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probleme actuale ale activității 
de proiectare si investiții

DIN 18 - 19 IUNIE 1973

Holărîri de inare importanță
pentru perfecționarea

MESAJUL
adresat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului oamenilor 

muncii de la întreprin

derea de materiale 

izolatoare București

în industria constructoare

de mașini

100 CAPACITĂȚI NOI
consacrată analizei unor probleme de importanță 
majoră pentru viața întregii țâri, pentru mersul 
neabătut înainte al societății noastre socialiste.

Toate măsurile adoptate, pe lingă importanța lor 
fundamentală pentru evoluția ascendentă, pe mai 
departe, a României socialiste. își vădesc și o sem
nificație aparte : ele reprezintă strălucite mărturii

greșului al X-lea al partidului și ale Conferinței sale 
Naționale. In legătură cu toate aceste probleme, zia
rul nostru va publica o suită de materiale care își 
propun să releve importanța aspectelor abordate la 
plenară, obligațiile ce revin organizațiilor de partid, 
tuturor comuniștilor, pentru ca sarcinile trasate cu 
acest prilej să prindă neintirziat contur.

Analiza multilaterală in recenta 
plenară a C.C. al P.C.R. a proble
melor legate de dezvoltarea și 
perfecționarea învățământului. mă
surile adoptate demonstrează o 
dată mai mult, puternic și convin
gător. preocuparea statornică a 
conducerii de partid, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. față de desti
nele acestui sector de primordială 
importantă pentru evoluția între
gii societăți, pentru pregătirea ca- 
drelor de viitori constructori -j 
socialismului și comunismului. față 
de organizarea și funcționarea in
stituțiilor de învățâmint de toate 
gradele. Legea invățămintului a- 
doptatâ in urmă cu cinci ani. hotă
rî rile Comitetului Central din 1968 
au propus orientări și căi de^ ac
țiune ferme, menite sâ ducă la 
perfecționarea întregului sistem al 
invățămintului, la așezarea sa pe 
temelia solidă a apropierii de via
ță. de realitate, de cerințele so
cietăți’. Plenara încheiată recent 
a analizai feliv in care toUie 
aces'e premise de perfecționare a 
invățămintului au fost valori
ficate. s-au materializat în re
zultase certe, pe măsura însemnă
tăți: si atenției statornice acordate 
acestui sector.

Raportul prezentat la plenară, dis
cuțiile purtate, cuvîntarea tovară-, 
sului Nicolae Ceaușescu, îndeosebi, 
au a’.ut darul de a contura limpede 
direcțiile de acțiune care trebuie 
urmare in continuare. Relevând rea
lizările obținute in perioada anali
zată m dezvoltarea și perfecționa
rea invățămintului. au fost totoda
tă minuțios analizate neajunsurile 
care mai persistă încă ; pe această 
bază s-au stabilit, căile ce vor tre
bui urmate in direcția perfectîo- 
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nării Invățămintului de toate gra- 
dele.

Principala sa caracteristică. așa 
cum ne apare în urma hotăririlor 
adoptate de plenară, o constituie 
asigurarea unui sistem unitar de 
invâțămint. Această concepție uni
tara poate fi urmărită de-a lungul 
întregului proces educativ dc pre
gătire a cadrelor. începind chiar de 
la grădinițele de copii.

Plenara a hotărit generalizarea 
invățămintului preșcolar in urmă
torii ani și cu deosebire cuprinde
rea tuturor copiilor de 5 ani in a- 
cest invâțămint, ceea ce va asigura 
toate condițiile ca. realmente, co
pul să poată primi o anumită edu
cație și anumite cunoștințe care 
să le faciliteze intrarea in învățâ- 
minlul propriu-zis.

Plenara a stabilit, 
trecerea cu hotărî re 
rea invățămintului 
III ani. astfel incit acesta să ofere 
tinerilor cunoștințe culturale și 
științifice la. nivelul primilor doi 
ani de liceu. Se creează astfel 
toate condițiile pentru ca întreaga 
generație, pină la vir.-.a de 16 ani, 
să fie cuprinsă intr-un invâțămint 
obligatoriu unitar, cu durata de 10 
ani. Aceasta ușurează integrarea ti
nerilor in activitatea profesională, 
conferă sistemului nostru școlar un 
caracter deschis, creează condiții 
pentru trecerea, in perspectivă, la 
realizarea invățămintului liceal 
obligatoriu.

In ce privește învățămîntul li
ceal, perfecționarea cadrului său 
are in vedere in mod concret o 
îmbogățire a profilului acestei in
stituții, a rețelei, a conținutului 
său. a metodelor de predare. Li
ceele, indiferent de tipul lor, vor

de asemenea, 
la generaliza - 
obligatoriu de

asigura o pregătire care să per
mită absolventului atit continuarea 
studiilor înt.r-o formă superioară 
de invâțămint, cit și posibilitatea 
de încadrare intr-o activitate so
cială utilă, cu prioritate in produc
ția materială. In perspectiva gene
ralizării invățămintului liceal — 
una din problemele fundamentale 
puse de Conferința Națională a 
P.C.R. din 1972 — toți muncitorii 
vor avea ca școală de bază li
ceul. îmbunătățirile ce se vor 
aduce conținutului și metodelor de 
invâțămint, instruirii practice a 
elevilor atit in învățămîntul liceal, 
cit și al celor din școlile profesio
nale vor permite realizarea cu 
succes a acestui deziderat.

Este lesne de înțeles că toate a- 
ceste măsuri au o importanță pri
mordială pentru . dezvoltarea eco- 
nomico-sooială a întregii țări, ele 
constituind o condiție indispensa
bilă a mersului înainte al Româ
niei socialiste. Școlii ii revine in 
ârfesc fel un rol de prim rang iu ' 
formarea și perfecționarea cadrelor 
necesare economiei, științei, cultu
rii. tuturor domeniilor de activitate 
socială și. in același timp, in ridi
carea nivelului de cunoștințe al în
tregului popor, contribuind la for
marea cetățenilor ca oameni înzes
trați cu înalte însușiri morale și 
civice, devotați patriei, partidului, 
cauzei socialismului.

Referitor la invățămîntul supe
rior, plenara a relevat câ drumul 
pe care s-a pornit, punindu-se up 
accent mai mare pe învățămîntul 
tehnic, este un drum bun. In ace
lași timp, ea a hotărit măsuri con
crete pentru îmbunătățirea calita-

Mai mult de 100 de noi obiective 
și capacități de producție vor intra 
in funcțiune anul acesta in indus
tria constructoare de mașini. Se 
dezvoltă astfel potențialul produc
tiv al unor mari întreprinderi ca : 
Uzina mecanică Roman. ..Timpuri 
noi*-București. Uzina do piese auto 
de schimb-Sibiu și al altor unități, 
ceea ce constituie o contribuție im
portantă la realizarea, in acest an, 
a unei producții suplimentare dc 
aproximativ 4.4 miliarde lei.
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în zilele de 22 și 23 iunie, la Co
mitetul Central al P.C.R. a avut loc 
o consfătuire de lucru, convocată 
din inițiativa secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, in vederea dezbaterii 
unor probleme actuale aJe activi
tății de proiectare, de investiții în 
general.

în a doua zi a consfătuirii. în 
încheierea lucrărilor, a luat cuvin- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea secretarului general al 
partidului, recomandările făcute 
au fost urmărite cu deosebit, inte
res. subliniate cu puternice aplauze.

La consfătuire au participat to
varășii Manea Mănescu. Paul Ni- 
culescu-Mizvl. Gheorghe Pană, 
'Gheorghe Radulescu. Virgil Trofin, 
ilie Verdeț. Maxim Berghianu. E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, 
Vasile Patilineț, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai guvernului, ai Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, prim-vicepreșe- 
dinți și vicepreședinți ai consiliilor 
populare județene, cadre din con
ducerea unor ministere, directorii 
institutelor de proiectare, șefii de 
proiecte ale principalelor obiective 
economice și social-culturale, con
structori, specialiști din domeniul

cercetării, din învățămîntul supe
rior și organele centrale de sinteză, 

în lumina directivelor Conferin
ței Naționale a partidului, a sarci
nilor trasate de recenta ședință a 
Comitetului Executiv și Plenara 
C.C. al P.C.R., consfătuirea a ana
lizat pe larg rezultatele obținute in 
acest domeniu, măsurile ce trebuie 
luate în vederea realizării in con
diții cit mai bune și la timp, prin 
soluții moderne, mai eficiente, a 
importantelor obiective industriale, 
agricole și social-culturale. prevă
zute în planul de dezvoltare eco
nomică și socială a României pe 
anii 1974—1975. oît și pentru pre
gătirea programului de investiții 
din viitorul plan cincinal.

Dezbaterile ce au avut loc au 
prilejuit un rodnic schimb de ex
periență. o analiză aprofundată a 
rezultatelor dobîndite de proiec- 
tanți și constructori în elaborarea 
și promovarea unor soluții con
structive și tehnologice moderne. 
Au fost scoase în evidență preocu
pările pentru traducerea în viață 
a hotărârilor conducerii de partid 
și de stat, a recomandărilor di
recte făcute de secretarul general 
al partidului privind îmbunătățirea 
permanentă a activității în acest 
domeniu, pentru dimensionarea 
mai rațională a construcțiilor, ex

tinderea realizării unor instalații 
in aer liber, folosirea unor tehno
logii eficiente, reducerea consumu
lui de materiale și scurtarea terme
nelor de execuție.

Totodată, au fost relevate lipsu
rile care persistă încă în pregăti
rea temeinică a investițiilor, în a- 
sigurarea documentațiilor și a stu
diilor tehnico-economi  ce, a proiec
telor de execuție, care au dus la 
nerea li za rea integrală a planului 
de investiții.

în acest context, participanții la 
discuții au făcut numeroase propu
neri menite să contribuie la grăbi
rea elaborării documentațiilor teh
nice. îndeosebi pe calea folosirii 
depline a potențialului de .proiec
tare și mai buna organizare a ac
tivității în acest domeniu, pentru 
creșterea nivelului calitativ al cer
cetării și studiilor, aplicarea unor 
soluții modeme în proiectare, de 
industrializare și mecanizare a lu
crărilor de execuție, o colaborare 
mai strînsă între proiectanți, con
structori și industrie, care să asi
gure o eficiență sporită în realiza
rea investițiilor și exploatarea no
ilor obiective cuprinse în progra
mul de dezvoltare multilaterală, e- 
conomico-soeială a țării, pentru 
viitorii ani.

(Agerpres)
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Al cui este
cefereul?

Rapidul ..Dunărea" a fost garat in Bucur ești-N ord, 
pregătit să pornească la drum spre Brăila și Galați. 
Țoale locurile de clasa a Ii-a fuseseră vindute. înainte 
de plecarea trenului au apărut un șef. un cărucior șl 
mai mulți manipulanți : s-au oprit ia primul vagon, 
au ochit un compartiment ai cărui călători încă nu 
sosiseră și au inceput să-1 înfunde cu zeci de colete. 
Grupul era foarte agitat, s-au exprimat îndoieli dacă 
procedeul e corect. dacă e economic, dacă dovedește 
respect față de călătorii care aveau să sosească, dar 
șeful se arăta sigur și responsabil, prelvind totul asu
pra lui. Urma să aflu că prețioasa încărcătură, presu
pus perisabilă din moment ce exista atita graba incit 
să călătorească intr-un compartiment de rapid, consta 
de tapt -,n exemplarele de serviciu pentru regionala 
C.F.R. Galați ale noului mers al trenurilor.

Ceea ce era logic să se intimple s-a intimplat, in

I

I
I
I
I

PICĂTURA DE CERNEALĂ
proporții exagerate chiar. Au venit călătorii
biletele pentru locurile respective (91—98). șeful

cu
r.______ ___ ____  -- ■ ■ •măreț dispăruse la treburile lui, echipa de transport 

i>i declina orice răspundere, iar conductorul se prefă
cea câ nu știe nimic. După plecarea rapidului s-aItu UU II li w. ,------- ----- .
încercat o novă plasare a pasagerilor, dar locuri nu 
mai erau. Năduful conductorului s-a revărsat pină la 
urmă tot asupra posesorilor legali de bilete. A ajuns 
să-t bruftuluiască. să-i insulte grav și numai după 'ungi 
discuv-i. cu aerul că se astupă gura unor reclamagii, 
coietele au inceput să fie scoase pe culoar, eliberin- 
du-se băncile și blocindu-se, de data aceasta, capătul 
vagonului.

Aș tj trecut peste acest incident asa cum trec peste 
p-ecaritatea soluției alese (alături, compartimentul de 
s- guranță a rămas tot timpul zăvorit, intangibil). As 
ți trecut dacă, de la apariția primei persoane care și-a 
revendicat locul, n-ar fi fost lansata și susținută în 
continuare 
ridică" 
spunea : 
reului in

La fel 
a dispus 
e trenul---- --------- ------
tea aceasta păgubitoare o mai intilnim pe ici pe colo, 
la rădăcina unor soluții arbitrar alese, in defavoarea 
beneficiarilor principali : ..Ce. este al meu ? E al statu
lui riin numele statului", se adoptă o măsură
de subestimare a călătorului, a cumpărătorului, a con
sumatorului sau oricine ar fi el. beneficiarul nemijlo
cit. Trenul cefereului ? Dar cefereul al cui este, sti
mabililor ?

o motivație interesantă. Era dublura „ju- 
a grosolăniilor proferate de șeful de tren. Se 

— Ce, tint ale noastre ! ? E transportul cefe- 
trenul cefereului !

trebuie să fi gindit șeful cel expeditiv cind 
blocarea a 8 locuri, făcindu-se apoi nevăzut : 
căii ferate, facem cu el ce vrem ! Mentalita-

Serqiu ANDON

Din lanurile
1 • •țarii
în hambarele
țarii
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Mecanizatorii I.A.S. Rogova sînt la a doua recoltă, dar la lucerna

• De la noi a pornit întrecerea, vrem să fim 
primii I... • „Biroul" de lucru al activistului de partid 
în uzină, în mijlocul oamenilor, acolo unde se hotă
răște soarta producției • „Cazul gazului metan"
• Himerica strălucire a „modei literare" (puncte 
de vedere) • Faptul divers • Din instanță în fața

opiniei publice • Sport

NOUL COMPLEX HIDROTEHNIC
DE PE DUNĂRE

frățești româno-bulgare
Recent s-a semnat la Giurgiu convenția dintre România «î 

Bulgaria pentru elaborarea proiectelor de construcție a Complexului 
hidrotehnic dunărean Cioara — Belene. In legătură eu importanta 
acestui mare obiectiv hidrotehnic, ne-am adresat tovarășului CON
STANTIN BABALAU, ministrul energiei electrice, președintele comi
siei mixte româno-bulgare pentru realizarea complexului, care, la în
ceput, ne-a spus :

— După cum se știe, in timpul vi
zitei delegației de partid și de stat 
române conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in R.P. Bulgaria, din sep
tembrie 1972. la Varna a fost sem
nat Protocolul cu privire la proble
mele folosirii complexe a fluviului 
Dunărea pe sectorul comun și rea
lizarea in comun a complexului hi
drotehnic Cioara-Belene. „Noi apre
ciem — sublinia, cu acel prilej, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român — că realizarea aces
tui important obiectiv va avea mare 
importanță pentru dezvoltarea gene
rală a colaborării dintre țările noas-

tre. pentru întărirea colaborării din
tre toate statele socialiste. Noi am 
dori ca și acest obiectiv să consti
tuie un exemplu de colaborare între 
două țări socialiste, țări vecine, și Bă 
dea posibilitatea realizării și altor 
obiective prin cooperare intre țările 
noastre'*. Pe baza celor stabilite de 
conducerile de partid și de stat ale 
celor două țări, de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, în vede
rea îndeplinirii protocolului, recent, 
președinții comisiilor mixte institui
te in acest scop au semnat conven
ția dintre România și Bulgaria pen
tru elaborarea proiectelor de con
strucție a acestui mare complex hi
drotehnic de pe Dunăre.

Fiecare dintre noi ape
lăm, ca cetățeni, la servi
ciile instituțiilor publice. 
C ă aici ar trebui, așa cum 
prevăd regulamentele, asa 
cum prevăd reglementările 
generale privind activita
tea unor asemenea institu
ții. sâ găsim oameni care să 
dovedească interes și ope
rativitate pentru rezolva
rea problemelor cu care ne 
adresăm este de la sine în
țeles. Și nu se poate spune 
că n-am găsit in fața celor 
mai multe dintre ghișeele 
la care ne prezentăm in ca
litate de cetățeni solicitudi
nea așteptată. Procesul 
creșterii conștiinței și res
ponsabilității concetățeanu
lui nostru funcționar nu 
este insă nici simplu, nici 
liniar — ceea ce race ca 
nu de puține ori să intîl- 
nim și situații neplăcute, 
criticabile .și de neacceptat.

In locul unor observații 
exterioare, unor intimplări 
..reconstituite**, cițiva 
porteri ai „Scînteii** 
deplasat ..incognito**,
calitate de cetățeni, la ghi
șeele unor servicii și insti
tuții publice.

re- 
s-au 

in

Patru birouri 
etaje pentru 
unde putem 

tra o cerere

*1 două 
a alia 

înreqis-

...Ora 7.00. Cu o cerere 
dinainte pregătită, ne pre
zentăm la circumscripția 
financiară a Consiliului po
pular municipal Drobe.a 
Tumu-Severin. Solicitam o 
adeverință de proprietate.

Ovidiu Dumitrescu. in
spector principal, ne întrea
bă dacă n-avem cumva 
datorii.

— Vai. se poate, n-am 
fost niciodată debitor.

Oarecum supărat că 
l-am „deranjat*’ la o ase
menea oră matinală, și

săm unui funcționar inlil- 
nit intimplător.

— Avem o cerere de în
registrai.

— Nu aici — ne spune 
binevoitor Ion Răducan, 
cel căruia ne-am adresat. 
Mergeți dv. la camera 27.

Cu cererea in mină, ie-

ționaiă ! — sintem îndru
mați exact • spre biroul 
undo om fost prima dată !

— Unde este registrul ? 
întrebarea este adresată 

fiecărui funcționar in par
te. insă toți ridică din u- 
meri. în sfirșit, pină la 
urmă registrul este găsit.

i

Cum se poate obține
o copie... de birocratism

CINCI REPORTERI „INCOGNITO"

dă. „Așa ceva s-a intim
plat la noi ?“ In cazul a- 
cesta — continuă prim-vi- 
cepreședintele — s-au să- 
virșit 3 greșeli care, bine
înțeles. nu pot fi trecute 
cu vederea...

Oprim aici dialogul cu 
primul vicepreședinte și-i 
mărturisim că nu ne-am 
dus la dinsul pentru a-i 
solicita o „consultație" 
despre cum ar trebui sâ 
lucreze funcționarii de la 
ghișee. Această „consulta
ție". sub formă de măsuri 
și controale, ar trebui s-o 
facă dumnealui în activita
tea curentă (face parte 
din atribuțiile sale de ser
viciu). pentru ca timpul 
cetățenilor să nu fie la 
cheremul funcționarilor, 
care-i plimbă de la un bi
rou la altul, chiar și pen
tru înregistrarea unei ce
reri.

— Care sint, pe scurt, coor
donatele potențialului hidro
energetic al Dunării in sectorul 
Cioara — Belene. amenajările 
ce vor fi efectuate in comun de ■ 
România și Bulgaria ?

LA GHIȘEELE UNOR SERVICII PUBLICE

vrind parcă să scape cit 
mai repede de noi. inspec
torul scrie grăbit pe cere
re : ,.Nu figurează cu de
bite la noi" (puteam să 
fim datori și cu 20 000 lei ! 
— n.n.) și. apoi, către noi : 
..Acum mergeți dv. la 
mera 29".

Pe culoar, căutăm 
mera cu nr. 29. dar 
găsim nicăieri. Ne adre-

ca- 
n-o

șim pe culoar. Căutăm ca
mera 27 dar. ca un făcut, 
nu zărim numărul cu prici
na. O fi la etaj — ne zicem, 
și urcăm. Dar. ghinion, ca
mera 27 nu este de găsit. 
Cobor im din nou la parter.

— Fiți amabil — ne a- 
dresăm aceluiași funcțio
nar — unde este camera 
27 ?

Și — descoperire senza-

Așadar, numai pentru în
registrarea cererii am bă
tut la ușile a 
rouri, 
parter și 
pierdut 25 
Ti relatăm 
tovarășului __ _____
prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al con
siliului popular municipal, 
căruia nu-i vine să crea-

patru bi-
am străbătut. un 

un etaj și am 
de minute.

in timp! a rea
Ion Barbu,

,,Nu se poate decît a 
doua zi". Chiar ?

Tn orașul Bistrița ne-am 
propus să obținem o copie 
după certificatul de naș
tere.

— Depuneți astăzi o ce
rere și un timbru fiscal in 
valoare de 10 lei la servi
ciul nostru de registratură 
și mîine vă prezentați să 
obțineți actul cerut.

— Dar am dori să pri
mim astăzi actul, nu este 
posibil ?
(Continuare în pag. a II-a)

J

— Pe sectorul comun româno-bul- 
gar. in care urmează a fi construit 
complexul hidrotehnic de la Cioara- 
Belene, fluviul Dunărea are o mare 
importanță ca potențial hidroenerge
tic ; centralele hidroelectrice ce se 
vor ridica vor avea o putere insta
lată de peste 700 MW. realizînd o 
producție de energie electrică anuală 
de aproximativ 4 miliarde kWh. 
Apoi, amenajarea respectivă va 
servi ca sursă de alimentare cu apă 
a localităților și unităților indus
triale, pentru irigații și ca arteră in
ternațională de transport fluvial. în 
cuprinsul acestei construcții, nivelul 
apelor Dunării se va ridica cu peste 
10 metri, ceea ce. în anumite zone 
și perioade ale anului, va aduce 
unele modificări importante ale con- 
dițiilor naturale, mărind adîncimile 
de navigație pe toată lungimea la
cului de acumulare. Deci, se va asi- 
gura o navigație fluvială mult îm
bunătățită, la care se adaugă iriga
rea gravitațională a unor terenuri 
indiguite.

— Vă rugăm să prezentați ci
titorilor ziarului nostru citeva 
date tehnice privind viitorul 
complex hidrotehnic.

_— Complexul hidrotehnic este al
cătuit din două importante categorii 
de lucrări. Nodul hidrotehnic, mai 
înlii, care reprezintă lucrări de ba- 
rare a Dunării, va avea o lungime 
de circa 2 800’m și va fi amplasat 
la circa 14 km in aval de orașul

Convorbire realizată de 
Ion LAZAR

(Continuare în pag. a V-a)

03-



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 24 iunie 1973

FAPTUL BIROUL11 DE LUCRU

DIVERS
AL ACTIVISTULUI DE PARTID

în uzină, în mijlocul oamenilor,
Cădere
cu noroc

ma-
din
A-

în timp c» privea vitrina 
gazinulu) ..Arta populară’1 
Piața Republicii din Sibiu, 
drian Pastor, elev al liceului 
..Gheorghe Lazâr" din localita
te. s-a trezit in spate cu „ceva 
greu ca piatra", venindu-și in 
fire, a constatat cu uimire că 
acel „ceva" era... un copil in 
' irctă de 2—3 ari. Nesuprave- 
ghrat. acesta căzuse de la o fe
reastră de deasupra vitrinei. 
Total neavizat. A.P. salvase o 
viată de om. lucru pentru care 
părinții copilului, ca și trecă
torii d* pp stradă, l-au Îmbră
țișat cu căldură.

Diana în
ospeție la

I
I

Neptun
li-Keptun — stațiunea de pe 

forai care poartă numele seu
lul mărilor — este o gazdă 
bună nu numai pentru turiști, 
ci ți pentru... semenii sâi din 
Olimp. De citeva zile, in saloa
nele de la Club Basin s-a in
staurat Diana, zeița 
120 dintre cele mai 
trofee cinegetice 
in ultimii ani de vinătorii noș
tri — toate medaliate cu aur la 
concursurile internaționale — 
au fost reunite intr-o sugestivă 
expoziție privind potențialul 
cinegetic al țării noastre. Sint 
adunate trofee de cerb carpatin 
și cerb lopâtar. urs, capra nea
gră. mistreț, ris etc. — exem
plare valoroase, capabile să 
stimească admirația vinătorilor 
și a turiștilor.

t'.’ndtoni : 
valoroase 

colecționate

Lozul si»

mandatul
Dintr-o simplă întâmplare. 

Mița Dumitru din comuna Mă- 
nești (Prahova) a poposit, in- 
tr-una din zile, in orașul Fă
găraș. Și, cum tot nu avea pe 
aici nici o altă treabă, a intrat 
In tutungeria nr. 18, de unde a 
sustras o pungă în care se a- 
Cau 93 de lozuri. După aceea 
s-a retras intr-un loc mai ferit 
In parcul orașului și a început 
să-și caute cu Înfrigurare no
rocul. In toiul acestei operații, 
in fața sa a apărut un lucră
tor de miliție. Avea in mină un 
mandat de arestare chiar pe 
numele Miței Dumitru, pentru 
alte furturi săvirșite de ea 
cu mult timp in urmă.

Dr citva timp, la Comitetul muni
cipal de partid Dej s-a încetățenit 
următoarea praciică : secretarii și 
ceilalți activiști salariați iși desfășo?- 
ră jumătate din zilele fiecărei săptâ- 
mlni in fabrici șl alte unități econo
mice. pentru a da un ajutor concret, 
calificat organizațiilor dc partid in 
munca politică și organizatorică des
fășurată in sprijinul producției.

La întreprinderea de produse re
fractare l-am intilnit recent pe pri
mul secretar și pe cei trei secretari 
ai comitetului municipal.

— Se ridică aici probleme atit de 
de -schite. incit este necesară pre
zența. tuturor secretarilor comitetu
lui municipal 7

— Nu sint ..probleme deosebite" 
în înțelesul frec
vent al cuvintu- 
Jui — ne-a răs- 

tovarâșul
La dani, 

prim-secretar al 
comitetului mu
nicipal. Realiză
rile de plan sint 
cu trei luni in a- 
vans față de pre
vederi. Dar cu 
toate acestea, și 
aici mai sint capacități de producție 
incâ nefolosite, se face risipă de ma
terii prime și materiale, se pot îm
bunătăți condițiile de muncă. în a- 
ceastâ zi, noi am stat de vorbă cu 
mulți muncitori membri și nemem
bri de partid, am studiat stilul de 
muncă al organizațiilor de partid, 
am văzut care este ..pedala" pe care 
trebuie apăsat.

— Concret...
— Măsurile și îndrumările date se 

referă la planificarea muncii comite
tului de partid și a birourilor organi
zațiilor de bază din întreprindere, re
partizarea sarcinilor pe fiecare mem
bru de partid, orientarea muncii po
litice de masă in sprijinul celor mai 
importante 
accelerarea 
înlăturarea 
bună lățirea 
odată, am 
propuneri a e, muncitorilor, noi po
sibilități de îmbunătățire a structurii 
organizatorice a întreprinderii. O 
seamă de probleme le-am rezolvat 
pe loc împreună cu conducerea fa
bricii.

Am vizitat și citeva întreprinderi 
care au beneficiat anterior de un 
sprijin similar din partea co
mitetului municipal de partid. Fi
resc. îndrumarea, controlul activită
ții economice a intreprinderilor au- 
avut un profund caracter politie, 
detașindu-se net, vizibil, atit în ceea 
ce privește obiectivele, cit și meto
dele utilizate, de cel efectuat de că
tre organele administrative su 
rioare întreprinderii. Secretarii 
ceilalți activiști ai comitetului r 
nicipal au muncit cot la cot cu 
secretarii comitetelor și ai birourilor 
organizațiilor de bază, analizir.d îm
preună diferite aspecte ale activității 
de partid, modalitățile concrete de 
acțiune, indeosebi in domenii in care

nu

Necropola
de la Izvorul
Giurgiu

începute In urmă cu 10 ani, 
săpăturile arheologice inițiate 
de dr. Bucur Mitrea, cercetător 
principal la Institutul de Arheo
logie din Capitală, la Izvorul 
Giurgiu (Ilfov), s-au soldat cu 
descoperirea celei mai mari ne
cropole datină din 
VII—VIII e.n. Aici 
identificate nu mai puțin 
410 morminte, bogatul material 
arheologic adunat evidențiind 
existenta unei populații autoh
tone. stabilă, numeroasă, ne
războinică (lipsesc cu desăvir- 
fire armele ți caii care însoțeau 
mormintele popoarelor migra
toare), care se ocupa cu a- 
gricultura și creșterea vitelor. 
Materialul ceramic, uneltele ?« 
podoabele descoperite se anun
ță ca o contribuție de seamă in 
cunoașterea procesului de for
mare a poporului român.

e.n.
secolele 

au fost 
de

I

Șoferul
9

nu era șofer»

Autoturismul 1—BN—161 go
nea ca un bolid pe drumul ju
dețean Sărata-Monor. La volan 
— Florian Mozeran din orașul 
Bistrița. Alături d? el — trei 
pasageri ocazionali. Deodată 
autoturismul, aflat in plină vi
teză, a fost proiectat intr-un 
atilp și s-a făcut zob. Cei trei 
pasageri au fost grav acciden
tați. Șoferul scăpase ca prin 
urechile acului. Dar organele 
de miliție sosite la fața locu
lui aveau să constate că. de 
fapt, el nu era... șofer. Intrucit 
nu avea permis de conducere, 
în plus, se afla sub influența 
alcoolului.

Rubricfi redoctatâ da 
Dumitru TIRCOB 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții .^cinleii'

organizațiile de partid din Intreprin- 
ueri au mai puțină experiență. 
Bunăoară, mai multe birouri ale or
ganizațiilor de partid au fost spriji
nite in preocupările lor de a îndru
ma activitatea comisiilor de control 
muncitoresc. Aceste noi organisme 
sini instruite periodic la comitetul 
municipal șl apoi sint ajutate să-și 
aleagă temele de studiu, sint în
vățate să muncească concret. în ace
lași mod. comisia pentru probleme 
de organizare a producției și a mun
cii de la Fabrica do mobilă și cea 
pentru economii și buna gospodărire 
de la Combinatul de celuloză și hir- 
tie au fost sprijinite să efectueze a- 
nalize temeinice pe teme deosebit de 
importante, cum ar fi reducerea con-

DIN EXPERIENȚA COMITETULUI
MUNICIPAL DE PARTID DEJ

probleme ale producției, 
lucrărilor de investiții, 

risipei de materiale, im- 
C3litâții produselor. To*- 
analizat, pe baza unor

sumurilor de materii prime, mate
riale. energie. Un exemplu : la Com
binatul de celuloză și hirtie. comi
sia de control muncitoresc s-a preo
cupat atent de felul cum se efec
tuează cintărirea materialului lemnos 
sosit de la furnizori. depistindu-se 
lipsuri de 10—12 mc la transporturile 
dintr-o zi. Constatările au fost aduse 
la cunoștința comitetului oamenilor 
muncii, după care s-au organizat 
discuții cu furnizorii pentru 
timpinarea unor 
prize" neplăcute 
prindere.

Această metodă de îndrumare a 
comitetului municipal are un rol 
important in ancorarea mai profundă 
a organizațiilor de partid in realită
țile producției, in sprijinirea realiză
rii sarcinilor prin munca politică de 
masă consacrată dezvoltării conștiin
ței socialiste, cultivării unei atitu
dini comuniste, revoluționare. față 
de muncă, față de bunul mers al 
producției. In ultimul timp, activiștii 
comitetului municipal au ajutat or
ganizațiile de bază să asigure un 
caracter concret, mobilizator muncii 
agitatorilor, agitației vizuale, gazete
lor de perete. In locul unei agita1,ii

asemenea 
pentru

prein-
„sur- 
intre-

Rm. Sărat

Un nou cartier
BUZĂU (corespondentul „Scînteii", 

M. Bâzu). — 824 de apartamente va 
număra noul cartier de blocuri, a că
rui construcție a început in orașul 
R-n. Sărat. Destinate muncitorilor din 
tânăra zonă industrială a orașului, 
blocurile, cu 4 și 10 etaje, vor fi exe
cutate din panouri prefabricate din 
beton, asigurindu-se un ritm rapid 
de avansare a lucrărilor. La parte
rul unor blocuri sint prevăzute spa
ții comerciale și diferite utilități pu
blice. în afara acestora, noul cartier 
va cuprinde un complex comercial, 
unități de prestări servicii, o creșă- 
grădiniță cu 100 locuri, spații de 
joacă pentru copii și zone verzi. Pri
mele 140 apartamente iși vor primi 
locatarii in cursul trimestrului TV al 
acestui an.

vizuale formale, cu aspect festivlst, 
la Fabrica dc mobila, de pildă, au 
apărut nu demult asemenea texte : 
„Simți că mimai datorită a 10 minute 
nelucrate de fiecare muncitor de la 
montaj se poate pierde o producție 
egală cu 3 garnituri de mobilă 7" 
La Complexul de cale ferată 
Di j-Triaj. care s-a angajat să re
ducă timpul dc staționare a fiecărui 
vagon cu cinci minute, pe panouri 
sint înscrise calcule concrete : „Cinci 
minute de staționare înseamnă o 
cheltuială de 4 315 lei pe zi, 129 450 
lei pe lună și 1 153 400 p? an11. E- 
forturile care au fost mobilizate cu 
mijloacele muncii politice de masă 
au avut eficiență : in luna mai. du
rata de staționare a unui vagon a 

scăzut in medie 
cu 12 minute. A- 
ceasta permite să 
se formeze in 
fiecare zi, in plus, 
două trenuri 
cite 60 de 
goane. La 
binatul de 
loză și hirtie, la 
Ocna Dej. Fa
brica de conserve 
etc. au apărut 

sugestive, care

de 
va- 

Com- 
edu-

calendare, panouri _____ ___
demonstrează ritmul in care trebuie 
realizată producția pentru a se asi
gura îndeplinirea cincinalului ina- 
inte de termen. Astfel, la între
prinderea de produse refractare 
se arată : „Realizarea cincinalului in 
patru ani și jumătate înseamnă : un 
an in zece luni și jumătate, o lună 
in 27 de zile, o zi in 21 de ore, o 
oră in 54 de minute".

Am redat citeva aspecte din acti
vitatea Comitetului municipal Dej 
privind indrumarea concretă, la fața 
locului, a organizațiilor de partid. 
Experiența acumulată relevă o dată 
in plus însemnătatea aplicării con
secvente in viață a cerinței ca acti
vistul de partid să muncească in mij
locul oamenilor, nu in birouri, re
dactând referate și intocmind tabele 
cu date culese prin telefon sau din 
informări. După cum ni s-a spus, 
in planul comitetului municipal de 
partid se prevăd in continuare mă
suri care să ducă la îmbunătățirea 
muncii de îndrumare, pentru a-i asi
gura un conținut mai bogat, o efi
ciență sporită.

AI. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Noul complex comercial Valea Roșie din Craiova

(Urmare din pag. I)

— Nu eliberăm acte 
cit a doua zi după depu
nerea cererii.

Schimbul de cuvinte a 
avut loc la serviciul stării 
civile al consiliului popu
lar. Funcționara a rămas 
neînduplecată in hotări- 
rca sa : „nu se poale decit 
a doua zi". Să fie oare a- 
tit de greu să eliberezi o 
copie după un certificat 
de naștere 7

— Nu. ne asigură tova
rășul Tudor Nețan, vice
președinte al comitetului 
executiv al consiliului
popular. Funcționara de 
la serviciul stării civile nu 
a procedat corect. Elibera
rea unor acte simple, cum 
este cel in speță, care nu 
necesită investigații prea
labile, este posibilă in a- 
ceeași zi. Vom lua măsuri 
in acest sens, pentru ca 
solicitanții să nu mai fie 
puși in situația de a bate 
de două ori drumul.

Sintem de acord cu in
tenția de a se lua măsuri. 
Dar de ce această intenție 
apare abia acum in scenă 
și nu reprezintă, cum ar 
fi normal și necesar, o 
conduită generală a func
ționarilor primăriei in re
lațiile cu cetățenii. Asta 
n-am înțeles din 
țiile tovarășului 
ședințe.

serviciul de carte fun
ciară. Deși programul afi
șat indică activitate cu pu
blicul intre orele 10—12 (de 
ce numai duuâ ore pe zi ?), 
cetățenii stau la rind chiar 
înainte cu o jumătate de 
oră de începerea progra
mului. Explicația ? Oame
nii știu din proprie expe
riență că, zilnic, acest ser
viciu e suprasolicitat, că 

■ aici se formează un fol dc

de lipsa unei informări 
clare (prin afișaj. bună
oară) asupra actelor și da
telor necesare privind 
trodtâcerea, completarea 
obținerea unui act de 
aceasta instituție, asupra 
camerelor sau persoanelor 
cărora te poți adresa. Ca
zul cetățeanului Spirhin 
Ștefan din strada Iancu 
Jianu nr. 12 este edifica
tor. După ce s-a așezat la

in
și 
la

cu ei și extrasei* dalelor 
succesorale. De aici, o a- 
devărată alergătură intre 
comună și Satu-Mare.

Am prezentat această o- 
pinie și tovarășului Mihai 
Suia, secretarul comitetu
lui executiv al consiliului 
popular județean, care 
consideră, dimpotrivă, că 
răspunderea pentru servi
rea deficitară a publicu
lui la notariat revine... no
tarului șef. ..Nu am fost 
sesizați niciodată de exis
tența unor asemenea defi
ciențe in activitatea secre
tarilor comitetelor execu- X 
tive. Am fi putut rezolva 
problema printr-o indi
cație clară".

O dată pentru expli
cații, altădată pentru 
rezolvare. Mereu pe 

drum...

1

explica- 
vicepre-

Acarul Păun 
răși...

e Ia- 
vinovatul ?

Pentru că avem treabă 
la notariatul de stat 
Satu-Mare, poposim

riad pe... două rinduri. Ne 
încadrăm și noi in „disci
plina" lui și, la citeva mi
nute de la deschiderea 
ghișeului. constatăm că so- 
licitanții sint primiți cu... 
trăsnetele imprecațiilor și 
expresiilor ..tari" ale con
ducătorului cărții funciare, 
loan Blaga.

— Cum să nu-ți ieși din 
fire — ne ..motivează" el 
nervozitatea (după ce i-am 
declinat... adevărata iden
titate — n.n.) dacă cetă
țenii n-au habar ce să ne 
ceară, dacă nu se prezintă 

• cu documentele necesare 
pentru a da de urma acte
lor de care au nevoie ?

Stranie optică ! Adevă
rul este insă că ..ignoran
ța" cetățeanului este 
mentată, in primul

STINA DE VALE

de
pitoresc inedit.

Dumitru GÂȚA 
corespondentul „Scînteii1

un
însemnată

9

Un centru de sănătate la înălțime

Bihorul este nu numai 
județ cu o pondere 
in economia națională, ci și o 
zonă de mare atracție turisti
că. Cimpiile brăzdate de apele 
Crișurilor, înălțimile Bihariei. 
pădurile de conifere. sursele 
de apă termală. monumentele 
istorice și de artă, noile con
strucții social-culturale. traseele 
turistice bine amenajate atrag 
an de an. pe aceste meleaguri, 
tot mai mulți oaspeți din țară ‘ 
și străinătate. In afară de re
numita stațiune Felix, cu nu
meroasele sale izvoare termale 
și edificii sanatoriale moderne, 
sau de stațiunea Ținea, unde 
există, de asemenea, izvoare 
termale, Bihorul dispune și de 
frumoasa stațiune climaterică 
Stina de Vale. De la tovarășul 
loan Moga, director al O.J.T. 
Bihor, și de la 
Florea Atanasiu, 
mar al oficiului 
turism, am aflat 
utăți privitoare 
Stina de Vale, de natură 
intereseze pe toți cei care do
resc să-și refacă sănătatea,

tovarășul dr. 
medicul pri- 
județean de 

o serie de no- 
la stațiunea 

să

să-și petreacă aici concediul 
odihnă.

Stina de Vale este așezată 
altitudinea de 1 102 metri, 
unul din versantii Munților Bi
horului. intr-o depresiune în
conjurată de codri de brad. Ea 
dispune de o presiune atmos
ferică scăzută și de umiditate 
constantă, precum și de radiații 
ultraviolete intense. chiar și 
iarna. Factorul natural de tra
tament din stațiune il consti
tuie climatul răcoros. ozonat, 
care este recomandat, intre al
tele, in afecțiuni astmatice, a- 
nemii și nevroză astenică. Da
torită solicitărilor sporite, sta
țiunea Stina de Vale se va ex
tinde. încă din acest an va în
cepe aici construirea unui nou 
complex sanatorial cu 100 de 
locuri, precum și a unei baze 
terapeutice. De la Stina de 
Vale se pot face excursii și 
plimbări de agrement pe cără
rile munților, prin pădurile și 
parcurile din împrejurimi, 
un ”

rindul acela „mic", de 
20—30 de persoane, i s-a 
spus, după vreo 20 de mi
nute, că a stat... degeaba. 
„Documentul de care aveți 
nevoie trebuie să-l obți
neți de la notarul din bi
roul alăturat". După alte 
10 minute de așteptare, a 
primit rivnitul contract... 
dar. cum rfîmerii nu i-a ex
plicat că nu mai are nevoie 
de nimic, omul s-a așezat 
iar la rindul... cărții fun
ciare. A așteptat din nou 
citeva bune minute, pină 
cind funcționarul de la 
ghișeu i-a spus pe un ton 
de superioritate : ..Omule, 
nu mai era nevoie să stai 
iar la rind“.

în biroul notarului șef 
Patriciu Pop aflăm că la 
noi, tovarășe, „servirea pu
blicului c cu mult îmbu
nătățită față de anii tre- 
cuți, cind erau cozi inter
minabile la ușile notaria
tului". Cu alte cuvinte, si
tuația ar fi atit de mulțu
mitoare la ora actuală in
cit nu trebuie să răminem 
impresionați de aglomera
ția întâlnită in ziua descin
derii noastre. După opinia 
notarului șef, vina pentru 
aglomerația din anumite 
zile o poartă în mare mă
sură secretarii comitetelor 
executive ale consiliilor 
populare comunale, care se 
mulțumesc să „expedieze" 
cetățenii la Satu-Mare, 
fără a-i îndruma să aducă

Ultimul popas „incogni
to" il facem in Timișoara, 
la serviciul de arhitectură 
și sistematizare.

— Vrem citeva lămuriri 
in legătură cu vinzarea te
renurilor pentru construcția 
de locuințe.

— Tabelul e afișat afară 
— ni se răspunde scurt.

— L-am citit, am fost 
la fata locului. dar nu 
ne-am putut lămuri. Vrem 
să vedem schița, suprafa
ța. amplasamentul.

— Veniti simbâtă la in
ginerul Carman. El se o- 
cuDă cu terenul. Azi n-are 
ore de audiență (iarăși un 
răspuns scurt).

Intr-o zi de vineri, (3 VI) 
la aceeași cameră se pre
zintă cetățeanul Ștefan 
Meghesi din str. Steaua nr. 
52 (Cartierul Fratelia). De
pusese omul două cereri 
și a venit, la termenul sta
bilit. după rezultat. I se 
luminează insă o adeve
rință numai pentru înscrie
rea imobilului in cartea 
funduală.

— Dar am mai depus o 
cerere pentru construirea 
unui gard.

— N-a ieșit de la sem
nal. veniți vinerea vii
toare.

Omul pleacă nemulțu
mit De ce să mai vină 
o dată, si incâ după osăp- 
tămînă, cind in cele două 
sâotămini trecute de la 
depunere s-ar fi pututa- 
viza rezolvarea cererii ?

Cititorii au observat că toate constatările pe care lc-am 
înregistrat, in postura de cetățeni, le-am prezentat spre 
analiză și conducătorilor respectivelor instituții. Aproape 
in toate cazurile, după cum s-a văzut, faptele au fost con
siderate ca... simple accideute. Chiar dacă lucrurile ar 
sta așa — dar din păcate nu stau — cine dă dreptul con
ducătorilor acestor sectoare ale administrației să ia cu
noștință de astfel de „accidente" întâmplător, și să nu ve
gheze ei înșiși la funcționarea in bune condiții a tuturor 
serviciilor publice ? Chiar și aceste „accidente" — și chiar 
dacă ar fi singulare — aduc în discuție, încă o dată, ne
cesitatea ca organele locale ale administrației de stat să 
acționeze cu toată fermitatea, prin măsuri concrete, pentru 
perfecționarea necontenită a activității instituțiilor care 
prestează servicii cetățenilor. Nu din rațiuni de conjunc
tură. ci din înțelegerea adevăratei rațiuni a acestor ser
vicii : ele stau la dispoziția cetățeanului, și nu invers.

Anchetă de :
C. PR1ESCU, T. VIRGIL, Ion ANGHEL, Octav 
GRUMEZA, Cezar IOANA

9-,

Ambiție 
în hainele 
abuzului

Pină mai deunăzi. Ion Georgescu din 
București, str. Marin Serghiescu nr. 6—8. 
s? știa om pașnic și fără datorii. Si ia’â 
că. dintr-o dată, o adresă cu antetul ICRAL 
Colentina 2 il înștiințează că este dator cu 
suma de 2 610 lei. Pentru ce? Chipurile, 
chirie restanță pentru o cameră pe care 
ar deține-o ca spațiu suplimentar.

— Trebuie să fie o eroare, și-a zis omul, 
făclnd o petiție către întreprinderea cu 
pricina și arătând că nu el are contract 
pentru Încăperea cu pricina, nu el o folo
sește. ci administrația blocului.

— Aha. in loc de plată, umblă cu plin- 
geri ? și-au zis cei de la ICRAL. Și fără 
multă vorbă ordonă : poprire pe salariu !

Văzind că m loc să se clarifice, lucrurile 
mai râu ce complică, cetățeanul nedreptă
țit se adresează justiției. La primul ter
men. reprezentantul ICRAL Colentina a 
cerut o aminare pentru a aduce actele 
care au stat la baza ordonanței d* popri
re ; la al doilea termen, cind trebuia să 
vină cu actele, n-a mai catadicsit să dea 
pe la instanță ; la al treilea...

— Onorată instanță, nu putem prezenta 
actele respective. declară jurisconsultul 
ICRAL.

— Cum așa 7 Ne-ați solicitat un termen 
pentru ca să le aduceți ; apoi instanța a 
făcut către întreprindere și o adresă spe
cială pentru treaba aceasta.

— E adevărat, am primit-o.
— Atunci de ce nu le-ați adus 7<__________

— Păi, după părerea noastră, reclaman
tul trebuia să ni se adreseze mai intii nouă, 
pe cale administrativă...

Ciudate pretenții ! De unde ideea că tri
bunalul poate fi dus cu vorba : cind iți 
convine ceri termene peste termene, pro- 
miți probe etc. — cind nu... o întorci ? Este 
drept că deocamdată judecătoria a dispus 
suspendarea executări; popririi pentru 
suma pretins datorată și. ca atare, cetățea
nul n-a fost prejudiciat bănește. Două — 
cel puțin două — întrebări insă tot mai 
stăruie. Să nu știe oare jurisconsultul uni
tății că legea obligă de la sine pe oricare 
dintre părțile in litigiu să prezinte actele 
trebuitoare instanței ? Și cu plimbatul omu
lui pe drumuri, din „ambiția** unora de la 
ICRAL. cum rămine ? Poate conducerea în
treprinderii va avea ceva de spus despre 
asemenea ambiții in hainele abuzului. Aș
teptăm.

Grijuliu 
și altruist...

făptașului cind lucrurile au ajuns acolo 
unde era cazul sâ ajungă — n-am avut de 
gind să comit această infracțiune. Nu. nici 
gind de așa ceva : mai tirziu chiar aș fi 
dat banii înapoi. Știți, nevastă-mea stă rău 
cu locuința voiam să-i procur o garso- 
nieră...

Nu. argumente care să scuze filodorma 
— ca de altfel orice încălcare a legii — 
nu există ! Și instanța a aplicat sancțiunea 
cuvenită.

De altfel, in treacăt fie zis. grija soțu
lui față de consoartă era doar un pre
text de circumstanță : cu citva timp in 
urmă, nimeni altul decit el, soțul cel gri
juliu, procedase la... alungarea acesteia din 
locuință.

locuințe și vinzarea de apartamente și gar
soniere. De „aranjat", evident, nu aranja 
nimic — și nici nu avea cum. Fiindcă nu 
se pot rezolva pe căi frauduloase aseme
nea lucruri, decit, poate, in imaginația cre
dulilor care se făceau a nu ști că încalcă 
legea. (Exemple : Anderco Irene — buletin 
de București, in schimbul a 6 000 lei ; Ra- 
coș Tiberiu — o locuință pe tot atâția 
bani : Marin Elena — un schimb de lo
cuință avantajos, contra 5 500 lei etc.).

Iluzii deșarte. Și bani aruncați in vint. 
Și chemați in fața instanței. Epilog absolut 
firesc pentru mentalitatea acelora care-și 
Închipuie că pot ocoli legea, principiile și 
normele noastre de viață,

„MARTORUL"
..Inculpații nu erau intnați în curtea re

clamantului. ci la poartă. După cum am 
văzut eu. reclamantul se pregătea de bă
laie și personal a rupt gardul. Fiind nervos, 
și-a rupt cămașa de pe el și l-a lovit pe 
Ciontea Nicolae. Recunosc că am mandat 
declarații de martor și in alte cauze".

„Marea cu 
sarea'“-o 

experiență 
amară

Crochiuri

(Din depoziția cam „bătătoare la 
ochi" — fiindcă in instanță s-a do
vedit că lucrurile stau invers ! — a 
martorului Gheorghe Gugu. din corn. 
Vulcana-Pandele. județul Dîmbovița, 
dosarul nr. 318/1972. Tribunalul ju
dețean Tirgoviște).

„VIZITATORUL"

...Gh. G. din București, bd. 1 Mai. dorea 
să facă schimb de locuință. Ca să găseas
că ceva cit mai pe placul lui — a dat si 
anunț la ziar. In cele din urmă a ales : un 
apartament din Calea Griviței. Ca atare, 
părțile s-au prezentat la „spațiu1*, au fost 
încheiate formele cuvenite, s-a vizat schim
bul... Rămăsese numai mutarea propriu- 
zisă. Subit insă, oe Gh. G. părea câ nu-1 
mai interesează efectuarea schimbului ; cel 
puțin, nu in condiții normale. Altceva ar fi 
f*st o „atenție" acolo, citeva mii de lei. 
Și de la sugestia ..fină11 la pretenția direc
tă n-a fost decit un pas. Deloc „modest" : 
10 000 de lei, fllodormă !

— Onorat tribunal — s-a auzit vocea

Nu se știe precis ce anume 1-â făcut pe 
Misiris Constantin, din București, str. Clu
cerul Udricani nr. 10 să se apuce de înșe
lăciune ; unele amănunte întăresc insă con
vingerea că „isprăvile" i-au fost puternic 
stimulate de ușurința unora de a se lăsa 
trași pe sfoară. Ușurință deloc nevinovată : 
..clienții" lui Misiris se dădeau in vint după 
avantaje obscure și potrivnice legii.

— Buletin de Capitală ? Nici o grijă, se 
rezolvă ! Am „relații" — se oferea „bine
făcătorul". neuitind să adauge : „Vă costă, 
totuși, ceva bani..."

La fel și cu „perfectarea" (așa suna lim
bajul prețios al escrocului) schimburilor de

„NEINTELEȘII"
— Ați auzit ce . fapte vi se impută : 

printre altele, ați pătruns in curtea auto
bazei după orele de program. provocind 
scandal și urcindu-vă in stare do ebrietaio 
la volanul unui autobuz. Cc-aveți de zis ?

— Onorată instanță, noi, de fapt, n-am 
vrut decit sâ ajungem acasă mai repede... 
Știți, eram și noi cam obosiți...

— Pe ofițerul de serviciu de ce l-ați lovit 
și amenințat cu cuțitul ?

— Păi dacă n-a vrut să ne înțeleagă 7 ! 
Și nu-i cerusem decit să ne pună la dis
poziție un autobuz. Altfel, noi n-aveam ni
mic cu el...

„Recunosc câ am fost la locuința fami
liei Brotan, dar mă dusesem doar in vi
zită, nu să fur. Negăsindu-i acasă, m-am 
și intors. dar pe drumul de înapoiere nu 
știu cum se face că m-am răzgindit și 
m-am dus să fac rost de un clește t.p 
fierărie..."

(Declarația inculpatei in dosarul nr. 
120/1973, judecătoria Buftea).

(Din interogatoriul luat inculpatului 
Muscalagiu Petre, in legătură cu fap
tele săvirșite împreună cu Găman 
Jan și Dricu Dumitru — foști 6ala- 
riați la Autobaza II Craiova).

„GENTLEMANUL11
„L-am văzut pe inculpat cind a sărit 

gardul depozitului și a luat o ladă, dar 
intrucit nu-1 cunoșteam, n-am zis nimic...'*

(Din declarația martorului Petre Tă- 
nase, paznic la uzina „Electromagne
tica1*. Dosar 2 471/1973. judecătoria 
sectorului 6).

Dinu POPESCU 
Emil MAR1NACHE

4 
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r PROCESUL RISIPEI

Cazul gazului metan
Expunere de motive pentru prima înfățișare

Cum se acționează pentru gospodărirea judicioasă a 
qazului metan si, in general, a energiei termice ? Ana 
lizele noastre pe această temă le am efectuat împreună

cu Ing. IOAN POPA, din cadrul Inspectoratului teritorial 
pentru controlul qospodăririi combustibilului si ener 
giei, in citeva întreprinderi bucureștene.

f el mai mare agregat de exeavarc la suprafață, din țară, a trecui cu succes probele de funcționare si capacitate 
in bazinul carbonifer al Rovinarilor (noua platformă minieră de la Roși» de Jiu), unde va si intra, ourind, in 

exploatare

m
mi

di

C Bur

obligat‘di 
e a re turna centr
"nit din aburul folosit 
. o soluție economică, 

se refolosi apa rezu

este

Ei aerul 
d came

abur : ac 
crti ami

două unități se 
beneficiaru- 

Jei condensul 
EMe. d« 
rațională 
tată jPr.n

puritate, are și o temperatură mai 
ridicată. Deci, pe acea-’â cale se poa
te • o importantă economic de
combustibil, mai precis de gaz metan 
pentru producerea aburului. ,Ș:. to
tuși. deși pentru instalația de recu
perare a condensului s-au cheltuit 
milioane de lei. deocamdată ca nu 
este utilizata potrivit destinației.

— Considi : cft C'.E.T.-Sjd are pre- 
tci'ii exagerate fată de calitatea 
condensului nostru cind afirmă că 
nu il poate utiliza in instalațiile sale 

unde iov. Tlie Popa.
al întreprinderii de me- 
Putem proba, crin ana

lize de laborator, că apa de condens 
e- e utilizată potrivit destinației.

Se caută de zor buletinele de a- 
naliză respective care insă, oină la 
siirșitul vizitei noastre, nu se mai 
g i- - A urmai un dialog sterii, in 
care unul a spus una. altul — alta: 
s-•: l’ia- ’ 'gâtura si cu ine Vladimir 
Constantihescu. șeful C.E.T.-Sud. 
care a apreciat că nu poate utiliza 
condensul de la ..Medicamente". pen
tru ca. in final, să se conchidă : da. 
mai sint probleme de rezolvat. Pină 
c.nd inginerul-sef al întreprinde: i 
de medicamente si ceilalți snecialiș’i 
din această unitate vor depista cau
zele D'erderiloi si vor readuce la nor
mal circulația condensului, reținem 
c: a dat- prin eliminarea de către 
această întreprindere a defecțiunilor 
unor instalații care au dus la im- 
purilicarea condensului si prin rctur- 
narea întregii cantităti de condensat 
Ia C.E.T.-Sud. se pol economisi anual 
circa 10 500 G. cal energie termică, 
adică aproximativ 1.2 milioane metri 
cubi de gaze naturale, care, in pre
zent. sint arse în mod ineficient 
Chiar dacă risipa de gaz metan se 
localizează la C.E.T.-Sud. in acest

caz unitatea consumatoare, respectiv 
în’.:eDr nd< i- a de medicamente, «sie 
.v a care o determina, ca supoi- 
ti.nd in f nai si conse inlcle finan- 

î'i •,< din acest an. la C.E.I.- 
Snd se pot economisi circa l 650 tone 
combustibil conventional, dacă se 
vor aplica neintirziat. de către în
treprinderea de medicamente, măsu
rile concrete de eliminare a neajun
surilor existente in utilizarea ener
giei termice, măsuri slabili’.e in 
tTina unui recent control efectuai do 
Inspectoratul teritorial București 
pentru controlul gospodăririi com- 
busl ’b’.luiui si energie’. Pentru a- 
ceasta. trebuie să se renunțe la ius- 
’ iiri si să se treacă la treabă, la 
inla'ura: ca hoiărită a surselor de 
irosire a combustibilului si ener
giei.

Traversăm soseaua si intrăm in- 
' -T :',"a-urindere vc.-'.nă. I.i FA
BRIC \ DI \RIICOI.E DE STICLĂ
RIE. în hala de producție... căldură 
mare. Este și firesc să fie așa lin
gă cuptoarele de topire a sticlei. La 
cuptorul nr. 3. aparatele înregistrea
ză insă un consum exagerat de 
combustibil. Numai in primul tri
mestru din acest an s-au ars supli
mentar in fabrică "25 000 mc gaz me
tan.

co

lâ uni'

— Cauza este una singură : pre
lungirea duratei de funcționare a 
cuptoarelor peste cea prevăzută in 
normativele tehnice a făcut ca man
taua. de izolație să se subiieze și. 
in consecință, o parte din căldură 
se pierde in aer — ne spune ing. 
Grigore Togan, directorul fabricii.

— De ce nu le-ati reparat la 
vreme ?

— Mai intii. pentru că nu avem 
cu ce. De doi ani ne străduim să 
convingem coordonatorul produselor 
refractare. Ministerul Industriei Me
talurgice. că pentru repararea cup
toarelor avem nevoie numai de un 
anumit tip de cărămizi refrac
tare : si tot de doi ani nu am reu
și'. incă să le procurăm. Apoi, pre
lungind durata de funcționare a 
cuptoarelor, nu cheltuim fonduri, in 
special, de valută, pentru repararea 
lor. Chiar dacă plătim mai mult pen
tru gazul metan consumat in plus, 
tot revine mai ieftin decît o repa
rație.

Ni se fac si calcule. Din ele .re

zultă un avantaj financiar ceri pen
tru întreprindere. Atunci insă cind 
discuția vizează, in mod firesc, im
plicațiile pentru economie, determi
nate de consumul suplimentar de 
gaz metan, rezultă că au fost omise 
o serie de elemente, lată citeva 
dintre acestea . valoarea produselor 
re s-ar putea obține prin chimiza
re» cantității de gaz metan ars su
plimentar : cu cit creste costul re
parației pe măsură ce uzura se ac
centuează. alttel spus. pinâ unde 
poale ti prelungită funcționarea cup
torului fără reparații, pentru a nu 
diminua eficienta producției pe care 
o realizează : faptul că an de an fa
brica a beneficiat de norme de con
sum la combustibil tot mai largi. 
Punem întrebarea :

— Cum vă veți încadra in noile 
norme de consum recent aprobate, 
care la combustibil sint cu mult mai 
mobilizatoare deci’ cele prevăzute 
initial in plan ?

— Normele noastre sint aceleași, 
nu slim să șe fi modificat - afir
ma. intr-un clas, directorul fabricii 
si ine. Cornel Litera, șeful secției 
energetice.

Se telefonează in fata noastră la 
centrala de resort. Interlocutorii 
noștri află, cu acest prilej. că s-a 
>• abili’ o normă cu 19 tone combus
tibil conventional la un milion lei 
producție mai mică decit cea pe care 
o știau.

— Acum e prea tirziu — constată 
cei doi interlocutori. Pină la sfir- 
si‘u.1 trimestrului mai sint două săp- 
tărnini. Nu mai putem face nimic. 
De altfel, avi nd in vedere argu
mentele pe care le-am invocat, nici 
nu întrevedem pe ce căi am putea 
realiza această economie.

Iată, așadar, un fapt care ilustrea
ză interesul scăzut și slaba răspun
dere cu care atit conducerea fabri
cii. cit si centrala de resort tratează 
problema, de importantă economică 
națională, a reducerii substanțiale a 
consumurilor materiale. Despre ac
țiunea' de redimensionare* a norme
lor de consum, declanșată cu luni in 
urmă, in care alături de toate uni
tățile din economie a fost antrena
tă și Fabrica de articole de sticlă
rie București, se știa de bună sea
mă. Prin această acțiune nu s-a vi
zat reducerea din condei a norme
lor de consum, ci micșorarea lor pe

baze științifice, potrivit 
de producție existente in 
treprindere. »R- spe : toi 
mc presupune a da 
suri clare, real •• Ir.
buie să fie elaborat 
dorea rpspec’.ivă. in 
reclă eu centrala de resort. Ce< 
iji cazul consumer .:i de ga* t 
la Fabrica de a~ticc'e de 
Bucur-;-?".:. nu s-a făcu'. A: . re
zolvarea problemei consumului spo
rit de combustibil necesită, in pri
mul rind. stabilirea duratei optime 
de funcționaro a cuptoarelor intre 
reparații, prin piusr.'.a in’e eselor ma
jore ale economiei, tinindu-.se cont 
de necesarul real de produse de 
sticlărie. După a . • împreună cu 
centrala și ministerul de resort, tre
buie definitivate soluțiile de redu
cere a consumului de combustibil. 
In sfirsit, trebuie pusă cu seriozi
tate și 
timp 
materiale refractare pentru 
rea cuptoarelor fabricii.

Pe ades! scurt ..itinerar" 
pei de gaz metan nu am__
decit citeva din cauzele consumului 
exagera1, nerațional de energie in 
Unitățile investigate. Concluzia esen
țială care se degajă insă este că 
pentru eliminarea neajunsurilor în 
folosirea combustibililor este necesa
ră. intii de toate, o investiție supli
mentară de spirit gospodăresc, de 
mai multă grijă fată de resursele 
energetice ale economiei. Ne intere
sează desigur să obținem produse 
mai multe, de 'bună calitate, dar a- 
ceasta nu în detrimentul eficientei 
economice, nu ignorindu-se cheltuie
lile materiale cu care se- realizează 
producția respectivă. Se impune, de 
asemenea, mai multă răspundere din ■ 
partea centralelor și ministerelor de 
resort care trebuie să controleze în
deaproape cum sint aduse la înde
plinire măsurile de reducere a con
sumului de combustibili, să rezolve 
electiv problemele care depășesc 
competenta si posibilitățile unități
lor din subordine. în ce ne privește, 
vom reveni peste citva timo în u- 
nitățile in cauză, pentru a vedea con
cret cu ce verdict s-a încheiat ..pro- , 
cesul risipei", in cazul gazului me
tan.

condițiilor 
fiecare în- 

noilor nor
oi area unor mă-
. măsuri ce tre- 

h de intrepnn- 
conl'tc :i’’e di

metan 
iclarie

de
trebuie ousă cu 

rezolvată in ccl mai scurt 
problema aprovizionării cu 

rep ara -
al risi- 
punctat

Corneliu CARLAN

Ce se poate obține, prin chimizare,
dintr-un metru cub de gaz metan

Luind ca etalon un metru cub de gaz metan consu
mat pentru p-oducerea energiei termice in unitâțile in-

• 320 la suta, la producerea negrului de fum
° 610 la sută, la fabricarea acidului azotic
• 760 la sută, la obținerea amoniacului
• 1 890 la sută, la producerea de ingrășăminte 

ezotoase (substanță activă sută la sută)

lată, așadar, cit de important este pentru economie 
ca in fiecare intreprindere să se închidă cu fermitate <______ __ ________

dustriale, valoarea sa crește, dacă este utilizat prin 
chimizoie, după cum urmează :

• 2 250 la sută, la fabricarea policlorurii de vinii
• 2 33C la sută, la obținerea rășinilor formalde- 

hidice
• 2 700 la sută, la fabricarea poliacetatului de 

vinii.

,,robinetele" risipei de gaz metan, să se evite arderea 
inutilă a acestei bogății naturale de preț.

DIN LANURILE ȚĂRII, lN
Organizare bună, control minuțios, pentru evitarea

VASLUI
• Valoarea concretă a calificativului „foarte bine" : 
toate problemele legate de campania de recoltare — 

REZOLVATE
In cele 27 uni pentru mecani

zarea a gr.culturii din județul Vaslui 
--a făcut recepția combinelor, prese
lor de balotat. Pe data de 22 iume. 
a.ci s-a încheiat și suprarecepția e- 
fectuală de comisia județeană. Trac
toarele și remorcile ce vor lucra in 
campania de recoltare sint pu«e la 
punct. Specialiștii spun că in jurul 
datei de 2B iunie <e va intra in la
nurile de orz. Toa>- problemele le
gate de campanie sint rezolvate — 
de la aprovizionarea cu combusti
bil. sirmă pentru balotat paiele, bu
rete pentru etanșeizări. pină ■ la a- 
.•-.gurarea mecanizatorilor care vor 
minui acest important arsenal tehnic 
de campanie. Se așteaplă așadar 
noar -•.-m.nal’j.l lecoitării. La S.M.A. 
Soleșb. combinele, vopsite proaspăt 
— ]i se făcuse «i proba cu boabe — 
i-rau aliniate, gata pentru a intra in 
lanuri. Boabele căzute pe prelată

arătau pierderi de mai puțin de 1 la 
sută, iar la altele aproape nimic. La 
S.M.A. Băceșli. directorul stațiunii,

^iner Mircea Mitrache. ne spune : 
..Nu ne-am mulțumit cu o singură 
rece.pție. Am făcut, de fapt, pe par
cursul acestei perioade o continuă 
recepție. Practic, suprarecepția a 
confirmat strădaniile noastre, din- 
du-ni-se calificativul 'foarte bine-". 
Același calificativ J-au primit ma
joritatea .-tațiunilor (Oltenești. Laza. 
Dr’ești. Tutova și altele). Și un alt 
aspect pozitiv : recent. 80 de țărani 
cooperatori au absolvit cursurile de 
mecanizare de 8 luni care, alături de 
84 de tineri absolvenți ai școlilor 
profesionale, vor lucra la aratul mi
riștilor. in schimburi prelungite și 
chiar noaptea.

magazinată. Cooperatorii zoresc acum 
plantarea legumelor in cultura succe
sivă pe suprafețele de teren care au 
fost pregătite ..ca la carte".

..In urma sondajelor pe care noi, 
specialiștii, le-am făcut in lan — 
ne-a spus ing. Nicolae Vulpe — am 
hotârit să începem recoltatul la griul 
din soiul «Sanpastore- pe cele 240 
hectare. în cursul zilei de ieri. 23 
iunie, trei combine „Gloria" și 8

combine CI și C3 au intrat in lanu
rile de la punctul ..Ostrovul Corbu
lui". Pină seara, s-au recoltat 50 
hectare cu gnu. Cum in această uni
tate recoltatul s-a declanșat mai de
vreme. in zilele imediat următoare 
aici vor fi concentrate mai multe 
combine din unitățile unde această 
lucrare incă n-a inceput. Se preco
nizează in felul acesta ca in cel mult 
7 zile întreaga recoltă de griu de pe

MEHEDINȚI

Vasile IANCU
corespondentul „Scinteii"

• Primele 50 ha de grîu recoltate • Bilanț la ora prin- 
zului • Se acționează cu răspundere în competiția 

pentru pîine
Partea de sud a județului Mehe

dinți. Terenuri ușoare, nisipoase. Aici 
cerealele păioase ajung repede la 
maturitate — lanurile galbene aș- 
icaptă deja secerâtorii 1 Iată de cc. 
din vreme, toate utilajele au fost re
parate. revizuite. Recoltarea orzului 
constituie primul examen inaintea

începerii lucrului la secerișul griu
lui.

★
Printre cooperatorii și mecanizato

rii din Hinova. Ei au fost primii pe 
județ care au dat semnalul începe: ii 
recoltatului. La ora actuală, producția 
de orz de pe cede 22 ha este deja în

De la noi a pornit întrecerea, 
vrem să fim primii!...

Muncitorii de la Combinatul chi
mic din Craiova au citit cu mult in
teres articolul publicat la rubrica 
..Avanpost in cincinal" din „Scin- 
teia". 19 mai a.c. între aLtele, chi- 
miștii de la Borzești regretau că, 
anul trecut, nu ei au fost cei care să 
fi cișligat drapelul de întreprindere 
fruntașă pe țară. Promiteau, in 
schimb, că in Î973 vor fi primii in 
această întrecere. Ne bucură mult 
holărirea lor mobilizatoare, intrucit, 
pe seama întrecerii socialiste desfă
șurate între colectivele din industria 
chimică — indiferent cine va ieși pe 
locul 1. in acest an — va avea de 
cișligat in cele din urmă economia 
națională.

Veștile bune care ne-au sosit de la 
Borzești in ultima ,vreme au avut 
darul să stimuleze și mai mult, inte
resul, eforturile pe care le depun in 
producție oamenii muncii de la com
binatul craiovean. O spunem sincer : 
și noi nutrim același gind : de aici a 
pornit întrecerea intre chimiști, și 
tot aici să fie inminat combinatului, 
după încheierea acestui an hotăritor 
al cincinalului, steagul mult rivnit !

Exista oare temei să credem că va 
fi așa ? Desigur. Activitatea Combi
natului chimic Craiova n-a strălucit 
in perioada de inceput. Se știe că au 
fost multe greutăți de învins. A tre
buit timp pentru însușirea unor teh
nologii complexe, pentru dobindirea 
experienței, pentru sudarea colecti
vului. N-a fost deloc ușor, s-a depus 
un efort general de către comuniștii 
combinatului, de întregul colectiv, 
pentru ca. in cele din urma, 
rezultatele din anul 1972 să fie 
răsplătite. După cum se știe, combi
na’ ui nostru a primit diploma de 
unitatd evidențiată pe ramură, pen
tru realizările obținute in anul trecut. 
La timpul bilanțului s-au raportat 
mai mult de 5 600 tone ingrășăminte 
și 1 000 top*' acid acetif peste 'preve
derile planului la export, precum și 
peste 330 de milioane lei beneficii. 
Alături de aceste succese putem a- 
șeza activitatea rodnică desfășurată 
de compartimentul mecanico-energe- 
tic și de automatizare, in întreținerea, 
repararea și buna funcționare a uti
lajelor și instalațiilor, asimilarea a 
peste 400 repere de piese de schimb 
si altele, care nu s-au mai adus din 
import.

Dar și in 1973 avem dovezi despre 
modul cum înțelege să lucreze, cu tot 
mai mult spor, colectivul combinatu
lui. E! a acumulat acum mai multă 
experiență, și-a format o gindire e- 
conomică orientală spre ridicarea 
permanentă a eficienței întregii acti
vități. Este știut, că la urma urme
lor. in întrecere hotărăsc rezultatele 
concrete. Iar colectivul de la Combi
natul chimic Craiova s-a angajat să 
dea economiei naționale, peste sarci
nile planului anual : 50 milioane Iei 
la producția globală. 18 milioane lei 
la producția marfă, 300 tone utilaje 
prin autoufilare și recondiționare, să 
asimileze 500 repere de piese de 
schimb ș.a. Cit privește creșterea efi
cienței economice, angajamentul pre- I 
vede : sporirea productivității muncii I 
cu 10 000 lei pe salariat, reducerea a 
54 consumuri specifice sub nivelul

proiectat, realizarea unui beneficiu 
suplimentar de 5 milioane Ici. Cum 
\ om izbuti ? Vom acționa toate pir- 
ghiile care ne stau la indeminâ. apli
ci nd un cit mai strict regim de eco
nomii. începind de la becurile care 
ard uneori inutil și pină la realiza
rea de noi subproduse care să valo
rifice cit mai deplin materiile prime". 
Chiar de curind s-au certificat incă 
două noi subproduse, roade ale cer
cetării, uzinale. De asemenea, vom 
generaliza inițiativele : „In fiecare 
lună — un avans minimum de două 
zile", „Barierele risipei", „Să ne a- 
testâm pe cit mai multe posturi" 
ș.a.

Cu puțin timp in urmă aveam, față 
de plan, depășiri de circa 45 milioane 
lei la producția globală. 33 milioane 
lei la producția marfă și beneficii 
substanțiale. Am calculat : prin 
scurtarea termenelor de reparații, 
vom realiza in plus alte milioane de 
lei exprimate prin mii de tone de 
produse date peste plan. Pentru a 
sugera nivelul atins în îndeplinirea 
planului și angajamentelor, poate că 
nu-i lipsit de interes faptul că incă 
de la 20 mai a.c. colectivul nostru 
fabrica un număr insemnat de pro
duse in contul lunii iunie a.c.

Ne punem întrebarea : putem să 
producem mai mult, mai bine, mai 
ieftin, asa cum ne-a indicat conduce
rea partidului ? Desigur. Corelind 
posibilitățile și realizările de pină a- 
cum cu sarcina de reducere a consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale, cu preocupările in direcția 
diminuării cheltuielilor la 1 000 lei 
producție marfă și cu sporurile înre
gistrate pe seama âutoutilării și re-

conditionării unor utilaje, adăugind 
la toate acestea economiile de lei va
lută preconizate, cunoscind exact ce 
subproduse noi mai urmează sâ fa
bricăm prin concretizarea cercetării 
științifice proprii, punind in valoare 
spiritul și aptitudinile de bun gospo
dar ale întregului colectiv, la toate 
locurile de muncă, ne îngăduim să 
afirmăm că noi, chimiștii de la com
binatul craiovean, vom fi in acest 
an primii in întrecerea care se des
fășoară intre colectivele din această 
ramură. Iar pentru a da un conținut 
mai bogat acestei întreceri, ne-am 
sporit angajamentele. Ne-am propun 
ca. peste sarcinile de plan, să reali
zăm : 90 milioane lei la producția
globală. 78 milioane lei la producția 
marfă. 10 milioane lei la beneficii și 
un spor de productivitate de peste 
21 000 lei pe salariat.

Anul 1973 este hotăritor pentru în
deplinirea mai devreme a cincinalu
lui. Apreciind întrecerea prin prisma 
importanței acestui obiectiv de inte
res național, dorind să întimpine cu 
realizări cit mai frumoase sărbătoarea 
de la 23 August, împlinirea, in anul 
viitor, a unui deceniu de Ia intrarea 
in funcțiune a modernei unități in 
care muncește, colectivul chimiștiior 
craioveni iși exprimă incă o dată ho- 
tărirea că nu-și va cruța puterile, că 
va face tot ce depinde de el pentru 
a se situa pe locul intii in întrecere.

Petre ANDR1TO1U 
secretar al comitetului 
de partid
de la Combinatul chimic 
din Craiova

TURCENI

Șantier național al tineretului
Tuicenii. așezare care nu pesie 

mult- timp se va înscrie cu majuscule 
pe harta energetică a României, a 
găzduit, simbătă dimineața, festivita
tea inaugurării celui de-al treilea 

..șantier național al tineretului din 
acest an. Actul de constituire a fost 
semnat de 400 de elevi ai liceelor 
..Tudor Vladimirescu" și „Ecaterina 
Teodoroiti" din Tg. Jiu și ai liceului 
de cultură generală din orașul mi
nier Motru. care vor lucra, timp de 
trei săptămini. alături : de construc
tori. la execuția drumurilor de acces, 
a terasamentului căii ferate și a fun
dațiilor primelor obiective ale celei 
mai mari centrale termoelectrice a 
țârii. Potrivit proiectului, viitoarea 
termocentrală de la Turceni va dis
pune de un potențial instalat egal cu 
cel al centralelor de la Craiova și 
Rovinari-Rogojelu luate laolaltă.

Luind cuvintul la festivitatea inau
gurală. tovarășul Gheorghe Paloș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R.. și Ion Traian 
Ștefănescu. prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului, au subliniat sarcinile ce

revin tinerilor muncitori și elevilor- 
brigadieri pentru ridicarea randa
mentului muncii și obținerea unei 
eficiente ridicate, astfel incit briga
dierii de azi să cinstească cu rezul
tate deosebite împlinirea unui sfert 
de veac de la deschiderea șantieru
lui Bumbești-Livezeni.

în încheiere, tinerii brigadieri au 
adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o telegramă in 
care se spune : „Avind vii in me
morie faptele de eroism înscrise în 
marea epopee a muncii voluntare 
desfășurate pe primele șantiere na
ționale. ne angajăm in față partidu
lui. a dumneavoastră personal, mult 
iubite tovarășe secretar general, să 
realizăm în acest an un volum de 
lucrări in valoare de 2 500 000 lei. să 
nu precupețim nici im efort pentru 
a da noi valențe hărniciei și entu
ziasmului nostru tineresc, contribuind 
astfel la înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale Partidului Co
munist Român".

(Agerpres)

HAMBARELE ȚĂRII
pierderilor de
cele 645 hectare să fie strinsă și în
magazinată.

★

Cooperativa agricolă de producție 
din Girla Mare. La ora cind am 
ajuns aici se lucra in ritm intens la 
recoltatul orzului. Mecanizatorii Con
stantin A. Chiriță și Gheorghe Popa, 
pe care i-am găsit in cimp Ia balota- 
tul paielor, ne-au mărturisit că vor 
să țină ritmul cu cei de la recoltat.

Combina „mușcă" din lanul bogat de orz al cooperativei agricole din Hînova, județul Mehedinți

cereale la recoltare
pentru a asigura front de lucru trac
toarelor. care pregătesc terenul. Cei 
4 mecanizatori, printre care și Ro- 
mică Ghimi.și, se aflau de la pri
mele ore ale dimineții la pre
gătitul terenului. Ei ne-au spus 
că vor să înregistreze cel mai mare 
randament, cu tractoarele pe care lu
crează. La ora prinzului. cooperato
rii și mecanizatorii de aici au făcut 
un prim bilanț: in numai două zile 
de end a inceput secerișul, produc-, 
ția de orz a fost strinsă de pe 72 ha ; 
s-a eliberat și pregătit terenul pe 66 
ha și au fost insămînțate c'u porumb 
pentru .boabe 24 ha. „Pină luni seara 
- ani aflat de la tovarășul Uie Ba- 
raitaru, președintele cooperativei 
agricole — vom termina recoltatul 
orzului de pe întreaga suprafață de 
1j0 ha. L.t recoltat lucrăm zi/lumină, 
iar la eliberatul și pregătitul terenu
lui mecanizatorii muncesc in schim
buri prelungite pină noaptea lirziu. 
Nc-arn propus ca întreaga suprafață 
de 150 ha eliberată de orz să o cul
tivăm cu porumb pentru boabe. Știm 
că o zi ciștigată acum inseamnă pen
tru noi un însemnat spor dc pro
ducție. Și tocmai de aceea nu pier
dem nici un minut".

★
Aici, la Girla Mare, de cițiva ani 

se realizează cele mai mari producții 
de orz și grîu djn județ. Anul trecut

cooperativei i s-a decernat „Ordinul 
muncii"^ clasa I pentru producția 
realizată la floarea-soarelui ; anul 
acesta, cooperatorii vor — după cum 
ne-au mărturisit foarte mulți — sâ 
obțină această înaltă distincție și la 
producția de griu. De pe acum se es
timează depășirea producției planifi
cate la griu cu cel puțin 1 600 kg la 
ha.

★
La cooperativele agricole din Cuj- 

mir, Vinjuleț, Rogova și Salcia, ca și 
în fermele agricole de stat din Go- 
goșu și Burila Mare, unde ne-am 
oprit in cursul zilei, combinele intra
seră de citeva ore in lanurile de orz. 
Munca este bine organizată, se ac
ționează cu răspundere. Cooperatorii 
și mecanizatorii de pe ogoarele me- 
hedințene se află de acum angajați 
în marea competiție pentru stringe- 
rea cit mai repede a recoltei celui de 
al treilea an al cincinalului. Cu fie
care oră, cu fiecare zi se amplifică 
ritmul la recoltat, lucrătorii din agri
cultură fiind hotăriți să-și sporească 
eforturile pentru a incheia intr-o pe
rioadă cit mai scurtă această impor
tantă lucrare de sezon, să așeze gos
podărește piinea din lanuri in ham
barul țării,

Virgil TATAJIU 
corespondentul „Scinteii*

CONSTANȚA
A ÎNCEPUT RECOLTATUL ORZULUI

CQNSTANȚ A (Corespondentul 
„Scinteii", George Mihăescu). în 
unitățile • agricole din județul Con
stanța a inceput recoltatul orzului, 
cultură care ocupă o suprafață de 
17 500 hectare. Primii care au intrai 
cu cpmbinele in lanuri au fost me
canizatorii de la întreprinderile agri
cole de stat Mihail Kogălniceanu,

Cogealac, Cernavodă și Pietreni. Re
coltatul a inceput și la cooperativa 
agricolă din Bărăganu. Imediat după 
stringerea recoltei, care se anunța 
deosebit de bogată, au inceput balo
tului și transportul paielor, ducă 
care au intrat in brazdă tractoarele 
pentru a pregăti terenul in vederea 
insămințării culturilor duble.
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HIMERICA STRĂLUCIRE

A „MODEI LITERARE"
Doresc <ă *pu î din capul locuim 

c» nu o îngrijorare anume mă fac? 
»ă scriu deșpre moda liteiaiă ca"-, 
pin* la un punct, se confundă cu 
asa-zisul experiment i.terai. Fnnckâ 
o literatură oare și-a găsit o albie 
« gură, o matcă a nu are motiv? 
a 3rrr»ante atunci cind un fenomen 
periferic se petrec^ la malurile aces
tei albii, cursul ei e sigur, dinamic 
fi forța ?i ștâ în bogâVa izvoarelor.

Dacă discutăm totuși această pro
blem* o facem d.n dorința de a lă
muri unele lucruri existent? și. din 
moment ce ?le «e manifestă in cim
pul literaturii, ar fi o miopie «â nu 
n? ocupâra totuși de ele. Fenome
nul acesu apare îndeosebi la con
s’ ante artistice n>~forma’c, nesigure 
de resursele proprii și care, din do- 
r nța acută de afirmare. încearcă «A 
șocheze prin scrieri stranii, dezarti
culate adesea de formule de îm
prumut.

Se pare că experimentul vizează In 
mod deosebi' forma, expresia un?i 
lucrări, modul ei de a exprima un 
anumit conținut, si acesta deseori 
abstract, pulverizat, anemic. Acesta 
ar fi modul ..clasic*' al experimen
tului. Sint și form? mai ..bltnde". 
a’enuate. in care găsim și umbra 
unor personaj». ecoul unui confln \ 
desenul fragil al unei construcții 
epice, a unei presupuse arhitecturi 
deseori răsturnată. E o formă de re
gres literar cel mai adesea, efectul 
mediat al unor lecturi nedigerate ale 

unor autori de acum citeva decenii, 
ori aJe unor lucrări din literaturi 
străine, rare Încearcă o abandonare 
de la problemele acute ale omului 
secolului XX. Termenul de experi
ment. in sine, nu trebuie să provoace 
grimase. Atunci tind el arc acope- 
r re. cind este rezultatul unor cău
tări febrile, adevărate, cind autorul, 
artist adevărat. încearcă să lărgească 
1.mitele formelor știute, ale cunoaș
terii umane, experimentul poate dc- 
\ ?nî. prin rezultatele salutare, un 
a.'t do autentică artă. Fără îndoială 
ca artistul e intr-o perpetuă și neli
niștită căutare, fiecare operă are 
e rul originalității, al ineditului «i. 
ca atare, este irepelabilă. noutatea in 
cazul operei unui scriitor este nece
sară. creatorul încearcă de fiecare, 
dată alte claviaturi, terenuri noi. ne
defrișate incă. forme noi. zboruri ne- 
atinse și adincimi in care lumi
na nu a pătruns incă ; încear
că deci, experimentează, caută noi 
'■ irmule. Int e această nobilă cău- 
tare, firească, necesară, demoni
că. și între a căuta numai fiindcă 
se poar’ă căutarea e o deosebi’-? 
esențială. La urma urmei, și experi-

ropotele pot deveni, au devenit o 
modă. Așa cum au fast sezonier? 
opuri — șl din păcate mai sint «i 
in acest sezon — care și-au găsit 
și teoreticieni zeloși, autori carp 
șt-»u închipuit că ‘•ini descopcritoi ii 
pietrei filozofale atunci cind ne adu
ceau In paginile cărților lor țărani 
tfătoși sau cind se declarau unii des
coperitorii versului alb — ci nd toa
te acestea nu erau altceva decit lu
cruri de mult spuse, de mult purtate 
și numai 
naftalină 
pretextul 
se poartă 
psihologii 
fond

pentru gripați mirosul de 
era absent. Mai nou, sub 
..profunzimii psihologice". 

..abisalul", fraza agramată, 
ce se pretind adinei, in 

false Intortocheri. răsuciri

puncte de vedere

sterpe, uneori patologice, dar nici 
macac atit. ele neavind rigoarea stu
diului științific. Cazul — fiindcă 
ceste cazuri țin de caz — imi amin
tite vorbele unui critic dintre cele 
două războaie, care pledind pentru 
o revenire la bunul simț artistic, la 
spiritul geometric sesiza faptul că 
- ..servește in doze de piață, lite
ratură moluscoasâ, șub pretext de 
profunzime psihologică. în loc de ac
țiune dirză și clară, ni se dau. drept 
icoane din viața interioară. niște 
prclinrcri de macaroane, sleite, prin 
care ni se recomandă să întrevedem 
(adică !) personalitatea rafinată a
autorului — ceea ce c. poate, cel mai 
diabolic mijloc de imbecilizare a
cititorului. Imbecilizare dublă : fiind- 
că-l sugestionează să înceapă el 
însuși a-și scormoni o personalitate 
dc comandă și pentru că-| deprinde 
a se dispensa de o atenție exclusiv 
inteligentă".

Nu spunem un adevăr inedit cind 
constatăm că moda este tot atit de 
veche ca și literatura insăși. Poeții 
saurici latini s-au amuzat cu mali
țiozitatea caracteristică de toate spe- 
t le imitatorilor mai evidenți sau 
mai bine travestiți. E un fapt iot 
atit de notoriu aceia că geniul lui 
Cervantes a răsărit din dorința de 
a ridiculiza moda extrem de pro- 
1 f ;a a împrăștiatei epici cavalerești. 
Replica hotăritoare nu a lipsit la 
momentele potrivite nici clasicismu
lui osificat in dogme prea rigide 
iacă de la descoperirea lor. nici ro
mantismului, degradat in lamentai.i

a-

p? ruinuri. adică tocmai atunci cind 
curentele vii s-au transformai in 
moda, lipsită de sevă și obositoare 
prin repelițic.

S? știe, copierea frauduloasă e 
condamnată in artă cu hotârirea cu
venită. Ciudățenia e că moda prinde, 
ba chiar întrunește aplauze, uneori 
regizate cu suficienta abilitate pen
tru a părea spontană. Or, moda nu 
? decit forma ..superioară" a pastișei, 
ornată și multiplicată in serie. Arbo- 
rmdu-și de fiecare dată atu-urile 
noutății de ultimă oră. reușește cite- 
odatâ să provoace confuzii si să ane
xeze autori dc bună credință, dar 
mai oscilanți. doritori sâ nu răm r.a 
în urma experimentelor ia zi. Așa 
expus, fenomenul pare destul de lim
pede, ușor de radiografiat ; in rea
litate ? extrem de complex, derutant 
chiar, și e o dovadă intr-adevăr de 
mare talent, d^ clarviziune ideolo
gica și estetică, situarea de către 
artist in teritoriul artei autentice, 
rezistenta la chemările înșelătoare 
de sirenă.

Modele insă țin un sezon, experi
mentele fără acoperire le înghite ui
tarea. Manifestarea lor insă mi se 
pare o formă mai mult sau mai pu- 
l n ..rafinată" de abandon a proble
melor reale, o deghizare a artei, o 
mimare sț talentului și operelor au
tentice, o caricatură eu lustru a a- 
cestora. un embrion in vase cu eti
chetă răsunătoare.

Intr-o epocă de speranțe și gran
dioase înfăptuiri, in care prezența 
artistului este reclamată de cetate, 
ni care el este chemat nu numai să 
rostească adevărul, ci să-l și apere, 
să apere adevărul și omul, adevărul 
vieții și al semenilor săi. este de nc- 
gindit ca acesta sâ se piardă în 
jocuri sterile, in fond, să evadeze in
tr-o lume himerică.

îndemnurile generoase, hotărite, 
acoperite de autoritatea înaltă și în
țelepciunea unei prestigioase tradi
ții. îndemnurile adresate de partid, 
susținute cu fervoare dc creatorii a- 
devărați. ca scriitorul să fie pătruns 
d? umanismul acestei epoci, avind 
sub picioare vatra de aur a omeniei 
unui popor, să oglindească realitatea 
acestui pămrnt. adevărul acestui 
timp, ne obligă și ne stimulează pc 
fiecare dintre noi. onorindu-ne și in- 
nobilindu-ne breasla. Originalitatea 
operelor noastre stă în primul rind 
in generozitatea, adevărul și ineditul 
izvoarelor lor, in realitatea noastră 
socialistă.

Vaslle REBREANU

Ieri, la Sf. Gheorghe
• • ÎN EDITURA POLITICĂ A APARUT

„Partidul Comunist Român

SF. GHEORGHE (Corespondentul 
.,Scinleu". T8m5rl Gcza). — Ieri, in 
piața centrală a orașului Sf. Ghem - 
ghe. peste 8 000 do cetățeni ai orașu
lui Și din județul Cova<na au luat 
part? la o adunare populară cons-i- 
cratii aniversării a 125 de ani de 'a 
Revoluția burghezo-dcmocratică din 
Țările române și a unui Sfert de 
veac de la naționalizarea principale
lor mijloace de producție.

Despre semnificația evenimentelor 
de la 1848 si 1948 a vorbit tovarășul 
Ferdinand Nagy, prim-secretar al 
Comitetului județean Covasna al 
P.C.R. Vorbitorul a subliniat că. in 
ansamblul desfășurării revoluției, 
evenimentele petrecute in Transilva
nia anului 1848 'au înscris pagini ci? 
nobile tradiții, de vibrante mărturii 
ale năzuințelor poporului român pen
tru libertate și neatirnare, pentru 
dreptate socială șl unitate națională.

In încheierea adunării, intr-o a'- 
mosferă 
adresat 
Nicolae
care se ..... ..................... ............... _
menii muncii din județul Covasna. 
români și maghiari. înfrățiți in mun
că și idealuri, participant la adu
narea populară din orașul Sf. Gheor
ghe. și-au manifestat incă o dată 
marel? și nestrămutatul lor atașa
ment față de P.C.R.. față dp dum
neavoastră. conducătorul nostru în
țelept și incercat, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. Noi, cei de pe 
aceste meleaguri, unde au luptat și

entuziastă, participants au 
C.C. al P.C.R.. tovarășului 
Ceaușescu, o telegramă in 
sounc, intre altei? : ..Oa-

s-au jertfit revoluționarei de la 1848. 
unde acum 25 dc ani muncitorii au 
luptat pentru înfăptuirea actului 
revoluționar al naționalizării, vedem 
In întreaga politică internă și exte
nd a partidului țelurile șj năzuințele 
întregului popor. Sub conducerea 
comuniștilor, a partidului lor. in 
fruntea căruia vă gă'i'i dumnea
voastră. cel mai iub i fiu al țării, 
poporul român și-a îndeplinit visuri
le seculare, muncește intr-o socie
tate nouă, socialistă, in care se bucu
ră din plin de roadele activității 
sale și trăiește Intr-o țară liberă, 
independentă și suverană.

Participants la această manifesta
re emoționantă, in numele oameni
lor muncii români ți maghiari din 
județ, isi exprimă si cu această oca
zie adeziunea lor deplină la politica 
științifică internă și externă a parti
dului și statului nostru. Adunarea 
populară do azi constitui? un mi
nunat prilej de a ne manifesta incă 
o dală hotârirea noastră fermă de a 
realiza In mod exemplar angaja
mentele asumate in .«copul îndeplini
rii cincinalului cu 185 de zilei mai 
devreme, de a ne pune întreaga ener
gie in slujba mărețelor idealuri pro
movate de partidul nostru, pentru a 
contribui astfel la făurirea- societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie — România 
socialistă".

Adunarea populară s-a i^icheiat cu 
un frumos spectacol cultural-artisti,c.

detașament activ al marii
armate revoluționare

Simpoz ioane științifice
Simbătă au luat sfirșit lucrările 

simpozionului ..Orientări noi in pre
pararea și valorificarea superioară a 
rezervelor minerale solide" — pro
blemă majoră, care a făcut obiectul 
unor laborioase cercetări efectuate 
de calic lucrătorii Institutului de 
cercetări miniere (ICEMIN) din Ca
pitală. Pe baza studiilor țntreprinse. 
s-au adoptat noi procedee de prepa
rare a minereurilor și cărbunilor, 
s-au perfecționat tehnologiile exis
tente, ceea ce a făcut posibilă spo
rirea gamei de substanțe din care 
se extrag concentrate de minerale 
cit mai pure și in cantități tot mai 
mari. în acest cadru se înscrie defi-* 
nitivarea procedeului de prelucrare 
a minereurilor clasice complexe din 
zona Carpaților Orientali, pe baza 
tehnologiei selectiv-colectivă. Apli
carea industrială a procedeului amin
tit d? colectivul flotațiilor de la Le
șul Ursului. Tarnița și Baia Borșa. 
permit recuperarea suplimentară a 
unor cantități importante de metale 
neferoase. în special cupru, in va
loare de aproximativ 25 milioane lei.

Ca rod al preocupărilor mai mul
tor colective de specialiști din dife
rite institute, au fost finalizate cer
cetările pentru obținerea unui sist 
bituminos omogenizat, a cărei pulere 
este cu 300—400 kcal mai mare de- 
cit a celui rezultat din carieră.

Participant ii, la reuniune au reie- 
it că in prezent s? fac intense cer
tă!" pentru valorificarea superioa

ră a altor substanțe minerale, prin
tre care cărbunii pentru consumul 
industrial și casnic, barita, feldspatul. 
banatitele cuprifere, substanțe neme
talifere. sarea, sulful, caolinul. di
ferite materii prime pentru sectorul 
de produse * ’ ” '
ale cercetăt< 
exploatarea 
imobilizate, 
unei game mai largi de utilaje spe
cifice. pentru a putea valorifica in- 
1r-un mod superior toate minercu- 
rile extrase.

..Istoriei Academiei Române". In a- 
cest sens, in cadrul lucrărilor au fost 
aduse contribuții însemnate cu pri
vire la evoluția formelor superioare 
ale culturii in țara noastră, la încer
cările de constituire a științelor si 
a invățămintului superior românesc 
și a societăților cu caracter acade
mic existente înainte de anul 1868. 
Materialele prezentate au evidențiat 
faptul că atit la nivelul unor insti
tuții. cit și in planul ideilor, se poa- 
tc vorbi de existența unei vieți aca
demice românești incă din perioada 
lui Neagoe Basarab. una din aceste 
probe constituind-o înseși enciclope- 
d.cile ..învățături ale lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie".

Ampla lucrare, 
in trei volume, 
este consacrată 
activității intense 
desfășurate de 
Partidul Comunist 
Român, in peri
oada iulie 1965— 
martie 1973. pen
tru întărirea soli
darității interna
ționaliste cu par
tidele comuniste 
și muncitorești, cu 
celelalte forțe re
voluționare, pro
gresiste. antiim- 
perialisle.

Capitolul intro
ductiv include do
cumente progra
matice ale Parti
dului Comunist 
Român în proble
mele privind uni
tatea mișcării co
muniste și mun
citorești interna
ționale, 
forțelor 
rialiste. 
întiia, 
..Legături frățești, 
relații active, co
laborare rodnică", 
sint cuprinse relatări despre vizite 
in România ale conducătorilor de 
partide, convorbirile avute cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. cu alii 
conducători de partid, cuvintări la 
congrese, telegrame transmise și 
primite, precum și alte documente, 
grupate pe țări, care oglindesc dez
voltarea relațiilor cu partidele co
muniste si muncitorești, cu fronturi 
de eliberare și forțe democratice 
din 102 țări. în partea a doua, in
titulată ..în spiritul solidarității in- 
tcrnaținoalistc", se evidențiază par-

a tuturor 
antiimpp- 
In partea 
intitulată

internaționale

liciparea P.C.R. la 
tari internaționale __
bateri tematice, simpozioane etc.).

Prin conținutul lor. volumele ilus
trează elocvent rolul de cinste 
care-1 are Partidul Comunist 
mân ca detașament activ al marii 
armate revoluționare internaționa
le. contribuția de excepțională În
semnătate pe care o aduce in a- 
ceastă privință secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cosa de cultura din Buzău

diferite manifes- 
(consfătuiri, dez-

Perfectionarea invățămintului.>
(Urmare din pag. I)
tivă a nivelului invățămintului. 
pentru perfecționarea programelor 
și a specialităților. îmbunătățirea 
sistemului de predare, pentru con
centrarea și 
lor.

în același 
bilit s.i fie 
in vederea

reducerea specializâri-

■ refractare. Unele acțiuni 
orilor sir.t îndreptate spre 

i substanțelor minerale 
ca si spre asimilarea

Aula Academiei a găzduit. în zi
lele de 22 și 23 iunie, un simpozion 
avind drept temă premisele istorice 
ale înființării acestui înalt for știin- 
ific. Reuniunea face parte dinlr-o 
uită de manifestări științifice" pre- 
ăzute a avea loc in vederea lămu

ririi unor aspecte teoretice și de or
din metodologic legate de elaborarea

limp, plenara a sta- 
luate măsuri holurile 
eliminării supraîncăr

cării elevilor și studenților, asigu
rării unui timp suficient de stu
diu pentru aceștia. Tinerii trebuie 
să învețe temeinic, să posede cu
noștințe de specialitate solide. Pen- 
tru aceasta insă este necesar să 
se îmbunătățească structura pro
gramului de studiu, să fie elimi
nate repetările inutile, fără discer- 
nămint. trebuie aduse perfecționări 
metodelor și formelor de predare 
in invățămintul de toate gradele.

Analizind modul cum se desfă
șoară activitatea educativă, politi
că, cetățenească a tineretului, pre
darea științelor sociale, plenara 
a relevat necesitatea îmbunătățirii 
acestora in sensul apropierii lor de 
viață, de realitatea bogată a zile
lor noastre. In acest spirit au fo«t 
stabilite măsuri pentru îmbunătă
țirea predării științelor sociale și 
s-a recomandat ca. in procesul de 
invățămint, accentul să nu cadă pe

Prin „Vlad Țepeș în 
nuarie-*, jucată la Oradea 
la Brașo- . proaspătul dra
maturg Mircea Bradu in- 
’ oduce un sens puternic a- 
firmativ și in același timp 
polemic cu privire la gin- 
durile și faptele domnitoru
lui muntean nedreptățit, 
mai ales, de o anume li
teratură decit de imagi
nea reală a destinului sau 
istoric.

..Vlad Țepos in ianuarie'* 
se vrea o justificare (drept 
intransigență) a cruzimii, 
ca și a rațiunilor de condu
cător istoric de geniu, con
vingătoare reabilitare dra
matică si poetică a figurii 
domnitorului, văzut — așa 
cum a fost — ca un erou al 
luDtei pentru libertate și 
(cu atit mai important din 
această perspectivă) un 
promotor al consolidării po
porului său. prin instaura
rea unui climat etic, de con
damnare publică si colecti
vă a hoției și a lenei, de 
prețuire a muncii.

Ea înscrie un moment 
prețios in seria dramelor 
istorice românești, care au 
ca principiu integrator în
fățișarea patriotismului ca 
esență a ființei naționale, 
preamărirea eroului ca for
ță spirituală motrice.

Piesă de debut. „Vlad Țe
peș in ianuarie" nu este 
lipsită de reale calități tea
trale, atestind vocația de 
dramaturg a autorului său. 
Pretextul evocării artistice 
a unora dintre cele mai 
însemnate acte de la sfir- 
șitul domniei lui Vlad (pre
text de teatru in teatru care 
se și instituie ca un bun 
cadru dramatic) il consti
tuie „procesul-' domniei lui 
Vlad Tăcut de cronicarii 
«ni. intr-un moment final al 
vieții. Vlad insuși est? 
cel interesat in restabilirea 
adevărului. Asistăm deci la 
..filmul” unor situații-cheiO 
.și al unor atitudini defini
torii pentru domnitor, ac
centuat conflic’.uale — pla
nul intimplărilor (adevăra
te sau verosimile), permi
țând tot timpul o altă inter
pretare — cel mai adesea 
simbolică. Tot in favoarea 
teatralitâții pot fi converti
te și calitățile de replică, 
ineditul monoloagelor, fru
musețea metaforelor sceni
ce. dispuse simetric, ce con

tribuie la închegarea 
construcții dramatice 
lide.

..Vlad Țepeș in ianuarie** 
■este insă, in primul rind. o 
lucrare de vizibile virtuți 
literare, poetice și retorice. 
Surprinzătoare la lectură, 
(prin tonul și finețea indi
cațiilor scenice), ea e plă
cută. atrăgătoare și prin 
frumusețea limbii, calitățile 
retorice ale unor monoloa- 
ge. prin frumusețea unor 
aforisme, prin ironia unor

mediu românesc urmărind 
in special latura de monu
mentalitate a piesei și as
pectul ci de ..reprezentare", 
valorile ei educative in ac
tualitate. Matur, echilibrat, 
cursiv. spectacolul lașa o 
impresie favorabilă. Lipsesc 
insă tensiunea și concizia 
necesare, acuitatea teatrală 
a conflictelor. ..Vlad Țe- 
peș...“ și-a găsit in Ion Ju- 
gureanu (care joacă alter
nativ cu Ion Fisculeanu) un 
intei-pret serios și devotat,

mele — unor epoci diferi
te. inclusiv celei contem
porane).

Ca o observație generală 
provenită și din urmărirea 
altui spectacol de teatru is
toric (cu piesele lui Paul 
Anghel, de pildă) : puțini 
dintre actorii noștri sint 
slăpîni pe tainele retoricii 
teatrale, specifice drama
turgiei romantice și infil
trate subtil, in anume fel. și 
in creația contemporană. 
Rezultatul este acela că o

RECEPTIVITATEA FATA DE TEATRUL ISTORIC

zz Vlad țepeș in ianuarie
de Mircea BRADU

LA TEATRUL DRAMATIC DIN BRASOV

replici. In elaborarea scrie
rii sale, Mircea Bradu face 
apel in citeva rinduri la li
teratura populară, la cinle- 
cul epic și la mit. ca supre
me depozitare ale adevăru
lui. Portretizarea domnito
rului îndeosebi poartă pe 
alocuri amprenta baladei, 
(monologul lui Vlad, pă
trunderea in tabăra turci
lor la Giurgiu).

★
Spectacolul teatrului din 

Brașov este montat de Eu
gen Mcrcus (regizor care a 
colaborat cu autorul la de
finitivarea textului și a ex
primat față de ..Vlad Țe
peș..." o preferință puterni
că) .și in decorurile lui Li- 
viu Ciulei. (Costume : Do
ris Jurgea). El începe prin 
a recrea convingător, prin 
fundaluri de catapeteasmă, 
prin dangăt de clopot și 
ciocănit de toacă, prin jil
țuri și tronuri impozante, 
dar fragile, atmosfera de ev

cu o ținută impozantă, pli
nă de distincție, cu o dicție 
frumoasă. Deliberat sau nu, 
jocul lui Ion Jugureanu re
duce din complexitatea, din 
aspectele paradoxale chiar 
ale personajului lui Mircea 
Bradu — epurindu-1 de 
orice tentă de cruzime, ci
nism. și chiar de atit dc ac
centuata sa ironie — 
seacă, cind tăioasă, 
pra sentimentelor, 
pra rațiunilor patriotice
ale domnitorului. La reu
șita spectacolului contri
buie cu bune rezultate un 
grup de cunoscuți actori ai 
teatrului, dintre care amin
tim pe : Savu Rahoveanu. 
N. Albani. Dan Săndulescu, 
Teofil Căliman. Nicolae C. 
Nicolae si. indeosebi. pe 
Costachc Babii (starețul 
care a supraviețuit multor 
domnii) și Victor Ionescu 
(unul dintre interpreții 
cronicarilor aparținind — 
după cum o arătau costu-

ci nd 
asu- 
asu-

bună parte din bogăția și 
subtilitatea personajelor în
truchipate, ca și poezia dra
matică se diminuează.

★
...Cortina s-a lăsat. A- 

plauzele au răsplătit stră
dania actorilor. Dar mo
mentul de cultură, care este 
venirea la spectacol, ca și 
menirea teatrului nu se 
terminaseră in acea dumi
nică dimineață. La o masă 
așezată înaintea cortinei au 
luat loc : autorul, trei din
tre interpret, precum și se
cretarul literar. Este în
ceputul unui dialog despre 
eficiența momentului de 
teatru tocmai desfășurat.

...Hotărit lucru, intilni- 
rile cu spectatorii, discuții
le aprinse — după specta
col — in legătură cu piesa 
tocmai văzută și cu inter
pretările tocmai urmărite 
se relevă a fi inițiative din
tre cele mai utile, străine 
de formalism și superficia-

litate, apte, poate tocmai 
prin generozitatea publicu
lui. să stimuleze simțitor 
strădania actorilor, lată, de 
pildă, manifestarea aminti
tă. organizată la teatrul 
condus de maestrul Sică 
Alexandrescu. manifestare 
la care participarea spec
tatorilor a fost activă, des
chisă. utilă.

Dincolo de meritul d? a 
fi ratificat orientarea unui 
teatru, valoarea unui spec
tacol. și receptivitatea 
spectatorilor (in majoritate 
tineri) • la particularitățile 
artei teatrale, discuția a 
impus concluzii mai gene
rale. importante pentru în
treaga noastră viață tea
trală. Mai intii : interesul, 
nevoia permanentă de tea
tru de inspirație și de pro
blematică istorică : inte
resul resimțit atit de pro
fesori. cit și de fiecare 
tinâră generație de a me
dita și prin artă la eroii 
naționali, la condiția is
torică a poporului căruia ii 
aparțin : înalta funcție e- 
ducativă a acestui teatru.

Ceea ce întăreau acei 
spectatori din Brașov. Sin- 
petru, Tohani, care urmă
riseră grandoarea și prăbu
șirea domnitorului mun
tean. era faptul că preocu
parea de a scrie și dc a 
juca teatru istoric se cere 
a fi o permanență a dra
maturgilor și * oamenilor 
noștri de teatru.

Intre multiplele concluzii 
prilejuite de dezbaterea a- 
mintită, aș mai consemna-o 
pe aceea privind critica de 
teatru, chemată să urmă
rească și mai atent și exi
gent — odată cu prezența 
mesajului patriotic pe fie
care scenă — claritatea și 
originalitatea artistică a 
acestuia, capacitatea spec
tacolului de teatru istoric 
de a depăși convenții pră
fuite și naive în ochii spec
tatorilor de azi, de a pro
pune soluții de natură să 
confere o forță nebănuită 
ideilor și sentimentelor 
vehiculate de text, de a 
sădi convingeri, de a educa 
temeinic spectatorul in spi
ritul patriotismului socia
list.

Natalia STANCU

repetarea mecanică, an de an. a 
acelorași lucruri, nu pe predarea 
unor lecții, ci pe studiu, semina
re. pe antrenarea linarului la ac
tivitate cetățenească nemijlocită. 
Cadrele didactice vor trebui să 
depună o și mai rodnică muncă <•- 
ducativă m riadul elevilor și stu- 

' denților, sâ-i antreneze la acțiuni
• patriotice și obșieȘii. contribuind 

a.>..tei la' 'transformarea cunoștin
țelor acumulate la cursuri in con
vingeri practice, verificabile in 
ac,iunc.

Pe bună dreptate, plenara a a- 
preciat ju.slekca politicii p„rl.oului

• nostru in domeniul invățămintului
in limbile naționalităților conlocui
toare, care oferă tuturor posibili
tatea de a învăța in limba proprie, 
aar și de a învăța limba romană, 
ajutindu-î astfel să aibă acces li
ber, nelimitat in toate domeniile 
de activitate, să se afirme in mod 
egal in cimpul muncii, al crea
ției și vieții sociale. potrivit
principiilor marxiste, comuniste 
promovate consecvent de partidul 
nostru.

Principiul fundamental care stă 
la baza întregului sistem de înva- 
țâmint — subliniat cu deosebită 
claritate și in cadrul lucrărilor ple
narei — este cel referitor la așe
zarea întregii activități școlare pe 
temelia trainică a legăturii cu via
ta. cu pioducja. „întregul invăță
mint trebuie să pregătească tine
retul pentru producție, pentru 
muncă — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna plenarei. 
Și tinârul din liceu, și cel din uni
versitate trebuie să lie iu stare să 
execute o muncă concretă in so
cietatea socialistă". Această sarcină 
primordială a invățămintului — 
pregătirea tinerelului pentru mun
că și viață — revine in egală mă
sură invățămintului preșcolar, pri
mar, gimnaziului, liceului și facul
tății. școlilor cu profil teoretic sau 
de specialitate. Întregul ansamblu 
de măsuri prevăzut in hotârirea 
adoptata iși vădește un numitor co
mun in accentul pe care il pune pe 
formarea unor cadre bine pregătite 
teoretic, competente, dar in aceeași 
măsură capabile să iacă față ne
mijlocit cerințelor vieții, producției, 
isă fie prezente cu priceperea dio- 
(esională și puterea de dăruire a- 
colo uncie societatea o va cerc.

După cum se vede, plenara a așe
zat in fața invățămintului sarcini 
de primă importanță. Pentru duce
rea lor la bun sfirșit este necesară 
unirea forțelor tuturor celor cărora 
le revin răspunderi in această d.- 
recție.

Perfecționarea invățămintului, 
ca și a oricărui alt domeniu de 
activitate, se decide, se împlinește 
prin activitatea desfășurată in u- 
mlațile de bază, in fiecare institu
ție școlară, indiferent de profilul 
său. in fiecare clasă sau grupă 
studențească. Aici, unde se desfă
șoară nemijlocit procesul instruirii 
și educării tinerilor, trebuie depuse 
toate eforturile pentru materializa
rea hotăririlor plenarei. Practică 
a demonstrat că perfecționarea 
depinde, in fond, de modul cum 
fiecare 'profesor înțelege să-și per
fecționeze măiestria sa profesio
nală, metodele pedagogice, de fe
lul cum reușește să se apropie de 
cei pe care ii educă pentru a sta
bili un dialog sincer cu ei. a le

forma convingerile și sentimentele, 
a le influenta in mod pozitiv con
cepțiile. Perfecționarea invătâmin- 
tului trebuie, a.șadar. să înceapă cu 
o reevaluare a contribuției proprii 
a fiecărui cadru didactic la pregă
tii ca generațiilor de elevi și stu- 
denți. cu eforturi de autodepășire 
care să conducă in final la o înaltă 
pregătire a absolvenților.

Profesorul comunist. oriunde 
s-ar afla el. la catedra unei școli 
generale dintr-o îndepărtată co
mună. in atelierul școlilor profesio
nale. in amfiteatrul instituțiilor de 
Invățămint superior, are o unică 
menire : să Tic purtătorul noului, 
partizanul înflăcărat al indeplinirii 
tuturor prevederilor vizind perfec
ționarea invățămintului. un cata- 
lizalor al inițiativelor celor mai 
valoroase.

In viața școlii, a universității se 
așteaptă și o creștere de substanță 
a rolului organizațiilor de tineret 
(U.T.C.. asociațiile comuniste .ale 
studenților), o participare activă a 
lor la îmbunătățirea procesului in
și ructiv-educativ.

Ministerul Educației și Invăță- 
mintului este chemat — așa cum se 
arăta și in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — să asigure o 
mai largă atragere a forțelor de 
care dispune invățămintul nostru, 
pentru stabilirea măsurilor cores
punzătoare care se impun, pentru 
rezolvarea la timp a tuturor pro
blemelor pe care le ridică un do
meniu atit de vast și de complex.

O strinsă conlucrare intre toți 
factorii enumerati poate fi în
făptuită sub directa conduce
re a organizațiilor de partid. 
„Trebuie sa crească rolul și răs
punderea comuniștilor in conduce
rea întregii activități din invăță
mint ! Ei trebuie sâ asigure îndepli
nirea liniei partidului" — spunea 

.tovarășul Nicolae Ceaușescu. Orga
nizațiile de partid sint datoare să 
controleze întreg procesul de invă
țămint. sâ ia pai te activă la luarea 
deciziilor, să conducă nemijlocit 
procesul do perfecționare in fiecare 
unitate școlară, intr-un cuvint să 
participe la toate eforturile pentru 
ridicarea nivelului invățămintului 
nostru.

Sarcinile vaste, deosebit de ac
tuale. implici nd eforturi multiple 
pentru perfecționarea învâțămin- 
lului, operație amplă, complexă, de 
mare răspundere, impun și o aten
ție sporită din parlea comitetelor 
județene de partid, a tuturor or
ganelor de stal locale. Acordind un 
sprijin permanent instituțiilor șco
lare. confrunlindu-le mereu reali
zările cu exigențele formulate de 
plenară, întărind controlul și ajuto
rul acordat muncii politice din aces
te instituții, acestea pol contribui la 
crearea unui climat optim de mun
că. de efort conștient, menit să asi
gure traducerea in viața a sarcini
lor amplu prezentate in cuvintarea 
secretarului general al partidului, 
întronind ca un principiu de lucru 
permanent spiritul exigent, princi
pial, de înalta competența, c? se de
gajă din recomandările făcute la 
plenară, școala românească — acest 
principal factor de cultură și civi
lizație — va cunoaște, neîndoios, pe 
mai departe o evoluție ascendentă, 
corespunzătoare mersului înainte al 
Întregii Românii socialiste.

teatre
ta Opeia Română : Răpirea din 
serai — u. studio de balet — 
19.30.
• Teatru) de operetă : My fair 
lady — 10,30. „La calul bâlan“ — 
19.30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Trei frați 
gemeni venețieni — 10.30. Să nu-ți 
faci prăvălie cu scară — 15.30.
Dulcea pasăre a tinereții - 20.
(sala Studio) : Despre unele lip
suri. neajunsuri si deficiențe Io 
domeniul dragostei — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Joc de pisici - "o 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu
terea și Adevârul — 20.
• Teatrul Giulești (la Teatrul 

de vară Herăstrău) : Comedie cu 
olteni — 20.

• Teatru) „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor — ?o.
• Teatrul evreiesc de stat : Un
Mazeltov pe placul tuturor _
19,30.
• Comitetul de cultură șl edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flori
lor- — 20.30: 21.15.
• Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 16; 
19,30.

20,
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MESAJUL
adresat de tovarășul

Nicolae Ceaușescu
comitetului oamenilor muncii de la

Întreprinderea de materiale izolatoare București

Lucrările Congresului 
Partidului Socialist Francez

Doresc să vă mulțumesc in mod 
cordial pentru scrisoarea pe care 
mi-ap adresat-o și pentru invitația 
dc a lua parte la sărbătorirea îm
plinirii unei jumătăți dc secol de la 

în care 
lucrați, lntrucit nu am posibilita
tea să part-icip personal la aniver
sare. doresc să vă adresez, pe a- 
ceastâ cale, cele ma; calde felici
tări. cu prilejul acestui important 
eveniment din viața întreprinderii 
dumneavoastră.

Apreciez con ribuția însemnată oe 
car? muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii de materiale 
izolatoare au adus-o si o aduc la 
înfăptuirea politicii partidului de 
industrializare socialistă, la promo
varea progresului tehnic in econo
mia noastră națională. Muncind cu 
abnegație și devotament imboga- 
țindu-și an dc an experiența, co
lectivul întreprinderii a reușit să-și 
îndeplinească in condiții tot mai 
bune sarcinile importante ce i-au 
revenit.

Am convingerea, dragi tovarăși, 
că. trecind in revistă — cu prilejul 
acestei aniversări a intreprinderii — 
rezultatele activității dumnea-

Festivitatea de la întreprinderea
sărbătorită

Muncitorii. tehnicienii, inginerii și 
ceilalți salariați ai întreprinderii de 
mate-iaJe izolatoare din București au 
sărbătorit simbătă împlinirea a 50 de 
ani de activitate a fabricii, sub sem
nul aprecierilor și sarcinilor mobili- 
r-doare cuprinse in Mesajul adresat 
de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
celor ce lucrează in această unitate 
industrială, cu prilejul acesiei ani
versări.

La festivitatea care a avut loc cu 
acest prilej, tovarășa Lina C-iobar.u. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 2 
București, a dat citire Mesajului se
cretarului general al partidului, mp- 
saj primit cu o vie satisfacție, cu 
entuziasm, subliniat cu puternice a- 
plauze.

Exprimindu-și deosebita satisfacție 
pentru înalta prețuire pe care s°- 
c-etarul general al partidului o acor
dă rezultatelor obținute in activitatea 
depusă de colectivul întreprinde-ii 
bucureștene pentru înfăptuirea poli
ticii de industrializare socialistă a 
țării. împărtășind intru totul îndem
nurile exprimate în mesaj cu pri
vire la activitatea lor de viitor, par-

NOUL COMPLEX
HIDROTEHNIC DE PE DUNĂRE

(Urmare din pag. I)

saTurnu-Măgrurele. în componența 
se vor afla centralele electrice, bara
jele deversoare. menite să asigure 

X -acuarea debitelor mari. două 
ketuze pentru navigația internațio
nală pe Dunăre și barajele de pă- 
mint care completează frontul 
retenție (bararc). Căderea care 
realizează la nodul hidrotehnic este 
de 6 pină la 14 metri, adică de circa 
10 metri la debilele medii ale Dună
rii (6 000 metri cubi de apă pc se
cundă). Apoi, este vorba de lucră
rile din zona de influență * 
lacului de acumulare. Ele se con- 
etituie d.n lucrări de apărare a tere
nurilor agricole ți rilvice (diguri ce 
apărare, lucrări de desecare), a loca
lităților. a zonelor de maluri înalte. 
d:n lucrări de reconstrucție a portu
rilor, drumurilor și căilor ferate, 
toate acestea fiind deosebit de com
plexe. Intre lucrările respective a- 
mintesc calea ferată și artera rutie
ră ce vor lega Turnu-Mâ curele de 
Nicopole. Aceste lucrări sint astfel 
concepute incit, prin crearea lacului 
de acumulare și ridicarea nivelului 
Dunării, să nu se afecteze situația 
actuală a zonei respective.

de 
se

a com- 
efectua 
ni hul
iși vor

— Cum se va realiza proiec
tarea construcț'ei acestui mare 
complex hidrotehnic 7

— Lucrările de proiec'-are 
plexului hidrotehnic se vor 
de către specialiști români 
gări, in deplină colaborare, 
da concursul specialiști de la Insti
tutul de studii .și proiectări hidro
energetice din București și „Energo- 
proiecv-Sofa. in calitate de proiec- 
tanți coordonatori. Bineînțeles că. 
dată fiind complexitatea acestei 
construcții tehnico-inginerești. va fi 
necesară și colaborarea altor insti
tute de proiectare de specialitate, 
printre care aș menționa Institutul 
d<» studii și proiectări pentru îmbu
nătățiri funciare București, institute 
de proiectări din cadrul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor. Institutul de cercetări și proiec
tări de echipamente hidroenergetice 
«i ma-inj de transportat si ridicat. 
La execuția acestui obiectiv. prin 
utilaje, echipamente ș.a. iși vor adu
ce o contribuție Uzina constructoare 
de mașini din Reșița, uzina ..Elec- 
t-oputrre“-Craiova și alte întreprin
deri d.n București. Proiectele se vor 
elabora de un colectiv mixt de pro
iectare româno-bulgar pentru lucră
rile nodului hidrotehnic și. separat, 
de fiecare tară pentru lucrările din 
zona de influență a lacului de acu
mulare. După elaborare, acestea vor 
fi puse de acord de către proiectanți.

Evident, specialiștii noștri au acu
mulat o experiență bogată in ace-.l 
domeniu- Dovada o oferă construi
rea. in colaborare cu specialiștii din 
R.S.F. Iugoslavia, a Sistemului hi
droenergetic și de navigație de la 
Porțile de Fier. împreună cu specia- 

voastră, vă veți spori hotârlrca dc 
a dezvolta și mai mult realizările 
de pină acum. Sint încredințat că 
\ cți acționa cu pricepere și energic 
pentru a pune in valoare noi posi
bilități de sporire și diversificare a 
producției, de creștere a productivi
tății muncii, dc ridicare a calității 
produselor și realizare de econo
mii — îndeosebi la materiile prime 
si materialo provenite din import 
— că, printr-o organizare superi
oară a muncii și producției, veți 
asigura o eficiență economică ridi
cată in întreaga activitate.

Nu mă îndoiesc că veți face totul 
pentru a vă îndeplini cu cinste an
gajamentul de a realiza intr-un 
timp mai scurt sarcinile ce vă rc- 
\ in din planul cincinal, aducin- 
du-vâ astfel contribuția, împreună 
cu celelalte colective de oameni ai 
muncii, la înfăptuirea cu succes a 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea și de Conferința Naționa
lă ale partidului privind dezvolta
rea economîco-sodală a țării și 
creșterea bunăstării întregului 
popor.

Vă doresc tuturor noi succese in 
activitatea viitoare, satisfacții de- 
p'ine in muncă si in viața perso
nală. multă sănătate și fericire.

ticipanții la festivitate au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. in care se 
spune, printre altele : Cu prilejul 
aniversării a 50 dc ani de la înfiin
țarea întreprinderii noastre, vă în
credințăm. iubite tovarășe secretar 
general, că sintem ferm hotăriți să 
nțuncim cu dragoste și abnegație, să 
ducem la îndeplinire sarcinile care 
ne revin in actualul cincinal. Munci
torii. inginerii și tehnicienii, in frun
te cu comuniștii, vor depune toate 
eforturile pentru realizarea angaja
mentelor suplimentare, a indicatori
lor de plan pe anul 1973, asigurind 
astfel premisele pentru înfăptuirea 
planului cincinal in patru ani și 
patru luni.

Ia cadrul adunării jubiliare au 
luat cuvîntul directorul întreprin
derii. Dumitru Nistor, secretarul or
ganizației de partid. Octavian Pir
vulescu. președintele sindicatului. 
Gheorghe Ioniță. pensionarul Stefan 
Husti, muncitorul Constantin Radu
lescu și directorul general adjunct 
al Centralei de materiale de con
strucții, Vasile Crâciunescu. care au 
relevat importanta acestui eveniment 
în viața intreprinderii bucureștene.

list:; din R.P. Bulgaria vom proiecta 
in cit mai bune condiții complexul, 
pentru a realiza o lucrare — așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cu eficiență economică maximă și 
cu cheltuieli minime. Ne-am propus 
ca. spre sfîrșitul anului viitor, să 
putem prezența conducerilor de par
tid și de stat din România și Bulga
ria proiectul complexului hidrotehnic.

De fapt, nu peste mult timp va 
începe o activitate febrilă la Cioara- 
Beîene. Prin munca plină de entu
ziasm și abnegație a proiectanților 
și constructorilor din cele două țări 
vecine și prietene se va adinei co
laborarea. se vor întări raporturile 
frățești româno-bulgare. Complexul 
hidrotehnic dunărean va exprima 
cu putere gradul de dezvoltare in
dustrială a celor două tari socialis
te. capacitatea de creație tehnică a 
specialiștilor și constructorilor, con
stituind o operă de remarcabilă am
ploare — simbol viu și materializare 
pregnantă a legăturilor tradiționale 
de prietenie dintre popoarele român 
si bulgar, spre binele cauzei socia
lismului și păcii.

t
PROGRAMUL I
8,00 Bună dimineața ! • Gimnas

tica pentru toți. • Pentru 
sanătaiea dv.

8.20 Cravatele roșii • Șapte con
tra șapte — emisiune-concurs 
pentru pionieri și școlari.

9.15 Film serial „Daktari". Episo
dul ..Regele Clarence- (II).

®.4O Viața satului.
10,40 Emisiune in limba maghiară. 

Teatru : „Casa care a fugit 
pe ușă” de Petru Vinti’ă.

12,30 De strajă patriei Emisiune 
consacrată „Zilei grănlceri-

13.00 Album duminical : Cupletul 
zilei cu Radu Zaharesc-u.

13.10 întîlnire cu Aura Urziceanu.
13.20 Antologic umoristică : Ga

gul (I).
13.30 Dirijor Ja 5 ani.
13.45 Mu7dcâ, satiră și umor.
13,50 Taraful de lăutari din comu

na Tancu Jian», prezentat de 
prof. George Deriețeanu.

14.00 Antologie umoristică : Ga
gul (II).

14.09 Voci t’nere : Mirabela Dauer.
14.12 Moment satiric : „Convorbire 

telefonici" cu Victoria Mler- 
lescu și Dumitru Chesa.

P.15 Microrecltal Marina Voica.
14.20 Itinerar românesc : Izvoarele 

lui Hercule — reportaj de 
Petre Sava-Băleanu.

14.30 invincibilul M’ghiy Mouse.
14.36 Avanpremieră la Gala luni

lor — Tun’e.
14,42 Teatru scurt : ..Obiecte găsi- 

t«“ de C. fie Pr^i>. cu Stefan 
Panică, Mlhal Fotino. Mihaela 
Murgu.

VIZITA ȘEFULUI STATULUI CAMBODGIA,
PRINȚUL NORODOM SIANUK

Altețele Lor Regale prințul Noro
dom Sianuk. șeful statului Cambod- 
gia. prc^edinlvle Frontului Unit Na
tional al Cambodgici. si prințesa Mo- 
nique Sianuk. împreună cu persoa
nele care le insotesc. au făcut sim- 
batft dimineața o vizită la expozit-a 
permanentă a UCECOM și la Muzeul 
satului.

La expoziția Uniunii Centrale a 
Cooperativelor Meșteșugărești, găz
duită in unul din pavilioanele Com
plexului din Plat a Scintcii. înalt ii 
oaspeți au fost intimpinați de Florian 
Dnnălache. președ’-ntele UCECOM.

în sălile expoziției, unde sint re
unite peste 17 000 exponate. solii 
poporului cambodgian au a\iit pri
lejul să cunoască varietatea si fru
musețea artei noastre populare d n 
leale ionele etnografice ale tar i. 
Alto standuri conțin articole de îm
brăcăminte. mobilă, produse de în
călțăminte și marochinărie. ce va
lorifică in*r-o notă modernă boga
tele noastre Iraditii folclorice.

Prințul Norodom Sianuk si prințe
sa Monique au examinat cu 
atenție și interes exponatele, au 
cerut explicații in legătură cu tehnica 
de execuție, apreciind originalitatea 
folclorului românesc, preocuparea ce 
se manifestă in rindul meșteșugar.- 
lor noștri pentru valorificarea 6a su
perioară.

în încheiere, oaspeții vizionează o 
interesantă paradă a modei, portului

ministrul justiție'. Ion Gal. 
de interne, 

președintele Tribu- 
conf.

Simbătă s-au încheiat in Capitală 
lucrările conferinței naționale a aso
ciației juriștilor.

Tn cadrul dezbaterii generale a do
cumentelor conferinței au luat cuvin- 
tul tovarășii Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat. Teodor 
Vasiliu......... ......... „__
adjunct al ministrului 
Nicolae Stinea. .----------
naiului județean Hunedoara, 
univ. S.inda Ghimpu. Dumitru Po
pescu. procuror șef al Procuraturii 
municipiului București. Ion Pora, 
președintele colegiului de avocati al 
municipiului București și județului 
Ilfov, judecătorul Eugen Burlacu, 
prof. univ. Ion Filipescu, decanul Fa
cultății de drept. Victor Dan Zlă- 
tescu. consilier 13 consil'ul legisla
tiv, judecătorul Gabriel Ghiuzbaian, 
Stefan Pirvulescu. procuror-șef al 
Procuraturii municipiului Timișoara, 
juristul Șerban Beligrădeanu. Nico- 
leta Manolescu. arbitru la arbitrajul 
central de stat. Victor Pop. președin
tele Tribunalului județean Satu-Mai”. 
avocatul Eugen Arsu. Victor Pată, 
președintele Tribunalului județean 
Botoșani. Petre Marica. șef de sector 
la Institutul de cercetări juridice. 
vocalul Elisabeta Pușcașu. regizorul 
Dinu Cocea, din partea cenaclului li
terar al juriștilor, prof. univ. Grigore 
Teodoru. președintele Colegiului de 
avocați Iași. prof. univ. Dumitru 
Mazilu, Marin Popa, judecător la 
Tribunalul suprem, prof. univ. Aure
lian Ionașcu, Florica Andrei, judecă
tor la Tribunalul suprem. Mircea 
Anghene, șef de sector la Institutul 
de cercetări juridice. Vorbitorii au 
subliniat rezultatele pozitive obținute 
in activitatea juriștilor, a asociației, 
in realizarea liniei politice generale 
elaborate de partidul și statul nostru 
in ce privește educarea maselor de 
oarnenț ai muncii in spiritul res
pectării legilor țârii, eticii și 
echității socialiste. S-a subliniat, tot
odată. necesitatea perfecționării in 
continuare a activității desfășurate de 
asociația juriștilor in .scopul preve
nirii faptelor antisociale si popu
larizării legilor prin forme noi. pu- 
nindu-sc un accent sporit oe conți
nutul si eficienta acțiunilor între
prinse. deziderat care va putea fi în
deplinit prin mobilizarea întregului 
potential organizatoric al asociației, 
printr-o mai strinsă colaborare cu 
organele de stat si organizațiile ob
ștești. O serie de vorbitori au scos 
in evidentă sarcinile pline de răspun
dere ce revin juriștilor ne linia per
fecționării dreptului nostru socia
list. pentru ca acesta să corespunda 
in mai mare măsură nivelului atins 
in dezvoltarea noilor relații economi
ce si sociale, cerințelor crescînde si 
multilaterale pe rare le ridică viata 
și activitatea cotidiană.

In încheierea lucrărilor conferinței 
a lua* cu.vintul tovarășul Ion Coman, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

S-a votat apoi noul statut al aso
ciației juriștilor din Republica So
cialistă România, după care partici
panta au ales consiliul central, al
cătuit din 95 de membri și comite
tul executiv al asociației, din care 
fac parte 2! de membri si 7 membri 
supleanți. Ca președinte de onoare al 
asociației a fost ales tovarășul Ste-

Sacha Dieste). 
din recitalul susți- 

scena -------- ' ’teatrului

zborurile 
vesel.
Cerr —

J3.W Un virtuos al naiului — 
Gheorghe Zamfir.

15,’0 Aventuri in epoca de piatră.
15.35 Autograf : ~ ------

Secvențe 
nut ’pe 
„Oiympla".

15,50 Toma Caragiu și 
cosmice — moment

15.58 Cvartetul Franco 
muzică ușoară.

IG.08 Jurnal de călătorie : Majorca.
15.21 Vă Invităm la music-hall.
16.40 Fi! n serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului". Episo
dul XII.

17.30 Fotbal : Dinamo—C.F.R. Cluj 
.Și U.T.A.—Universitatea Cra
iova. In pauză ; reportajul 
filmat „Oină — sportul nos
tru național".

19.20 1001 dc sen.
19.30 Telejurnal • Săptămina poli

tică internă șt internațională 
în imagini.

20,10 Cronică la o aniversare. 80 
de ani dc !a Înființarea Șan
tierului naval Galați. Emisiu
ne dc I. Dumitrașcu și î.l. 
Crișmaru.

20.35 Publicitate.
29 40 Film artistic : „Vikingii".
22.35 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
11,00 — 13,00 Concertul orchestrei 

s.infontce a filarmonicii 
..Gc-orge Enescu". Dirijor : 
Kurt Wds (Austria).

20 J0 Avanpremiera.
20.15 Eroi Îndrăgiți de copii ; 

..Năzdrăvănii la mare". In
terpretează Mlhaela Istrate 
«I lurie Darie.

20 43 Cintece dc pe Someș cu Ma
ra Butaclu.

21.00 Program de circ.
21.15 Telex tehnico-șliințific.
21.30 Emisiune de varietăți : 

cuplu pe adresa dv.". 
..Un

popular si a unor originale reallzrii 
a-lizanale moderne cu motive fol
clorice.

La plecare, șeful statului Cani- 
bodgia consemnează următoarele in 
ca'fe.i do onoare a expoziției : ..De
legația Cambodgiei exprimă via sa 
admirație fată dc realizările magni
fic ale artizanilor din Republica 
Socialistă România. Aceste realiza i 

caracterizează printr-o marc va
rietate în fiecare ramură a artiza
nalului. printr-un iaalL nivel artistic, 
printr-un bun gust exceptional și 
printr-o armonizare foarte reușită a 
color mai bune tradiții naționale, re
gionale si populare românești cu 
necesitățile vieții moderne. Aceste 
realizări contribui'' la ridicarea pres
tigiului deja imens al României pe 
plan internațional. Toate felicitările 
noastre călduroase neutru reușita to
tală a cxpoz’tici. Trăiască prietenia 
khmero-română".

Se vizitează apoi Muzeul satuiui. 
impresionantă imagine a satului 
românesc dc odinioară, care ilus
trează pregnant măiestria, ingenio
zitatea si gustul artistic al meșteșu
garilor populari dc altă dată.

în cursul acestei vizite. Altețele 
Lor Regale au fost însoțite de Mi
ron Constant inescu. vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, și Dumitru Ghișe, 

lian Nițulescu: ca președinte — to
varășul Emilian Nucescu, președin
tele Tribunalului suprem : ca vice
președinți — tovarășii IoLanda Emi- 
nescu. director adjunct la Institutul 
de cercetări juridice. Marin Popa, 
judecător la Tribunalul suprem, și 
prof. univ. Grigore Teodoru. iar ca 
secretar general — tovarășul Adrian 
Dimitriu, directorul Institutului dc 
cercetări juridice.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. cei prezenti au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in care se 
spune :

Participanții la cea de-a IlI-a con
ferință națională a asociației ju
riștilor. dind expresie sentimentelor 
dp profund atașament fată de cauza 
ponorului, de care sint animați toți 
juriștii din țara noastră, isi exprimă 
deplina lor adeziune la politica în
țeleaptă a Dartidului și statului nos
tru de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

încadrați in efortul general al oa
menilor muncii din patria noastră si 
conștient! de importantele sarcini _c? 
je revin, cei peste 14 000 de membri 
ai asociației juriștilor, se arțgajeară 
in fata partidului, a Comitetului său 
Central, a dumneavoastră, iubite to- 
\ irașe secretar general, să munceas
că fără preget pentru promovarea 
ordinii de drept si legalității socia
liste. pentru triumful ideii dc drep
tate și justiție, pentru așezarea în
tregii vieți sociale pe baza principii
lor eticii si echității socialiste.

Dezbătând cu exigentă si înalt simt 
de răspundere îndatoririle care ra- 
vin juriștilor in actuala etapă de 
dezvoltare a tării noastre si constienți 
de însemnătatea prefacerilor Ja ca-? 
sint chemați să participe. juris;ii 
se angajează să depună eforturi tot 
mai mari pentru a-$i spori contri
buția la întărirea statului si dreptu
lui socialist, la dezvoltarea legătu
rilor cu masele de cetățeni, la edu
carea lor in spiritul respectării legii 
si al dragostei de patrie.

însuflețiți de minunatul dumnea
voastră exemplu de cutezanță revo
luționară și de devotament, pentru 
cauza poporului, vă încredințăm mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că juriștii din tara noastră isi vor 
îndeplini cu cinste sarcinile încredin
țate de partid, vor milita pentru 
traducerea neabătută in viată a pro
gramului partidului, vor face totul 
pentru ca legea socialistă să fie cu
noscuta si respectată, ca dreptul so
cialist să constituie un instrument 
eficient de perfecționare a relațiilor 
sociale, contribuind astfel, intr-o mă
sură toi mai mare, la accelerarea 
mersului înainte al societății noas
tre. la înflorirea națiunii socialiste, 
la triumful comunismului in scumpa 
noastră patrie — Republica Socialis
tă România.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CICLISM „Cupa Voința"

Se conturează victoria unui tinăr ciclist
BACÂU (prin telefon). — Cum di

ferența de timp dintre fruntașii cla
samentului era ieri, la plecarea in 
penultima etapă a ..Cupei Voința", 
extrem de mică (de ordinul citorva 
zeci de secunde), iar experiența 
competitională a acestora destul de 
diferită, ne-am așteptat că in fina
lul etapei, mai ales datorită lungi
mii sale, vom asista la schimbări ra
dicale de poziții.

Finalul intreoerii insă nu a adus 
schimbări : dinamovis'ui Viorel Mu
rineanu isi păstrează in continuate 
tricoul galben și. totodată, șansele 
de a-si înscrie numele pe lista pres
tigioșilor cistigâtori ai „Cucei Voin
ța". înaintea etapei de astăzi, el e te 
u maț la 45 da secunde de Rudolf 
Menne (Dusseldorf) si de Al. Soiro- 
nie (Dinamo), la 1' 30".

Am asistat ieri la o luptă aprigă 
pentru detronarea liderului. Dar .Mu
rineanu a respins toate tentativele 
adversarilor. Tinărul dinamovist. o 
adevărată revelație a actualei ediții 
a „Cupei Voința", avea să răspundă 
prompt și la ultima acțiune cc-i pu
nea in pericol poziția de fruntaș, ac
țiune in care ..pericolul" il repre
zenta Rudolf Menne. aflat cu nu
mai 43 secunde in urma lui 
Murineanu.

Către finele etapei, in fată se află 
un pluton masiv d^ circa 30 de a- 
lergători. Aceștia isi vor disputa si 
sprintul etapei. Primii cinci in e- 
tapa de ieri, cronometrați in același 

vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste.

Directorul muzeului, conf. dr. Gh. 
Focșa. arată inalților oanp iti că arest 
or ginal muzeu in aer liber a fost 
r -alizaf de-a lungul a 25 ani. in pre- 
7 nt el cupriazind 65 de complexe, 
< n 307. construcții, si 22 500 obiecte 
<ilustrează modul de viață, ocupa
tele. preocupările artistice ale țără
nimii noastre dc-a lungul timpuri
lor.

Exprimi nd profundele impresii dc 
care i le-a lăsit această vizită, prin
țul Norodom Sianuk a consemnat in 
cartea de onoare : ..Delegația Cam- 
bodgiei este cu deosebire fericită de 
a fi avut posibilitatea să viziteze 
Muzeul satului. Acest muzeu are o 
maro importantă pentru noi. pentru 
că el ne-a invătat etnografia, dife- 
r :-'E' moduri do viață, obiceiurile, 
arhitectura populațiilor diverselor 
r"giuni a! * României. Noi. cambod- 
g’enii. sintem plini de admirație pen
tru înrgnificile realizări și condițiile 
nelimitate ale poporului român fată 
de calitățile sale artistice. Am învățat 
mult, vizitind Muzeul satului și Ia 
sGrșitul vizitei de neuitat ne simțim 
mai atașați de viteazul, muncitorul 
și talentatul popor român, care este 
un marc prieten al poporului cam
bodgian si un. mare sprijinitor al 
luptei noastre pentru eliberare na
țională".

(Agerpres)

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de. Stat, 

tovarășul Ștefan Birlea a fost elibe
rat din funcția de șef al Protoco
lului de Stat de pe lingă Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Prin același decret, tovarășul Ni
colae Ecobescu a fost numit in func
ția de șef al Protocolului de Stat de 
pe lingă Consiliul de Stat al Repu
blicii .Socialiste România, cu rangul 
de ambasador. (Agerpres)

INFORMAȚII
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe ai Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire pentru telegrama de 
felicitare transmisă cu prilejul reale
gerii lui Adam Malik in funcția de 
ministru al afacerilor exierne al In
doneziei.

★
Cu începere de la 3 iulie 1973. 

compania de transporturi aeriene 
române — „TAROM" deschide linia 
aeriana directă București—Ziirich— 
Madrid. Zborurile pe acest traseu 
continental se efectuează săptăminal. 
in fiecare marți. Plecarea de pe 
Aeroportul internațional Otopeni are 
loc la ora 8,00. sosirea la Ziirich la 
ora 9.20. iar pe aeroportul Barajas, 
din Madrid, la ora 12,15. întoarcerea 
la București, cu escală la Zurich, 
este programată pentru aceeași zi. 
la ora 20.35. Cursele se efectuează cu 
avioane turboreactoare, de tipul 
B.A.C. 1-11.

(Agerpres)

Luna comediei
I.una comediei, eveniment remar

cabil in viața culturală a Capitalei, 
a debutat simbătă seara cu prezen
tarea p? scena sălii Comedia a Tea
trului Național „I. L. Caragiale" a 
piesei ..Travesti" de Aurel Baranga. 
Cu acest prilej. iubitorii d° teatru 
au sărbătorit implinirea de către cu
noscutul om de artă Aurel Baranga 
a vîrstei de 60 de ani. Autor al 
unor piese de mare audiență la pu
blic, el s-a impus ca un reprezen
tant de seamă al dramaturgiei ro
mânești contemporane.

vremea
Timpul probabil pentru zilele dc 

25. 26 și 27 iunie. în țară : Vremea 
devine in general instabilă; Cerul va 
fi variabil, mai mult no ros in zonele 
de deal și de munte, unde și ploile, 
însoțite de descărcări electrice, vor fi 
mai frecvente. Vintul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
10—20 de grade iar maximele intre 
19—29 grade, local mai ridicate la 
începutul intervalului. Izolat vor fi 
condiții de producere a grindinei.

timp. au fost, in ordine : N. Gavvilă 
(Steaua). Teodor Vasile (Dinamo). 
C. Gonțea (Olimpia). N. David (C.S. 
Mureșul). R. Menne (Dusseldorf). 
Evident, in pluton se afla și ..tri
coul galben"...

Ultima etapă — azi in cursul di
mineții — se va disputa in circuit, pe 
arterele centrale ale Bacăului. Din 
pronosticurile specialiștilor rezultă 
că. in mod normal. Viorel Murineanu 
are toate șansele să-si păstreze po
ziția de lider si. deci, să cișlige 
cursa.

I. D.

TENIS : Nâsiase învingător 
la „Queen’s club”

Tenismanul român Iile Năstase a 
repurtat un nou succes internațional. 
Simbătă. in finala turneului de la 
..Queen's club" din Londra Ilie Năs
tase l-a învins cu 9—8. 6—3 pe en
glezul Roger Taylor. Acesta a fost 
col de-al 10-lea turneu internațional 
ciștigat de Ilie Năstase in acest 
sez.on.

tn finala probei de simplu feminin 
a fost înregistrată o mare surpriză : 
jucâtoarea sovietică Olga Morozova 
a reușit să o învingă cu 6—2, 6—3 pc 
cunoscuta tenismană australiană E- 
vonne Goolagong.

GRENOBLE 23 (Corespondență 
de la Paul Diaconescu) : Simbătă au 
continuat. In Grenoble, lucrările Con
gresului Partidului Socialist Francez. 
După încheierea dezbaterilor asupra 
orientării și politicii generale a pai- 
tidului. a luat cuvintul Francois Mit
terrand. prlm-secrelar al P.S.F.

In cursul dună-amiezii. congresul 
a fost salutat dc Roland Leroy,

MESAJUL DE SALUT
AL C.C. AL P.C.R.

Transmitem congresului, tuturor 
membrilor Partidului Socialist Fran
cez. un călduros și prietenesc salut 
din partea C.C. al P.C.R., secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Cu sentimente de 
stimă și prietenie, partidul nostru 
adresează sincere urări de succes lu
crărilor congresului, activității pe 
care o desfășurati împreună cu Par
tidul Comunist Francez, cu celelalte 
forțe de stingă, pentru unirea clasei 
muncitoare, a oamenilor muncii, a 
tuturor forțelor democratice, progre
siste. in lupta pentru promovarea in
tereselor fundamentale ale poporului 
francez, pentru triumful cauzei păcii 
democrației si socialismului.

Ne este plăcut să evocăm evoluția 
favorabilă a raporturilor prietenești 
dintre partidele noastre, cursul ascen
dent al acestor raporturi in ultimii 
ani. intîlnirile dintre conducerile 
celor două partide — care au dus la 
aprofundarea cunoașterii reciproce si 
tind să dobindească un caracter tradițional.

în această ambianță fertilă, ca un 
moment marcant se înscrie, desigur 
intilnirea de anul trecut, de la Bucu
rești dintre delegația Partidului 
socialist francez, condusă dc pri
mul secretar, Francois Mitterrand, si 
delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
C eaușescu, care a prilejuit un bogat 
și fructuos dialog, reliefindu-se 
convergențe de poziții Intr-un șir de 
probleme majore ale contemporanei
tății. concomitent cu exprimarea vo
inței .de continuare sj de extindere, 
in \ iilor, a relațiilor reciproce.

Desigur, toate acestea reflectă o 
evoluție îmbucurătoare, dar poate 
nu ar fi greșit dacă am sublinia In 
mod deosebit, concluzia comună, ma
terializată în rezultate fructuoase și 
anume că, atunci cînd se manifestă 
stima reciprocă, respect față de opi
niile si personalitatea distinctă ale 
fiecăruia, este pe deplin posibil sâ 
se dezvolte raporturi pozitive, de co
laborare, pe deasupra deosebirilor de 
ordin ideologic, ca și a unor unghiuri 
de vedere diferite in anumite pro
bleme, desigur legate si de sfera 
distinctă a preocupărilor sau specifi
citatea condițiilor de activitate.

Partidul nostru sa situează stator
nic pe poziția că. mai ales în con
dițiile actuale, cind pe arena mon
dială se desfășoară adinei procese 
înnoitoare, cind ideile destinderii, 
securității și progresului social se 
impun ca o forță fără precedent, in
teresele comune și aspirațiile funda
mentale ale oamenilor muncii deter
mină ca un imperativ multiplicarea 
legăturilor și conlucrării dintre co
muniști și socialiști. înregistrăm cu 
satisfacție faptul că orientarea spre 
dezvoltarea dialogului dintre parti
dele comuniste și partidele socialis
te, atît pe planul colaborării națio
nale, cjț și continental, cîstigă in 
ultimul timp, tot mai mult teren. In 
acest sens, partidul nostru, care 
este legat prin puternice rapor
turi de prietenie și solidarita
te internaționaliști cu Partidul 
Comunist Francez, a salutat evolu
ția raporturilor dintre P.S.F. și 
P.C.F. Partidul nostru a urmărit cu 
simpatie desfășurarea discuțiilor 
dintre P.S.F. și P.C.F.. care au per
mis cristalizarea programului comun 
de guvernămint, bucurindu-se de 
succesele înregistrate de forțele 
stingii, practica vieții verificând im
portanța promovării tendinței spre 
unitatea acestor forțe.

Am dori să folosim acest prilej 
pentru a evidenția dezvoltarea con
tinuă pe care o cunosc relațiile din
tre România și Franța. în spiritul 
tradiționalei prietenii dintre popoa
rele român și francez. Sintem con
vinși că dezvoltarea bunelor rapor
turi dintre partidele noastre va con
stitui un factor marcant de întărire 
a aceste; prietenii, a colaborării ro- 
mâno-franceze pe multiple planuri, 
in concordanță cu interesele ambe
lor popoare, ale înțelegerii, securi
tății și cooperării in lume.

In ce îl privește, poporul român 
este angajat cu toate forțele intr-o 
vastă operă constructivă — făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. propunîndu-și ca obiectiv 
de a situa România, intr-un interval 
istoric scurt, in rindul țărilor cu o 
economie avansată. Avîntul indus
trial și _ tchnico-științific. standardul 
de viață in continuă creștere, adin- 
cirea democrației socialiste, perfec
ționarea continuă a formelor insti- 
tuționalizate de conducere nemijlo
cită a vieții sociale de către oamenii 
muncii, climatul.și condițiile optime 
arigurate înfloririi libere a persona
lității umane, dezvoltarea învăță- 
mintului, culturii și creației artistice 
sint tot alîtea expresii ale forței 
generatoare dc progres a socialismu
lui. capacităților constructive ale, 
unu; popor pe deplin liber și stâpin 
pe destinele sale.

In viata internațională contem
porană se conturează tot mai pu
te: mc un curs nou îndreptat spre 
destindere si colaborare. Pentru a 
as'gura solutionarea problemelor 
care mai stau în fața popoarcloi.

FOTBAL: Azi, se
Campionatul diviziei A la fotbal 

se încheie astăzi, odată cu disputarea 
celor două partide restanță, care vor 
decide echipa campioană. Universi
tatea Craiova va juca la Arad cu 
echipa U.T.A. iar pe stadionul Di-

Mare surpriză în
Ieri, in Capitală, in cadrul sfertu

rilor de finală ale ..Cupei României" 
la fotbal. S.C. Bacău nu a putut în
vinge pe Constructorul Galați (divi
zia C) cu care a terminat la egali
tate : 1—1 (1—0. 1—1), după prelun
giri. Scorul a fost deschis de băcă
uani in minutul 41 prin Dembrowskl. 
Gâlățenii au egalat in minutul 57, 
prin Manta, care a executat o lovi
tură de la 11 m. In prelungiri. S.C. 
Bacău a beneficiat, dc un penalti. 
ratat de Dembrowski. Conform regu- 

membru al Biroului Politic, secretar 
«I C.C. al Partidului Comunist Francez, 
?i Robert Fabre, președintele Mișcării 
Sllngii Radical-Socialiste din Franța.

In cadrul aceleiași ședințe a fost 
citii in fața congresului mesajul 
Partidului Comunist Român, trans
mis de tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R.

pentru a face să eșueze polities 
cercurilor reacționare, care &e opun 
procesului destinderii, este necesar 
să fie intensificată lupta popoare
lor pentru accentuarea noului curs, 
pentru stingerea tuturor focarelor de 
război si tensiune existente in lume; 
Reglementarea problemelor vieții in
ternaționale in interesul tuturor na
țiunilor reclamă' participarea inten
să la viata internațională a fiecărui 
sfat, indiferent de mărime sau po
tential. nu numai ca o expresie a e- 
galitâtii in drepturi, dar si ca un 
deziderat al conjugării tuturor efor
turilor pentru realizarea unei opere 
dc asemenea anvergură.

In acest spirit. România socialistă 
desfășoară o intensă activitate in
ternațională. întărește continuu prie
tenia si colaborarea cu celelalte țări 
socialiste, adinceste raporturile cu 
statele care luptă pentru o politică 
independentă, dezvoltă cooperarea cu 
toate statele, fără deosebire de sis
tem social. Cheia de boltă a poli
ticii externe a României o formează 
principiile independenței si suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului in treburile in
terne.. avantajului reciproc, principii 
care i_si cuceresc in lumea contem
porană o unanimă recunoaștere si 
în a căror aplicare vedem esența 
democratizării vieții internațional'-, 
singura temelie cu adevărat traini
că a edificării unei lumi a păcii și 
libertății.

Am salutat încheierea acordurilor 
de la Paris privind restabilirea pă
cii in Vietnam, precum și comuni
ca !ul recent privind aplicarea con
secventă a prevederilor acordului 
precedent. Ne exprimăm speranța că 
se va face totul pentru ca popoare
le vietnamez, laoțian si cambodgian 
să se poată consacra dezvoltării eco
nomice și sociale independente. 
Considerăm că trebuie să se acțio
neze cu mai multă energie pentru 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din noiembrie 
1967.

Acordind o mare importanță reali
zării securității europene și contri
buind activ la realizarea acesteia, 
am salutat cu multă satisfacție re
zultatele obținute la Helsinki, cind 
poate pentru prima oară s-au întil- 
nit 34 de state, cu regimuri sociale 
diferite, de mărimi diferite, au dis
cutat în deplină egalitate și au con
tribuit in aceeași măsură 'la adop
tarea hotăririlor luate prin consens. 
Salutind convocarea, la 3 iulie, a 
Conferinței general-europene, dorim 
ca lucrările acesteia să ducă la afir
marea puternică a principiilor unei 
politici noi între state, la adoptarea 
unei hotăriri solemne de către toate 
statele, de renunțare la folosirea 
forței sau la amenințarea cu forța, 
la găsirea căilor necesare pentru a 
crea garanția că fiecare ponor va 
putea să se dezvolte in libertate, 
să-și făurească viața așa cum do
rește, fără nici un amestec din afară. 
Tara noastră este interesată ca la 
conferință să se stabilească măsu
rile care să deschidă calea unei largi 
colaborări economice, tehnico-științi- 
fice. culturale și de altă natură intre 
țările europene, fără nici un fel de 
îngrădiri și discriminări.

Noi considerăm că statornicirea 
unui climat de pace, colaborare și 
destindere in Europa necesită, mobi
lizarea și participarea activă a po
poarelor europene înseși, a forțelor 
politice înaintate, a partidelor comu
niste. socialiste si a celorlalte organi
zații democratice. parlamentelor, 
maselor largi populare, opiniei pu
blice.

Ca și dumneavoastră, .ne pronun
țăm consecvent pentru încetarea 
cursei înarmărilor. înfăptuirea de
zarmării generale. în special a celei 
nucleare. Sintem convinși că accen
tuarea procesului de destindere va 
pune tot mai pregnant in evidență 
anacronismul politicii de înarmări, 
relația indubitabilă dintre o secu
ritate reală și înfăptuirea de măsuri 
concrete de dezangajare militară, 
de dezarmare efectivă.

Nu am dori să încheiem acest eu- 
vint fără a reafirma hotărirea 
Partidului Comunist Român, care, 
credincios politicii sale consecvent 
internaționaliste, va dezvolta și in 
viitor raporturile tovărășești, de so
lidaritate și prietenie cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu partidele democratice din 
noile state independente, cu mișcă
rile de eliberare națională, in inte
resul obținerii de noi victorii îm
potriva politicii imperialiste, de for
ță, dictat și agresiune, a colonialis
mului și neocolonialismului. pentru 
triumful cauzei păcii, libertății și 
prieteniei popoarelor, pentru socia
lism.

Permiteți-ne, stimați tovarăș! și 
prieteni, să reînnoim urările de suc
ces deplin lucrărilor congresului 
dumneavoastră, precum și activității 
pe care o veți desfășura pentru în
deplinirea hotăririlor adoptate, spre 
binele oamenilor muncii francezi, al 
colaborării și unității forțelor pro
gresului.

decide campioana
namo din Capitală formația Dinamo 
București va intilni pe C.F.R. Cluj.

Ambele jocuri vor începe la ora 
17,30 și vor fi transmise, alternativ, 
la televiziune.

„Cupa României"

lamcntului pentru semifinale s-a ca
lificat echipa Constructorul Galați, 
care face parte dintr-o categorie in
ferioară. Astfel, gâlățenii elimină din 
lupta a treia echipă din divizia A 
(primele fiind Jiul și Dinamo !).

•ic
Astăzi, in cadrul sferturilor de fi

nală ale aceleiași competiții au loc 
urrțiătoarele partide : Constanța : F.C 
Petrolul Ploiești-Metalul București ■ 
Ploiești : F.C. Argeș-Chimia Rm. Vil- 
cea și Brașov : Steaua-Univcrsitatea 
Cluj.



viața internațională
AȘȚEPȚAȚĂ_ CU_ VIU INTERES,

Vizita președintelui Nicolae Ceausescu 
in R. F. Germania

prilejuiește ample manifestări consacrate României
APRECIERI ELOGIOASE ALE UNOR ÎNALTE

PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII PUBLICE
Vizita președintelui Consiliului 

d* s tovarășul NICOLAF
( » AUȘF.SCV. este asicptatâ cu viu 
interes in Republica Federală Ger
mania. Interviurile acordate de 
tovarășul X colac Ceausescu preiei 
vest-germane, televiziuni.. articolele 
publcate in diverse ziare despre 
România, despre politica sa externă, 
ca și multiplele manifestări cu ca
racter economic sau cultural orgam- 

de tara noastră în diferite loca- 
tăți din R.F.G. au darul să aducă 

in atenția opiniei publice evenimen
tul. Pretutindeni unde delegația 
de ziariști români a avut convorbiri 
cu personalități ale vieții politice, 
economice sau culturale am înregis
trat o unanimă apreciere a relațiilor 
dintre cele două țări. Multi dintre 
.merlocutoni noștri au fost in Roma
nia. in calitate oficială sau ca 
turiști. cunosc tara noastră si au cu- 
i nte de caldă apreciere pentru fru
musețile ei naturale, pentru osnita- 

■alea și caracterul prietenesc al oa
menilor.

..România este cunoscută in lume 
ra una din țările cele mai ospita
liere — ne-a declarat intr-o convor- 
b.re deputatul IlDLSCHER FRIE
DRICH. care ne-a vizitat nu de 
mult tara in cadrul unei delegații a 
Bu.ndestagului. condusă de prcșed'n- 
ta Annemari** Reriger. Așteptările 
noastre au fost insă cu mult intrecu- 
te. Aș dori să mulțumesc pentru pri
mirea extraordinară". Referindu-se 
la vizita pe care o va întreprinde in 
R.F. Germania tovarășul Nicolae 
Ceausescu, interlocutorul nostru ne-a 
declarat : ..Eu sini sigur că vizita a 
fost foarte temeinic pregătită de am
bele pârii și va fi încununată de re
zultate foarte concrete mai ales in 
ceea ce privește dezvoltarea relațiilor 
economice intre cele două țări**.

Un prieten și admirator al Româ- 
r s-a doved i, a fi WERNER FIG- 
GFN. ministrul muncii, sănătății și 
problemelor sociale din landul Rhe- 
nania de nord—Westfalia care, intr-o 
convorbire ce a depășit cu mult o 
ora. ne-a vorbit pe larg despre rea- 
1 ‘âțile economice ale unuia dintre 
cele mai puternice landuri ale Re
publici federale, despre preocupă- 
- > ministerului pe care-1 coordo
nează. preocupări privind cu deose
bire protejarea mediului înconjură
tor. dezvoltarea și instruirea tinerei 
generații etc. ..Sint foarte satis
făcut că există relații bune intre 
popoarele noastre. Aceasta se da
torează in primul rind guvernului 
român. Pentru că. natural, n-am 
uitat că România a fost unul din 
primele state est-europene cu care 
am normalizat relațiile. Acest lu
tru este bine întipărit in conștiința 
noastră, și sintem conștienti că por
nind și de aici noi am putut dez
volta o politică de colaborare si în
țelegere cu state cu orinduiri social- 
politice diferite. Colaborarea, rela
țiile bune dintre cele două țări ale 
noastre au adus roade. Cancelarul 
nostru, cu care sint prieten intim, 
pornește pe bună dreptate de la 
convingerea că problemele lumii ac
tuale pot fi rezolvate pe cale paș
nică dacă există bunăvoință și încre
dere reciprocă. Si noi vrem acest 
lucru din toată inima**.

Refprindu-se la România, la im
presiile sale despre țara noastră, ca

LA NAȚIUNILE UNITE A FOST 
PUBLICATĂ CA DOCUMENT OFICIAL

ITALIA

Negocierile pentru reconstituirea coaliției
Declarația solemnă a Republicii 
Socialiste România și Iranului

NAȚIUNILE UNITE 23 (Ager
pres). — La 22 iunie a fost publicată 
la Națiunile Unite, ca document ofi- 
c al al Adunării Generale a O.N.U.. 
Declarația solemnă a Republicii So
cialiste România și Iranului, sem
nată Ia București cu prilejul vizitei 
in România a Maiestății Sale Impe
riale Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr. șahinșahul Iranului, la in

agențiile de presă transmit:
La Roma *u I’uat ÎUCTâ‘ 

rile sesiunii Consiliului F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru 
Alimentație si Agricultură), care au 
durat două săptămini. In ultima zi a 
dezbaterilor, membrii consiliului au 
adoptat un raport in care se cere 
directorului general al F.A.O. sâ 
pregătească un plan detaliat. sus
ceptibil să asigure securitatea a. - 
mentației mondiale. Acest plan va fi 
»jpus dezbaterilor viitoarei confe
rințe bianuale a F.A.O., prevăzută 
pentru luna noiembrie.

Pe de altă parte, consiliul a exa
minat programul de lucru și pro
fetul de buget ale organizației pen

tru exercițiul 1974—1975.

Comitetul pentru decolo
nizare al OJi.U.3 sd<’pte’ °r-- 
zoluție in care cere aJiaților militari 
ai Portugaliei să suspende furnizarea 
către regimul de la Lisabona atit a 
echipamentului militar, cit și a avi
oanelor. navelor și a altor mijloace 
de transport civil utilizabile in sco
puri militare. Textul introductiv al 
rezoluției deplinge continuarea de

a a
și ia vizita ce urmează să aibă loc. 
nvn.strul muncii, sănătății. Droblc- 
meior sociale din landul Rhenania 
de nord — Westfalia ne-a spus 
intre allele : ..Am găsit in țara dv., 
pe care am xizilat-o de mai multe 
ori, o primire prietenească. Am cu
noscut o țară cu multe realizări, mi 
s-a \ orbit despre problemele ce sint 
de rezolvat. \m avut întrevederi 
cu personalități politice de frunte 
din România. In cea de-a doua că
lătorie in România am fost însoțit 
de experți. Principiile înțelegerii și 
colaborării, respectului reciproc și 
combaterii oricăror imixtiuni in tre
burile interne — ceea ce s-a subli
niat in toate întrevederile noastre 
— se bucură de aprobarea și simpa
tia noastră. Lumea, mai ales in Eu
ropa. tinde și trebuie să ajungă la 
colaborare. Este util de aceea ca po
poarele să știe cit mai mult unele 
despre altele".

..In fine — ne-a declarat in înche
iere interlocutorul — sint satisfăcut 
că președintele României va face o 
vizită in R.F.G. și sint absolut sigur 
ca se va bucura de o primire cor
dială. câ intilnirea cu președintele 
Heinemann, cu cancelarul Brandt va 
duce la adincirea relațiilor dintre 
cele două țări, iar vizita va consti
tui un moment de seamă în strădu
ințele comune de a asigura relații 
prietenești, de colaborare. Populația 
noastră, oamenii din țara noastră 
gindesc la fel".

După cum s-a relatat în presă, ca 
semn al prețuirii ce se acordă tării 
noastre. politicii sale, in a cărei 
eiaborare rolul esențial revine tova
rășului Nicolae Ceaușescu, delegația 
de ziariști români a fost, primită de 
președinta Bundestagului, Annema- 
ne Renger. și de către președintele 
republicii, Gustav Heinemann. Au 
fost două întrevederi din care am 
desprins aceeași satisfacție pentru 
drumul bun pe care se află relațiile 
dintre România și R. F. Germania.

..Aș vrea să menționez că după 
stabilirea de relații diplomatice — 
ne-a spus in cadrul unei ample con
vorbiri doamna ANNEMARIE REN- 
GER — s-au extins contactele din
tre cele două țări, s-a dezvoltat con
tinuu colaborarea în decursul anilor. 
Țara noastră este pentru relații bune 
cu toată lumea, cu deosebire cu ță
rile europene.

Am vizitat de curind România in 
fruntea unei delegații parlamentare. 
Am fost impresionată nu numai de 
minunatul peisaj al tării, ei și de 
populația ei. de cetățenii ei. nu >n 
ultimul rind de populația dc națio
nalitate germană, constatind că exis
tă o grijă deosebită pentru proble
mele naționalităților. Este impresio
nantă și îmbucurătoare și industria
lizarea ce se impune atenției in 
România".

în cadrul discuției, interlocutoarea 
noastră a evocat cu căldură primi
rea la tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
discuția avută cu acest prilej, expri
mi tdu-și convingerea că apropiata vi
zită a șefului statului român in R.F.G. 
..va contribui la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări, la intensifica
rea colaborării în domeniul econo
mic. in alte domenii, spre binele 
ambelor popoare, al păcii in lume. 
Avem relații bune și acesta este un 
fapt imbucurător. Vizita ce urmează 

vitația președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu.

Declarația a fost difuzată in le
gătură cu punctul de pe ordinea de 
zi a celei de-a XXVIII-a cesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. intitu
lat ..Aplicarea declarației asupra 
întăririi securității internaționale".

către țările N.A.T.O. a sprijinirii po
liticii colonialiste a Portugaliei in 
cadrul pactului sau pe plan bilateral. 
Documentul reclamă, pe de altă pal
ie. încetarea imediată de către Por
tugalia a războaielor și a tuturor 
celorlalte acte de represiune impo- 
triva popoarelor din Angola, Mozam- 
bic și Guineea-Bissau.

Primul ministru al Repu
blicii Irlanda, Liam Cos*rave- 
s-a pronunțat, intr-un discurs rostii 
la o reuniune a partidului FINE 
GAEL, de guvernământ. pentru solu
ționarea pe cale pașnică a situației 
din provincia britanica Irlanda de 
Nord (Ulster), declarind câ guvernul 
său va face tot posibilul „pentru a 
încuraja pe cei care au ales acțiu
nea politică preferind-o violenței". 
E! a arătat că ambele comunități din 
Irlanda de Nord — protestantă și 
catolică — sint îndreptățite să-și 
apere interesele, dar nici o grupare 
politică aparținind acestora nu-și 
poate impune punctul de vedere. 

să aibă loc este o expresie a acestei 
realități. Opinia publică din R.F.G. 
salută această vizită și in special o 
vizită atit de prietenească cum va fi 
cea a domnului Ceaușescu**.

Aceleași aprecieri pozitive cu pri- 
v.re la relațiile cu România, la sem
nificația deosebită a vizitei au focst 
formulate și in convorbirea care a 
avut loc cu prilejul primirii delega
ției de ziariști de către președintele 
GUSTAV HEINEMANN.

..Călătoria mea in România. în 
1971 — a spus intre altele președin
tele R.F.G. — a fost prima mea vi
zită oficială intr-o țară răsăriteană. 
Relațiile diplomatice dintre țările 
noastre, stabilite incă din 1967, nu
meroasele contacte care au avut loc, 
între care vizita ministrului de ex
terne din acel timp, cancelarul Willy 
Brandt, au făcut posibilă vizita mea. 
al cărei program a fost stabilit de 
comun acord. Pentru mine a fost 
deosebit de impresionant să constat 
prietenia cu care concetățenii dv. 
m-au primit, cu prilejul călătoriei 
prin țară. Au fost incintătoare zbo
rul peste Carpați, vizitele Ia Sucea
va, la minăstirile din nordul Moldo
vei. Ia Brașov. Nu mă refer in spe
cial la întreprinderi economice, pen
tru că nu sint specialist. Dar am 
avut plăcerea să văd că aveți o in
dustrie bine dezvoltată. în încheierea 
vizitei melc, intr-o convorbire la te
leviziunea română, am preconizat un 
punct al vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R.F.G. — o călătorie pe 
Rin — cu care domnia-sa s-a decla
rat de acord. Rezumînd deci, păs
trez o amintire plăcută despre vizita 
mea in România și acord o mare 
prețuire vizitei pe care domnul 
Nicolae Ceaușescu o va face aici, do
rind ca ea să fie tot atit de plăcută 
cit a fost vizita mea in România**.

...Ginduri. declarații.
Pretutindeni aceleași calde apre

cieri cu privire la România, la poli
tica sa de pace și colaborare. Pre
tutindeni un interes viu pentru vizita 
președintelui Consiliului de Stat al 
României. încrederea că ea va con
tribui la adincirea legăturilor de 
prietenie dintre cele două popoare, 
devenind. totodată. o contribuție 
la marele dialog dintre popoare, 
dedicat făuririi unei Europe a păcii 
și bunei înțelegeri, unei lumi a pro- 
gresului.

Ultima întilnire cu o personalitate 
a vieții politice din R.F. Germania 
am avut-o cu cancelarul WILLY 
BRANDT, prilej cu care a fost acor
dat un interviu pentru presa româ
nă. Cititorii au urmărit desigur răs
punsurile in coloanele ziarului nos
tru. Aș vrea să adaug in plus încre
derea exprimată de cancelarul Willy 
Brandt că vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu va prilejui discuții rod
nice, pe probleme esențiale, înscriin- 
du-secaun eveniment de seama in is
toria relațiilor dintre cele două țări.

Sub asemenea nobile auspicii ur
mează să aibă loc vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României în 
R. F. Germania. Opinia publică pri
vește cu simpatie și încredere acest 
eveniment. deslușind in el incă o 
expresie a voinței noastre de co
laborare și pace.

Nicolae DRAGOȘ 
Bonn, iunie

guvernamentale
ROMA 23 (Agerpres). — Premie

rul desemnat al Italiei. Mariano 
Rumor, a prezentat Direcțiunii Par
tidului Democrat-Creștin o schiță de 
program pe baza căreia va trata re
constituirea coaliției guvernamentale 
de centru-stinga cu participarea 
P.D.C.. Partidului Socialist Italian. 
Partidului Socialist-Democratic și a 
Partidului Republican. Mariano Ru
mor urmează să negocieze cu dele-

La San Marino s au deschis 
lucrările celui de-al 6-lea Congres 
al Confederației sanmarineze a mun
cii. La lucrări participă și o delega
ție din țara noastră condusă de Con
stantin Mindreanu. secretar al Con
siliului Centrad al U.G.S.R. In șe
dința de după-amiază, Constantin 
Mindreanu a adresat un salut con
gresului.

Președintele Boli viei, Hu«° 
Banzer Suarez, a anunțat hotărirea 
guvernului său de a organiza, in 
cursul anului viitor, alegeri generale, 
in vederea revenirii țării la un sis
tem politic constituțional. El a rele
vat câ, in următoarele luni, vor fi 
luate măsuri adecvate, care să ducă 
la crearea unui climat electoral nor
mal, pentru ca majoritatea partide
lor politice din țară să-și poată des
fășura activitatea de desemnare a 
candidaților lor pentru funcțiile din 
administrația de stat.

Bruno Storti - secretar 
general al C.I.S.L. Noul Con-

„Tendințe favorabile 
destinderii și cooperării 
în Europa și in lume“ 

COMUNICAT CQMUN
IUGOSLAVO—BELGIAN

BELGRAD 23 (Agerpres). — La 
incheierea vizitei oficiale efectuate 
in Iugoslavia de regele Baudouin al 
Belgiei și a convorbirilor purtate cu 
președintele Tito a fost dat publici
tății un comunicat comun.

Cele două părți — se spune in co
municat — au constatat că există in 
prezent tendințe favorabile spre des
tindere in Europa și in lume, spre 
salvgardarea păcii, cooperare și 
securitate internațională. Ele sint de 
părere că succesul Conferinței euro
pene pentru securitate și cooperare 
va contribui in mare măsură la con
solidarea păcii și cooperării in Eu
ropa. și aceasta, la rindul său, va 
contribui Ia pacea mondială.

Cele două părți, după ce au subli
mat importanța rolului țărilor mici 
și mijlocii in rezolvarea probleme
lor internaționale, declară că este 
necesar să se intensifice eforturile 
comunității internaționale pentru re
zolvarea problemelor țărilor in curs 
de dezvoltare.

In ceea ce privește relațiile bi
laterale. cele două părți au constatat 
că intre ele s-a stabilit o cooperare 
rodnică și continuă pe baza egalită
ții. respectului și înțelegerii reci
proce. Ele și-au exprimat dorința 
de a continua și extinde această coo
perare pe diferite planuri și îndeo
sebi in domeniul economic.

VATICANUL VA PARTICIPA 
LA CONFERINȚA EUROPEANĂ

CETATEA VATICANULUI 23 (A- 
gerpres). — Papa Paul al Vl-lea a 
opinat că deschiderea la 3 iulie a 
Conferinței general-eurooene pentru 
securitate si cooperare de la Helsinki 
„este o inițiativă care interesează 
nu numai Europa, ci întreaga fami
lie a națiunilor". Anunțind participa
rea Vaticanului la reuniunea din ca
pitala finlandeză, suveranul pontif 
a spus că aceasta semnifică ..o încu
rajare fată de o inițiativă arză
toare".

Surse de la Vatican precizează 
că statul papa! „va participa cu drep
turi deplina la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa" si. 
prin urmare. \a deplasa o delegație 
la Helsinki.

întrevederi 
egipteano-libiene
CAIRO 23 (Agerpres). — Preșe

dintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției din Libia. Moamer 
Geddafi. a sosit la Cairo, pentru 
convorbiri — apreciate ca importan
te de către agenția M.E.N. — cu 
președintele Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. Potrivit agenției Asso
ciated Press, cei doi șefi de stat au 
început convorbirile în cursul zilei 
de simbătă.

Pe de altă parte, in capitala Egip
tului și-a început lucrările, sub con
ducerea luj Abdel Kader Hatem, 
vicepremierul egiptean pentru cul
tură și informații. Consiliul superior 
ministerial, organism însărcinat cu 
examinarea modalităților de reali
zare a uniunii dintre R. A. Egipt și 
Libia. Comisia va trece in revistă 
rezultatele activității celor șapte 
subcomisii mixte libiano-egiptene, 
după care va înainta un raport, pe 
această temă, șefului statului.

de centru-stinga
gațiile acestor partide, pe baza a- 
cestei schițe de program.

Agenția A.N.S.A. menționează că 
liderii aparținind acestor partide au 
declarat, in ultimele zile, că sint 
pentru soluționarea cit mai rapidă a 
actualei crize de guvern datorită, în 
special, situației monedei națio
nale, și că există condițiile pentru o 
astfel de soluție politică.

sil iu General al Confederației Sin
dicatelor Oamenilor Muncii din Ita
lia a reales in funcția de secretar 
general pe Bruno Storti. El se pro
nunță pentru o acțiune sindicală in
transigentă și pentru realizarea cit 
mai repede posibil a unității efective 
a C.I.S.L cu celelalte confederații 
sindicale, inclusiv C.G.I.L. (Con
federația Generală a Muncii.

La încheierea vizitei. în 
schimb de experiență, in Repu
blica Cuba, delegația română 
din domeniul transporturilor, 
condusă de Alexandru Grecu, 
președintele Comitetului U- 
niunii sindicatelor din între
prinderile de transporturi și 
telecomunicații, a fost primită 
dc tovarășul Antonio Enrique 
Lusson. membru al C.C. al P.C. 
din Cuba, ministrul transportu
rilor, cu care a avut o convor
bire cordială, prietenească.

Edgar Woog,umU dtntre fon_ 
datorii Partidului Muncii din Elve
ția. a încetat din viață la Ziirich. in 
virstă de 76 de ani — informează 
agenția France Presse. Intre anii

Convorbirile sovieto-americane 
la nivel inalt

WASHINGTON 23 (Agerpres). — 
După cum s-a ntai anunțat. Uniunea 
Sovietică si Statele Unite au semnat, 
la 22 iunie, la Washington, un acord 
pe termen nelimitat cu privire la 
preintimpinarea unui război nuclear. 
In conformitate cu documentul sem
nat, cele două părți sint de acord sa 
acționeze in așa fel incil sa preire- 
timuine anariția unor situații care 
ar putea să provoace o agravare peri
culoasă a relațiilor dintre ele, să evite 
confruntările militare pentru a exclu
de izbucnirea războiului nuclear din
tre ele și intre fiecare dintre părți și 
alte țări. Părțile au convenit — se 
arată in acord — că fiecare se va ab
ține de la amenințarea cu forța sau 
folosirea ei împotriva altei părți, 
împotriva aliatilor altei părți și îm
potriva altor țări in condiții care pot 
pune în pericol pacea și securitatea 
internațională. Părțile sint de acord 
că ele se vor conduce după aceste 
considerente in elaborarea politicii 
lor externe și in acțiunile lor in do
meniul relațiilor internaționale. A- 
cordul stipulează că. în eventualita
tea existenței riscului unui conflict 
nuclear, părțile vor trece neîntârziat 
la consultări urgente una cu alta și 
vor întreprinde toate eforturile pen
tru preinlimpinarea acestui risc.

Luind cuvintul la o întilnire cu 
reprezentanții cercurilor de afaceri 
americane. Leonid Brejnev. referin- 
du-se la convorbirile sovieto-ameri
cane la nivel inalt, a arătat că un

CAMBODGIA

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice
PNOM PENH 23 (Agerpres). — 

Sub presiunea atacurilor forțelor pa
triotice, trupele lonnoliste au aban
donat, vineri, pozițiile lor din loca
litatea Dey Kraham, situată pe șo
seaua nr. 2. la 19 km de Pnom Penh 
— transmite agenția U.P.I., adăugind 
că. înainte de a se retrage de aici, 
detașamentul lonnolist a înregistrat 
cel puțin 17 răniți. Intr-un alt punct 
al Cambodgiei. in vecinătatea capi
talei provinciale Kompong Cham, 
garnizoana lonnolistâ din localitatea 
Chiro a fost înconjurată de unități 
ale forțelor patriotice. Unitatea din 
această localitate a înregistrat zece 
morți și răniți in cursul unei încer
cări de a sparge încercuirea patrio
tică.

Agenția citată relatează, de aseme
nea. că încercările regimului de la 
Pnom Penh de a redeschide șoselele 
5, 6 și 7 — controlate de patrioți — 
continuă sâ rămină fără succes.

Aflate intr-o situație critica, în urma asalturilor necontenite ale forțelor de 
eliberare khmere, trupele lonnoliste se retrag în derută, ignorînd ordinele 

și chiar amenințările ofițerilor

CHILE

Congresul național al Unității Populare
SANTIAGO DE CHILE 23 (Cores

pondență de la E. Pop). — La San
tiago de ChUe continuă lucrările 
Congresului național al Unității 
Populare, desfășurate in patru co
misii ; in cadrul acestora sint ana
lizate probleme politice, economice, 
organizatorice și guvernamentale.

Apreciind că acest congres al U- 
nității Populare ia in dezbatere obi-

1949—1968. Edgar Woog a deținut 
funcția de secretar general al parti
dului.

Navigatorul solitar polo-
Krzysztof Baranowski, in

virstă de 35 de ani, redactor al zia
rului „Trybuna Ludu". s-a reîntors 
în țară la bordul yahtului său „Po
lonez". cu care a efectuat un voiaj 
in jurul lumii, timp de 11 luni. Cea 
mai dramatică etapă a călătoriei 
sale, pe o distanță de 40 000 de mile, 
de-a lungul a trei oceane, a fost 
străbătută prin Oceanul Indian pină 
in insula Tasmania, cind iahtului i 
s-a stricat comanda automată, incit 
Baranowski a fost nevoit să con
ducă personal ambarcațiunea pină 
la Hobart.

In vederea înființării unei 
agenții spațiale vest-euro- 
p6H6r la 12 iulie seva desfășura la 
Bruxelles o reuniune vest-europeană 
cu participarea miniștrilor pentru pro
blemele științei și tehnologiei. Potri
vit relatărilor agenției Reuter, se va 
încerca adoptarea de măsuri concrete 
in vederea creării unei agenții spa
țiale vest-europenc, similare organis
mului american N.A.S.A.. priti fuzio
narea E.L.D.O. și E.S.R.O. 

loc important l-au ocupat problemele 
dezvoltării relațiilor economice dintre 
cele două țari, paralel cu aspectele 
politice, măsurile de preintimpinare 
a războiului nuclear și limitarea 
înarmărilor strategice. „S-a manifes
tai o unanimitate de păreri in ce 
privește necesitatea de a da un nou 
impuls și un sprijin maxim cercu
rilor de afaceri din S.U.A. și institu
țiilor corespunzătoare din Uniunea 
Sovietică in eforturile lor dc a des
chide o cale nouă, largă pentru co
laborare reciproc avantajoasă și co
merț" — a spus L. Brejnev. relevi nd 
hotărirea de a folosi posibilitățile 
mari existente în acest domeniu.

★
In capitala S.U.A. a fost semnat 

vineri un protocol in baza căruia, 
începi nd de la 31 octombrie 1973. la 
Washington și Moscova vor funcțio
na reprezentanțe comerciale ale 
Uniunii Sovietice și. respectiv. Sta
telor Unite. Totodată, a fost semnat 
un protocol privind crearea Camerei 
Comerciale sovieto-americane.

Agenția T.A.S.S. informează câ, !a 
Washington, a fost semnat, simbată, 
un protocol sovieto-amcrican privind 
extinderea colaborării bilaterale . în 
domeniul transporturilor aeriene 
prin completarea liniei existente in
tre Moscova și New York cu alte 
două trasee între Moscova și Was
hington. între Leningrad și New 
York și creșterea frecvenței zboru
rilor.

Pe de altă parte, se informează câ 
aviația S.U.A. a continuat să efectue
ze intense raiduri de bombardament 
împotriva concentrărilor de trupe pa
triotice.

★
KHARTUM 23 (Agerpres). — La 

încheierea vizitei in Sudan a minis
trului afacerilor externe al Guvernu
lui Regal de Uniune Națjonală al 
Cambodgiei, Sarin Chhak. la Khar
tum a fost dat publicității un co
municat comun. Documentul relevă 
că. in cursul convorbirilor pe care 
ministrul cambodgian le-a avut cu 
oficialități ale țării gazdă. partea 
sudaneză și-a reafirmat poziția sa 
fermă față de problema cambodgia
na, sprijinul continuu si activ pentru 
Guvernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, condus de No
rodom Sianuk.

ective aflate în strinsă legătură cu 
factorii care au impulsionat organi
zarea amplelor demonstrații'de masă 
în sprijinul politicii președintelui 
Allende și împotriva uneltirilor for
țelor reacțiunii. ziarul ..El Siglo" — 
organ al Partidului Comunist din 
Chile — subliniază că oamenii mun
cii așteaptă ca dialogul patriotic și 
revoluționar intre componentele U- 
nității Populare să se traducă în 
măsuri care să stimuleze activitatea 
guvernului popular și sâ ajute la în
lăturarea deficiențelor.

PERU SE PRONUNȚA PENTRU REORGANIZAREA O.S.A.

CONFORM CU NOILE
LIMA 23 (Agerpres). — Luind 

cuvintul in cadrul lucrărilor de la 
Lima ale Comisiei speciale a Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.) 
in vederea restructurării sistemului 
de relații interamerican, ministrul 
peruan de externe, Miguel Angel de 
la Fior, a declarat că țara sa se pro
nunță pentru reorganizarea O.S.A, în 
conformitate cu noile realități politi
ce, economice si sociale de ne conti
nent. El a subliniat că Organizația 
Statelor Americane trebuie sâ ofere 
posibilitatea desfășurării unui dia
log multiplu în vederea cooperării 
între Statele Unite ale Ainericii și 
America Latină, pe de o parte, iar. 
pe de altă parte, să creeze condiții
le necesare coordonării activităților 
și cooperării intre țările latino-ame- 
ricane in problemele și domeniile de 
activitate in care acestea sint intere
sate. Peru, a spus el, dorește ca re
structurarea organizației să aibă in

Adunări festive 
în U.R.S.S.

cu prilejul celei 
de-a 15-a aniversări 

a Asociației de prietenie 
sovieto-romănă

Cu ocazia celei de-a 15-a a- 
niversari o Asociafiei de prie
tenie sovieto-românâ. in ora
șele Chiținău. Erevan și Ujgorod 
au avut loc adunări festive ale 
filialelor asociației. In cuvintul 
participartților ou fost relevate 
succesele obținute de poporul 
român, sub conducerea parti
dului comunist, in construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, tradiționalele legă
turi de prietenie dintre popoa
rele român și sovietic. La a- 
ceste adunări au fost prezenți 
reprezentanți ai Ambasadei ro
mâne la Moscova.

Tîrgul 
internațional 

de la Bratislava 
Pavilionul României 

vizitat de o delegație 
guvernamentală 

cehoslovacă

La 22 iunie s-a deschis la 
Bratislava ediția a V-a a Tir- 
gului internațional de produse 
chimice ,.Incheba“, cu partici
parea a 20 de țări, printre care 
și România, prezentă pentru a 
treia, oară la această importan
ta manifestare. In pavilionul 
țârii noastre sint expuse, pe o 
suprafață de 140 metri pătrați, 
o gamă largă de realizări ale 
industriei chimice, printre care 
produse petrochimice, fibre sin
tetice, medicamente, anvelope, 
coloranți, cosmetice. Pavilionul 
României, a fost vizitat, in a- 
ceeași zi, de o delegație guver
namentală cehoslovaca, condusă 
de Peter Colotka, președintele 
Consiliului de Miniștri al R-S. 
Slovace. La intrarea in pavilion, 
oaspeții au fost salutați de Hie 
Cișu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Chimi
ce. Dumitru Dumitrescu, direc
torul pavilionului, și de repre
zentanți ai Ambasadei române 
la Praga. Oaspeții au apreciat 
exponatele românești, felicitind 
organizatorii pentru reușita ex
poziției.

ȘEDINȚA COMISIEI
PERMANENTE A C.A.E.R.
PENTRU TRANSPORTURI

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova s-au desfășurat, timp de 
patru zile, lucrările Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru transpor
turi, la care au participat. delegații 
din. R.P. Bulgaria. R.S. Cehoslovacă, 
Republica Cuba. R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. La ședință a participat, de 
asemenea, o delegație iugoslavă. Co
misia a examinat un larg cerc de 
probleme decurgind din sarcinile le
gate de înfăptuirea Programului 
complex al adincirii și perfecționării 
în continuare a colaborării dintre 
țările membre ale C.A.E.R. y

S-au examinat propuneri care / v c 
contribui la coordonarea planurilor 
de dezvoltare a transporturilor reci
proce ale țărilor interesate, membre 
ale C.A.E.R., în următorul cincinal 
(1976—1980).

La ședință s-au convenit, de ase
menea, unele probleme privind ex
tinderea colaborării multilaterale in 
preintimpinarea poluării atmosferei, 
solului, bazinelor acvatice, mărilor 
și oceanelor.

Au fost examinate, totodată, pro
bleme legate de crearea unui sistem 
de utilizare în comun a conteinere- 
lor de mare capacitate, organizarea 
deplasării trenurilor rapide de pa
sageri internaționale, perfecționarea 
activității stațiilor de frontieră.

Au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme ale extinderii colabo
rării in domeniul transporturilor, 
decurgind din Programul complex.

Ședința comisiei s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de deplină înțelegere 
reciprocă, prietenie și colaborare 
frățească.

REALITĂȚI POLITICE
vedere formarea a două consilii ale 
O.S.A.. ca organe permanente si in
dependente cu sediile in America La
tină. subordonate Adunării Generale 
a O.S.A. și cu atribuții distincte in 
realizarea scopurilor organizației. 
Primului organ ar urma să-i revi
nă responsabilitatea problemelor po
litice si juridice ale organizației, res
pectiv relațiile dintre America Lati
nă și S.U.A.. iar celui de-al doilea 
— atribuții în sfera relațiilor lati- 
no-americane. in scopul sprijinirii 
dezvoltării economice a țărilor dina- 
ceastă zonă.

Participanții la lucrările Comisiei 
speciale a Organizației Statelor A- 
mericane (O.S.A.), întruniți la Lima, 
au hotărit să-și amine cu o săptă- 
minâ dezbaterile, pentru a se pune 
de acord asupra procedurii pe care 
o vor adopta pentru desfășurarea ul
terioară a acestora — transmite a- 
genția France Presse.
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