen
tru a garanta pacea.

Apariția in limba germană a a- 
cestui nou volum, care se încadrea
ză într-o suită de asemene*  acțiuni 
editoriale întreprinse în ultimii ani 
în numeroase țări ale lumii, ilus
trează, o dată mai mult, prestigiul 
tot mai înalt de care se bucură pe 
toate meridianele politica internă 
și externă a României socialiste, 
personalitatea conducătorului ei, 
tovarășul Nicolie Ceaușescu.

(Agerpres)

gația de ziariști, președintele Heine
mann a acordat un interviu Televi
ziunii române.

In aceeași zi, delegația de ziariști 
a fost primită de către cancelarul 
Willy Brandt. Cu acest prilej, can
celarul federal a acordat un interviu 
presei române.

De asemenea, în cursul vizitei, 
delegația de ziariști a fost primită 
și a avut o convorbire cu președin
ta Bundestagului, Annemarie Rengcr, 
și alte personalități ale vieții politice 
din R.F. Germania.

interesate — țările arabe, Israelul 
și populația palestLneană. El a sub
liniat că o soluție negociată a con
flictului trebuie să țină seama de 
drepturile tuturor părților. Șeful 
statului tunisian a apreciat că orice 
soluție care nu va asocia populația 
palestineană ca element de bază 
este condamnată la eșec. El a făcut 
apel la angajarea „unui dialog util, 
capabil să conducă la o pace justă 
și durabilă" in Orientul Apropiat.
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