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ÎNTĂRIREA CONTINUA
A RÎNDURILOR PARTIDULUI
condiție de bază pentru afirmarea 
tot mai puternică a rolului său 

conducător in întreaga viață socială
Creșterea continuă a rolului par

tidului in întreaga viață socială, a- 
firmarea tot mai puternică a mi
siunii istorice ce-i revine, de 
forță conducătoare a întregii na
țiuni in opera de edificare a 
socialismului in România deter
mină. cum e și firesc, preocu
parea sporită pentru întărirea con
tinuă a rindurilor sale. Lucrâriie 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. — 
care a examinat și aprobat in una
nimitate informările cu privire la 
efectivul, compoziția și structura or
ganizatorică ale partidului, la per
fecționarea activitâții de selecțio
nare. pregătire și promovare a ca
drelor — demonstrează din plin di
mensiunea statornică a acestei 
preocupări.

Dintr-un început se cuvine rele
vată aprecierea pozitivă pe care a 
dat-o plenara activității desfășurate 
de organele și organizațiile de 
partid. in spiritul documentelor 
Conferinței Naționale, al normelor 
vieții și muncii comuniștilor, al pre
țioaselor indicații cuprinse in cu- 
vintăriic tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in aceste domenii ho- 
tâ rit oare pentru întărirea parti
dului. pentru aplicarea liniei saic 
generale. In contextul acestei inten
se activități politico-educative, rin- 
durile partidului au crescut conti
nuu. Noi promoții de oameni ai 
muncii — români, maghiari, ger
mani — devotați patriei, ideilor so
cialismului, cei mai buni fii ai a- 
cestui popor care muncesc cu dă
ruire și abnegație pentru înfăptui
rea sarcinilor construcției socialiste 
in toate sectoarele dobindesc titlul 
de mindrie de membru al Partidu
lui Comunist Român. Numai in 
cursul anului trecut au fost primiți 

în partid peste 10“ 000 noi membri 
— efectivul partidului ridicindu-se 
la 31 decembrie 1972 la 2 281 372. 
Această continuă împrospătare a 
rindurilor partidului cu noi eșa
loane reprezintă un ’ argument 
convingător despre creșterea auto
rității de care 6e bucură politica 
partidului nostru, a influenței idei
lor sale, a prestigiului binemeritat 
pe care și l-au ciștigat comuniștii 
in munca vastă de dezvoltare eco
nom ico-socială a României. Parti
dul iși amplifică astfel consecvent 
legăturile sale cu masele largi de 
oameni ai muncii din toate dome
niile vieții materiale și spirituale.

Preponderența elementului mun
citoresc constituie izvorul de forță 
al partidului nostru. Așa cum se 
arată si in documehtul adoptat dc 
plenară. 46.49 la sută din totalul 
membrilor de partid sint muncitori. 
Această realitate exprimă rolul con
ducător pe care îl deține clasa mun
citoare in societatea noastră, faptul 
că Partidul Comunist Român, con
ducătorul întregii națiuni in opera 
de construcție socialistă, este și că
mine. in primul rind, avangarda 
clasei muncitoare.

Alături de muncitori din ramurile 
de bază ale economiei naționale, 
numeroși țărani — muncitorii și ță
ranii reprezintă aproape 70 la sută 
din efectivul partidului, — precum 
și un mare număr de intelectuali 
dintre cei mai valoroși au cerut să 
facă parte din rindurile comuniști
lor. Organizațiile de partid se în
tăresc astfel cu militanți activi pen
tru îndeplinirea sarcinilor profesio
nale și obștești, oameni care mun
cesc cu abnegație pentru înfăptui
rea exemplară a programului parti
dului. După cum s-a apreciat și în 

plenară, compoziția națională a par
tidului reflectă, in linii generaie, 
structura națională a populației. 
Din totalul membrilor de partid 
89,45 la sută sint români. 8.03 la suta 
maghiari. 1,19 la sută germani, 1,33 
la sută din alte naționalități.

Pentru partidul clasei muncitoare, 
calitatea membrilor săi reprezintă o 
chestiune vitală. Autoritatea și in
fluența partidului in mase se spri
jină in ultimă instanță pe autorita
tea și influența pe care le arc fie
care comunist in colectivul unde lu
crează, in producție și in viața 
obștească. Tocmai de aceea, relevînd 
rezultatele Obținute in întărirea 
numerică și calitativă a rindurilor 
partidului, plenara C.C. al P.C.R 
s-a oprit și asupra unor neajunsuri 
existente in acest domeniu, a criti
cat inconsecventa preocupare a 
unor organizații pentru cunoașterea 
temeinică a calităților moral-politi- 
ce și profesionale ale celor ce au so
licitat primirea in partid. Așa cum 
s-a subliniat, este de datoria tuturor 
organelor și organizațiilor de partid 
ca. ocupîndu-se in continuare de 
primirile in partid corespunzător 
necesităților societății noastre, sâ 
vegheze ca înaltul titlu de membru 
de partid să fie acordat numai celor 
mai destoinici și mai avansați oa
meni ai muncii, care dovedesc res
ponsabilitate in îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate, se 
bucură de prestigiu și autoritate în 
mase, militează neobosit pentru pro
movarea principiilor eticii și echită
ții socialiste, pentru aplicarea pre
vederilor statutului și a politicii 
partidului.

Munca de întărire a rindurilor 
(Continuare în pag. a Il-a)
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IN ZIARUL DE AZI:
• în întîmpinarea ma
rii sărbători, noi succe
se în întrecerea pentru 
ÎNDEPLINIREA CINCINA
LULUI ÎNAINTE DE TER
MEN • CURSURILE UNI
VERSITARE • ADNO
TĂRI • CRONICĂ DRA

MATICĂ • SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, la 25 iunie, pe 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Populare 
Bulgaria la București, Spas Gospo- 
dov.

Ambasadorul R.P. Bulgaria a in- 
minat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
Medalia jubiliară ..Gheorghi Dimi- 
trov“. conferită de Consiliul de Stat 
al R.P. Bulgaria cu prilejul celei 
de-a 90-a aniversări de la nașterea 
acestui mare fiu al poporului bulgar.

La festivitate au participat tovară
șii Emil Bodnaraș, Manea Mâncs- 
cu, Paul Niculescu-Mizil. Gheorghe 
Pană. Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin. Ilie Verdeț, Dumitru Popes
cu, Miron Constantinescu, Mihai 
Gere, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.P. Bulgaria.

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul SPAS GOS- 
PODOV a spus :

„Cu prilejul celei de-a 90-a ani
versări de la nașterea lui Gheorghi 
Dimitrov vi se conferă dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, și altor 
conducători de seamă, activiști și ve
terani ai Partidului Comunist Ro
mân. Medalia jubiliară „Gheorghi 
Dimitrov1'.

Sint deosebit de bucuros, tovarășe 
Ceaușescu, de faptul că mi-a revenit 
înalta cinste să îndeplinesc plăcuta 
misiune a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar .și a 
Consiliului de Stat al Republicii*  
Populare Bulgaria de a vă înmina 
dumneavoastră — secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România — a- 
ceastâ medalie jubiliară, pentru ne

contenita și rodnica activitate în 
consolidarea și dezvoltarea prieteniei 
și colaborării dintre țările noastre, 
pentru ridicarea acesteia la un nivel 
tot mai înalt, in spiritul convorbiri
lor dumneavoastră cu tovarășul 
Todor Jivkov, pentru noi victorii pe 
calea păcii și a socialismului.

Acest act are importantă nu nu
mai pentru că ne reamintește de 
vechile relații tradiționale dintre 
cele două partide comuniste și po
poare, de lupta revoluționară co
mună a acestora împotriva dușma
nului comun — fascismul și capita
lismul — dar și pentru că este o ma
nifestare a relațiilor de prietenie și 
alianță, a luptei de edificare a unei 
societăți socialiste dezvoltate in ță
rile noastre, pentru afirmarea idei
lor invincibile ale marxism-leninis- 
mului, a principiilor internaționalis
mului socialist.

Cu acest prilej, tovarășul Todor 
Jivkov vă transmite salutările și 
urările sale personale.

La rindul meu, împreună cu toți 
colaboratorii ambasadei, vă dorim 
din toată inima, tovarășe Ceaușescu, 
multă sănătate și multe succese1'. 
(Aplauze).

Luind cuvîntul. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

„Doresc să încep prin a ‘mulțumi 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar și Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria pen
tru hotărirea care au luat-o dc a-mi 
decerna mie, altor membri ai con
ducerii de partid și activiști ai parti
dului nostru Medalia jubiliară cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de la 
nașterea lui Gheorghi Dimitrov. A- 
preciez aceasta ca o expresie a re
lațiilor bune de colaborare dintre 
partidele și popoarele noastre.

în mod deosebit, doresc să subli
niez că in România Gheorghi Di

mitrov este cunoscut ca un revolu
ționar, ca un animator al colaborării 
dintre partidele și popoarele noastre. 
Cu atit mai mult apreciez că decer
narea acestei medalii unor activiști 
ai partidului nostru constituie o ex
presie a hotăririi comune a partide
lor, a popoarelor noastre dc a acționa 
în continuare pentru dezvoltarea co
laborării lor in toate domeniile do 
activitate.

Ne bucură faptul că intre partidele 
noastre se dezvoltă și in prezent re
lații de colaborare in toate dome
niile de activitate, că schimburile de 
delegații la diferite niveluri, inclusiv 
intilnirile și convorbirile directe din
tre secretarii generali și președinții 
Consiliilor de Stat din cele două țări 
au o importanță deosebită in dezvol
tarea și extinderea acestei colabo
rări. Fără îndoială că, in condițiilo 
de azi, ale marilor schimbări petre
cute pe plan mondial, cind crește 
rolul țărilor socialiste, al mișcării co
muniste și muncitorești, al popoarelor 
in viața internațională, colaborarea 
dintre partidele și popoarele noastre- 
corespunde nu numai intereselor ce
lor două partide și popoare, dar și 
cauzei unității și colaborării tuturor 
țărilor socialiste, cauzei socialismu
lui, a progresului și păcii în întrea
ga lume.

Doresc. încă o dată, să exprim 
mulțumirile melc și să vă rog să 
transmiteți tovarășului Jivkov, odată 
cu aceste mulțumiri, cele mai bune 
urări de sănătate și succes in activi
tatea sa. De asemenea, vă rog să 
transmiteți conducerii de partid cor
diale urări de succes, dorința noas
tră de a dezvolta tot mai activ co
laborarea în toate domeniile de acti- 
vitate*'.  (Aplauze).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de stat 
s-au întreținut, apoi, într-o atmosferă 
caldă, prietenească, cu ambasadorul 
Spas Gospodov, cu membrii Amba
sadei R.P. Bulgaria.

Uzina de olumină din Tulcea Foto : S. Cristian

Prin muncă susținută, responsabilă, prind viață marile obiective ale cincinalului

LA TULCEA, O URIAȘĂ INIMĂ 
INDUSTRIALĂ ÎNCEPE SĂ BATĂ

8 decembrie 1970. La această dată ziarul nostru consemna înce
perea lucrărilor pe șantierul Uzinei de alumină din Tulcea. Au tre
cut de atunci aproape trei ani. Marele obiectiv industrial din 
,,poarta Deltei" se află in pragul debutului productiv. Așadar, zilele 
acestea, la Tulcea, start puternicului izvor al metalului alb.

Așadar, Uzina de alumi
nă de la Tulcea este gata. 
Așadar — .<ă ne bucurăm ! 
Este gata cea mai mare și 
cea mai modernă uzină de 
alumină din țară, a cărei 
construcție a început cu a- 
proape trei ani in urmă, 
în nordul Dobrogei — la 
Tulcea — o nouă, uriașă, 
inimă industrială a țârii 
începe să bată.

Am scris primele pagini 
despre șantierul acestei u- 
z.ne la deschiderea lucră
rilor. ciad nu se vedeau 
pe acest platou decit 
buldozere netezind terenul, 
primele sonete bătind pri
mi i pdoți și un nor uriaș 
de praf. Am revenit și am

mai acris de dteva ori. 
Dar acum nu mă mai pot 
orienta singur — 5i chiar 
cu explicațiile unu: gh d 
orientarea este tot atit de 
dificilă, pentru că dificil și 
complicat este însuși dru
mul bauxitei, iar zecile 
de sectoare ale acestei u- 
zine seamănă mult intre 
ele prin geometria, prin 
arhitectura lor ciudată.

Lipsită de glorie indus
trială. in trecut. Tulcei i 
se dă această recompensă 
și această sarcină nobilă, 
să producă alumină, să 
participe cu forțele ei la 
marea epocă de aur a alu
miniului. la civilizația alu
miniului. in lume. Tulcea

și-a preluat această sarci
nă cu o frumoasă demni
tate.

Frumos arată orașul. 
Frumos arată insă această 
uzină uriașă. Au crescut 
intr-o competiție și stimu- 
Jindu-se și ajutindu-se — 
orașul și uzina. Din avioa
nele care se rotesc pe dea
supra aeroportului modern, 
inaugurat și el in această 
primăvară ; din trenurile 
accelerate, din vapoarele 
noi care vin pe Dunăre ; 
de pe șoselele asfaltate 
care se ramifică cuprin- 
zind întreg podișul ; din 
mijlocul lanurilor și pod
goriilor, de pretutindeni — 
tulburător răsar și strălu

cesc în zare, deopotrivă, 
orașul și această cetate in
dustrială, complicată, scă- 
părind in alb. in albul alu
miniului.

Privesc cu atenție cen
trul civic al orașului, pri
vesc piața civică, monu
mentala statuie a lui Mir
cea cel Bătrin, cartierul ,.23 
August11, privesc malul Du
nării transformat intr-un 
port modem, casa de cul
tură. cartierul de blocuri 
ale uzinei de alumină, pri
vesc din nou uzina. O ce
tate industrială este gata 
la datorie : oamenii sint 
pregătiți.

Mă aflu in Uzina de alu
mină Tulcea. in aceste 
zile de înaltă tensiune. 
Toate șantierele care con
lucrează aici, uzina întrea
gă, cu oameni cu tot, se 
află sub tensiune și în 
proba de foc — și la pro
priu și la figurat. La pro
priu, pentru că. zilnic, una 
după alta, numeroasele 
secții ale uzinei sint puse

în mișcare, sint preluate 
de beneficiar.

Umblu singur prin a- 
ceastă splendidă uzină, u- 
riașâ, complicată uzină 
pusă sub tensiune nervoa
să. Omenească, și adun din 
aer, din miile de zgomote 
ale muncii, acea uriașă cli
pă a conștiinței muncito
rești în acțiune. Ar putea 
să-mi ajungă această clipă 
uriașă, cind uzina strălu
cește in soare ca o fan
tastică navă cosmică, gata 
să-și ia zborul ; cind clă
dirile administrative în
conjurate de mașini pur- 
tind inițiale din toată țara 
stau pustii, cu dactilografe
le. cu funcționarele lor, cu 
toată lumea plecată pe 
șantier, ascunsă in adincu- 
rile lui ca intr-o pădure 
de beton și oțel, in care 
străinul se rătăcește avind

Traian COSOVEI

(Continuare in pag. a III-a)

Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

Televiziunii I (A.R.D.) 
din Republica Federală Germania

După cum s-a anunțat, la 15 iunie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Roman, președintele Consi
liului de Stal al Republicii Socialiste România, a primit pe Karl Neu
man, șeful biroului din Viena al Televiziunii I (A.R.D.) din R. F. 
Germania, căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Republica
Federală Germania, pe- care 
dumneavoastră, domnule pre
ședinte, o vizitați pentru pri
ma dată peste cîteva zile, este 
al doilea partener comercial al 
României. Ambele state tind 
spre o nouă dezvoltare a co
laborării economice. Deosebi
rile existente între sistemele 
economice ale celor două țări 
du limitează, oare, posibilită
țile acestei dezvoltări ?

RĂSPUNS : într-adevăr, Repu
blica Federală Germania ocupă 
un loc important în comerțul ex
terior al României. In acest an, 
schimburile in ambele sensuri se 
vor ridica la peste 1.8 miliarde 
mărci și probabil în 1975 să ne a- 
propiem de 2,5 miliarde mărci, 
ceea ce reprezintă, fără îndoială, 
o cifră importantă atit pentru 
România, dar cred că chiar și pen
tru Republica Federală Germania.

Deci, după cum se vede, deose
birile de orinduiri sociale nu au 
împiedicat și nici nu pot fi un ob
stacol în calea dezvoltării colabo
rării economice atunci cind se 
pornește de la egalitatea în drep
turi, de la respectul reciproc și, 
fără îndoială, de la avantajele co
respunzătoare în relațiile econo
mice. Tocmai pe această bază a 
fost posibilă și extinderea în ulti
mii ani a relațiilor economice din
tre cele două state. Apreciem că, 
dacă vom acționa în acest sens și 
în viitor, există o largă perspec
tivă ca ele să se dezvolte pînă în 
1980 cu mult peste ceea ce vom 
realiza în 1975.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră. domnule președinte, ați 
vorbit în repetate rinduri 
despre anacronismul blocuri
lor militare și ați susținut 
desființarea lor. Nu cumva a- 
semenea așteptări mari în
gustează perspectivele unor 
progrese limitate la convorbi
rile de la Viena privind redu
cerea echilibrată a trupelor 
in Europa centrală ?

RĂSPUNS : După cum se știe. 
România, ca și alte state din Eu
ropa — socialiste și nesocialiste — 
s-a pronunțat și se pronunță pen
tru desființarea blocurilor mili
tare. Considerăm, intr-adevăr, că 
existența blocurilor militare este 
un anacronism, că reprezintă o e- 
tapă depășită și trebuie sâ acțio
năm pentru a găsi căile cele mai 
corespunzătoare pentru diminua
rea treptată a importanței acestora 
și. pînă la urmă, pentru desființa
rea blocurilor. Pornind de aici, 
consider că avind o asemenea 
perspectivă și un asemenea obiec
tiv, care corespund intereselor 
tuturor popoarelor europene, co
laborării și păcii trainice intre ele, 
ca și cauzei păcii în întreaga lume, 
nu numai că nu se îngustează sau 
se limitează perspectivele unor 
progrese in cadru! convorbirilor 
de la Viena privind reducerea e- 
chilibrată a trupelor din Europa 
centrală, ci, dimpotrivă, avind o 
asemenea orientare și perspecti
vă, se creează condiții mai bune 
pentru luarea unor măsuri par
țiale care trebuie să se înglobeze 
fi să ducă la o reală dezangajare

militară nu numai în Europa cen
trală. dar și în întreaga Europă, 
la desființarea blocurilor militare, 
la crearea condițiilor ca fiecare 
stat să se simtă în deplină sigu
ranță, să aibă posibilitatea de a-și 
concentra forțele, materiale și u- 
mane, în direcția dezvoltării eco- 
nomico-sociale și de a 'colabora în 
deplină egalitate cu toate statele.

ÎNTREBARE : Succesele ob
ținute la Helsinki, cu partici
parea foarte importantă a 
României, au apropiat mai 
mult Europa de un sistem de 
securitate și cooperare. In ce 
ar consta concret, după păre
rea dumneavoastră, domnule 
președinte, garanțiile pentru 
independența fiecărei națiuni 
și cum ar putea fi depășite 
limitările suveranității exis
tente încă în cadrul alianțe
lor ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
după șase luni de activitate in
tensă, Ia Helsinki s-au putut ob
ține rezultate bune in pregătirea 
pe o bază democratică, în deplină 
egalitate între toate statele, și 
convocarea, la 3 iulie, a Conferin
ței pentru securitatea europeană. 
Noi considerăm aceste rezultate ca 
deosebit de importante, aș putea 
spune istorice.

Pentru prima dată popoarele 
Europei s-au reunit, au găsit o 
bază comună și au putut ajunge la 
un consens asupra unor probleme 
fundamentale. Merită menționat 
faptul că în cadrul acestor pregă
tiri, atit țări mari — unele foar
te mari — cît și țări mijlocii și 
mici — unele foarte mici — au 
putut să-și expună deschis punc
tele de vedere, au contribuit la

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - mărfi 26 iunie 1973

FAPTUL
DIVERS

Optica minimei rezistențe 
deservește serviciile publice

Examenul

UN RĂSPUNS CONCRET LA O ÎNTREBARE TOT ATIT DE CONCRETA : „DE CE IN JU- 
DEJUL CARAȘ-SEVERIN NU SE REALIZEAZĂ PLANUL LA PRESTĂRILE DE SERVICII 

CĂTRE POPULAȚIE ?“

de omenie

I

Zilele trecute, școala de 
feri din Bucov (Prahova) 
primit vizita unei echipe 
medici. O vizită medicala inaLn- 
da vacanței ? Nu. La inițiativa 
conducerii școlii și a doctoriței 
Ecaterina Marinescu, membrii a 
comisiei județene dc Cruce Ro
șie. aici a avut loc o amplă ac
țiune de donare do singe. A- 
pelul a găsit un deosebit ecou 
in rindul viitorilor șoferi : c- 
Jevii, in număr de peste 400, 
au răspuns in corpore ..pre
zent" la această acțiune. Un c- 
xomplu al generozității tinerești, 
grație căruia vor putea fi sal
vate multe vieți omenești și 
care dovedește că elevii din 
Bucov au trecut cu succes 
„examenul" de omenie.

a 
de

I
I

Febră de la... 
o înghețată

Alertă la spitalul din Vidra 
iVrancca). Într-Una din nopțile 
trecute au fost internați 74 de 
pacienți. care acuzau simptome 
caracteristice toxiinfecțiilor a- 
hmentare. In mai puțin dc 2 
orc. in ajutorul personalului 
medical, a venit o echipă dc 
medici și cadre medii dc la 
Inspectoratul sanitar de stat din 
Focșani. In urma cercetărilor 
operative a reieșit că intoxica
ta, insolită de febră, fusese 
provocată de... înghețată. Ce se 
intim plase ? Cu avizul lui Pe
tre lancu, președintele coope
rativei de consum din locali
tate, cetățeanul Toader Crcțu 
se apucase să fabrice și să 
vindă înghețată. fără să aibă 
autorizația sanitară prevăzută 
dc lege. Nefiind respectate 
condițiile de igienă. înghețata 
fusese infestată cu anatoxină 
stafilococică patogenă. In pre
zent. pacienții sint in afară de 
orice pericol. La spital nu mai 
este activitate febrilă. Acum 
urmează să intre in... febră 
cei vinovafi.

I
I
I

| Dar pentru 
j un jubileu

generala nr. 1 „Vasile 
din Tirgoviște a im-

Școala 
Cirlova" 
plinit duminică 140 de ani 
de existență. Un jubileu la 
care pionierul Iulian Penescu, 
elev in clasa a VIII-a, a ținut 
să fie neapărat prezent cu note 
mari și... cu o carte. Și a reușit. 
Zilele trecute a văzut lumina 
tiparului volumul său de ver
suri „Legenda Frumoasei'*.  Un 
viitor cintăreț al Tirgoviștei 
noi ? Deocamdată, e prematur 
de dat un răspuns. In orice caz, 
un dar original pentru aminti
tul jubileu, apreciat ca atare 
de profesorii și de colegii săi.

Cîteva date generale
Principalul indicator care caractc- 

rizcAZă nivelul dc satisfacere a ce
rințelor dc servicii ale populației il 
reprezintă „valoarea prestațiilor ofe
rite. in medie, pe locuitor". Apre
ciind din acest punct dc vedere si
tuația județului Caraș-Scverin. se 
constată că unitățile cooperației meș
teșugărești dc aici — sector do 
bază in activitatea de servire — 
oferă cel mai redus volum de pres
tații in comparație cu toate celelalte 
județe ale țării. In medie, fiecărui 
locuitor de aici ii revine, anual, un 
volum de servicii mai mic de 300 de 
lei. față de indicatorul pe țară — el 
însuși sub nivelul cerințelor si al 
posibilităților — de 574 lei. De re
marcat că diferențele sint și mai 
mari in comparație cu o serie de 
județe ce nu dispun Încă de un po
tențial economic ridicat, cum este 
cel din județul Caraș-Scverin. Ast
fel. volumul serviciilor oferite in 
medie de cooperația meșteșugăreas
că unui locuitor — in decurs de un 
an — este in județul Sălaj de 636 
lei. Harghita — 609 lei. Buzău — 724 
lei. Dîmbovița — 789 lei etc.

Județul Caraș-Scverin deține ulti
mul loc pe țară nu numai la totalul 
serviciilor meșteșugărești, dar șl la 
o serie de profile din structura a- 
cestora. Este cazul activităților din 
sectoarele de confecții, tricotaje, 
prestații in construcții.

Și incă o precizare : cooperația 
meșteșugărească din județul Caraș- 
Severin nu a mai realizat sarcina 
de plan la capitolul „prestări de 
servicii către populație" din anul 
1971. Pe primele 5 luni ale acestui 
an s-a înregistrat o neîndeplinire a 
planului de 12 la sută. adică o 
neacoperire a cererilor de servicii 
ale populației de peste 2,5 milioane 
lei.

Ce spun cetățenii
împreună cu un reprezentant al 

cooperației meșteșugărești locale am 
mers prin mai multe unități din ju
dețul Caraș-Severin solicitind opinia 
citorva clienți. Iată ce am notat cu 
acest prilej in carnetul de reporter :

— M-am mutat de curind intr-un 
apartament nou. ne-a declarat Con
stantin Nicolae, salariat la I.C.M. 
Reșița. Și cu acest prilej am apelat 
la unitățile cooperației meșteșugă
rești pentru montarea galeriilor, 
pentru decorarea apartamentului și 
curățenia casei. Ei bine, deși in Re
șița se mută anual citeva mii de 
oameni, cooperația meșteșugărească 
nu are organizată pină in prezent 
nici o activitate din profilul celor la 
care m-am referit.

Pentru a ne edifica mai bine asu

pra situației semnalate ne-am inte
resat ulterior la Uniunea județea
nă a cooperației meșteșugărești 
(U.J.C.M.) de soarta unul număr de 
34 de servicii din categoria color în
scrise in nomenclatorul UCECOM. 
Concluzia : din cele 34 de servicii 
lipsesc la ora actuală in județul 
Caraș-Severin... 21.

Pe strungarul H. Ostcr. de 
la întreprinderea constructoare de 
mașini Reșița, l-am intilnit la 
unitatea de croitorie din car
tierul Lunca Birzavei. Tocmai dă
dea să iasă, fără să fi scos din sa
coșă pachetul cu caro venise.

— Spuneți și dv. dacă nu au drep
tate clienții cind refuză să mai ape
leze la serviciile cooperației — ne 
explică H. O. Am venit cu stofa de 
acasă să comand o pereche de pan
taloni. Știți cc mi s-a spus ? Că mai 
repede de o lună și jumătate nu pot 
fi gata.

— E posibil așa ceva 7 — îl apos
trofează pe responsabil reprezentan
tul cooperației, care ne Însoțea.

— Am putea lucra și mai repede 
— replică responsabilul — dar, știți 
și dv.. meseriașii lucrează la altceva, 
la producția de serie.

...Un caz singular? Nicidecum. în 
loc să se preocupe de onorarea cu 
prioritate a lucrărilor solicitate de 
populație, unitățile cooperației pre
feră — din comoditate — să execute 
produse de serie și comenzi de vo
lum mare primite de la diverse în
treprinderi și instituții. Adică să 
facă ceea ce nu reprezintă obligația 
nr. 1 a cooperației meșteșugărești. 
Astfel, din totalul volumului dc acti
vități in profilele de confecții, lu
crări de construcții și de mobilă, 
cooperația meșteșugărească din Ca
raș-Severin a folosit în primele 
5 luni ale acestui an mai bine de 
50 la sută din capacitatea unităților 
sale pentru altceva decit pentru 
prestări dc servicii.

„S-ar putea ca tovarășii de la 
cooperație să mă contrazică — ne-a 
spus Aurora Popovici, casnică, Aleea 
Tineretului, bl. 2 ap. 37 — dar im
presia mea este că unitățile mește
șugărești s-au specializat mai muit 
pe activitățile tradiționale : frizerie- 
confecții-incălțăminte. în timp ce 
aceste unități au inundat pur și sim
plu localitățile, depășind, cred, in 
unele cazuri limita saturației, alte 
unități le cauți cu luminarea. Re

pet, este o 6implă Impresie, iar to
varășii de la cooperație ar putea să 
mă contrazică".

Regretăm, tovarășă A. Popovici, că 
nu vi s-a putut da, pe loc, un răs
puns la observația dv.. dar vă asi
gurăm că tovarășii de la cooperație 
n-au nici un argument să vă contra
zică. Cele relatate de dv. corespund 
intru totul realității și. mai mult, 
exprimă o anume concepție a coo
perației meșteșugărești privind dez
voltarea prestațiilor. Intr-adevăr, ea 
acordă o atenție exagerată citorva 
sectoare, celelalte fiind tratate cu 
mai puțin interes. Consultind scrip
tele U.J.C.M.-ului am constatat că 
cele 3 profile la care v-ați referit 
ocupă peste 55 la sută din volumul 
de servicii, iar allele, foarte solici
tate, cum ar fi reparațiile la obi
ecte de folosință îndelungată, la ar
ticole de uz casnic sau reparații in 
construcții, nu ocupă, toate la un 
loc, nici 10 la sută. Dacă in județ 
există 129 ateliere de frizerie-coa- 
fură, confecții și încălțăminte, in 
schimb, pentru cei aproape 175 000 
de locuitori — din cele 8 orașe ser
vite de cooperația meșteșugărească 
— funcționează... numai cile o sin
gură unitate de ceaprazărie, de plă- 
pumărie, de reparat îmbrăcămintea, 
de pălării, doar două unități de nu- 
rochinerie, doar 3 ateliere de rema
iat ciorapi...

0 declarație autocritică 
și un angajament

In încheierea investigațiilor am 
solicitat și părerea conducătorului 
cooperației meșteșugărești locale, 
tovarășul Mihai Botezatu. pre
ședintele U.J.C.M. Caraș-Severin. 
„Sint de două luni in această func
ție și in această scurtă perioadă de 
contact cu activitatea cooperației 
meșteșugărești mi-am dat seama că 
principala cauză pentru care nive
lul serviciilor publice este mult sub 
nivelul cerințelor din județ o consti
tuie tratarea superficială a acestui 
sector. De fapt, acesta a fost și unul 
din motivele pentru care vechiul 
președinte a fost înlocuit din funcție. 
Intenționăm ca in cel mai scurt 
timp să redresăm situația. Vă invi
tăm. de aceea, să reveniți pentru a 
constata că ne-am ținut de cuvint".

Noi magazine
„Goslal“

în judelui

Pentru n desface produsele 
realizate în fermele de stat, 
Trustul I.A.S. Bacău și-a extins, 
in ultima vreme, rețeaua dc ma
gazine și chioșcuri. La Bacău. 
Molnești, Comânești, în munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
Durmăneștl șl In ol te localități 
din județ, funcționează astăzi 22 
de unități comerciale, cu firma 
„GOSTAT". Prin ele, I.A.S. Ba
cău și Traian desfac zilnic un 
mare volum de produse agroali- 
mentare. Gospodinele găsesc aici 
un sortiment bogat de legume și 
fructe proaspete, preparate din 
carne, produse lactate, băuturi. 
De la începutul anului și pină 
acum, magazinele „GOSTAT" au 
vindut populației mărfuri în va
loare de aproape 12 milioane lei, 
cu peste două milioane lei mai 
mult decît prevederile planului.

Pentru a asigura o bună apro
vizionare acestor unități, condu
cerea trustului I.A.S. a înființat, 
in cadrul întreprinderilor sale 
din Bacău și Traian, secții de 
producție bine organizate și mo
dern utilate. Astfel, la Răcăciuni 
a fost înființată o secție care a- 
sigurâ preparatele de carne, la 
Traian. Oprișești și Slobozia — 
secții pentru prelucrarea lapte
lui, iar la Letea — două ferme 
legumicole. în prezent, conduce
rea trustului I.A.S. este preocu
pată de extinderea rețelei co
merciale in toate cartierele mari 
ale orașelor din județ. Astfel, in 
cartierul „Cornișa-Blstriței" din 
Bacău, au fost înființate două 
noi chioșcuri, iar în cartierul 
„Cremenea" se înalță un modern 
magazin. Un alt magazin asemă
nător va fi deschis în curind in 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Noile unități vor contribui, 
alături de cele existente, la o 
mai bună aprovizionare a oame
nilor muncii din județ.

1 Imprudență
Maria Cimpoacă. din comuna 

Grădinari (Olt), și-a instalat in 
curtea locuinței o piuă și a în
ceput să piseze griu în ea. Deo
dată, in timpul acestei operații, 
t-a declanșat o puternică ex
plozie, in urma căreia MC. a 
fost rănită mortal. Cauza ? Pi
sălogul cu care voia să zdro
bească griul era... un proiectil 
rătăcit prin partea locului in 
timpul ultimului război.

I

Columbofilă
Casa 
fost 
oo-

Timp de două zile, la 
pionierilor din Galați, a 
deschisă prima expoziție 
lumbofilă din județ. Inițiativa 
aparține cercului micilor co
lumbofili de la Casa pionieri
lor indrumați de profesorul Oc
tavian Iamandi. Expoziția a 
fost bine primită in special de 
micii vizitatori, care au admi
rat cele 40 de rase de porumbei 
expuse — de la impozanții gu- 
lerațl pină la uriașii de Sa- 
lonta.

I
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A RÎNDURILOR PARTIDULUI

P.S. Recent a avut loc. o ședință lărgită a biroului comitetului executiv 
UCECOM, cu participarea tuturor președinților uniunilor județene ale 
cooperației meșteșugărești, cu care prilej s-au analizat posibilitățile de spo
rire a volumului de servicii in perioada imediat următoare și în perspec
tivă. stabilindu-se măsurile de rigoare. Va marca acest moment un punct 
de cotitură și pentru cooperația meșteșugărească din județul Caraș-Severin ?

Anchelă realizată de Mihai lONESCU

Fotografia de față vă prezintă o parte din televizoarele aduse de clienți la reparat la unitatea de profil din Re
șița, pentru care s-a depășit termenul de execuție. Pentru completarea imaginii surprinse de aparatul fo
tografic precizăm — ceea ce tovarășii de la cooperație știu la fel de bine, căci de la dînșii am aflGt — că mai 
bine de un sfert din reclamațiile și sesizările clienților (407 au fost numai în 1972) se referă la nerespectarea 

termenelor de execuție și la slaba calitate a lucrărilor

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii'

partidului, desfășurată de către or
ganizațiile de partid, trebuie însoțită 
de o activitate mai susținută, caic să 
determine participarea tuturor Comu
niștilor la conducerea activităților po
litice. economice și sociale. Este ne
cesară sporirea preocupării orga
nelor și organizațiilor dc partid 
în această direcție, astfel ca peste tot 
comuniștii să se manifeste efectiv ca 
factori mobilizatori și dinamizatori 
al colectivelor in care lucrează. Este 
demonstrat faptul că cele mai bune 
rezultate se obțin atunci cind orga
nizațiile de partid valorifică din plin 
funcțiile educative ale adunărilor de 
partid, repartizează sarcini concrete 
fiecărui membru dc partid și contro
lează cum sint îndeplinite, trag la 
răspundere pe cei care nu se înca
drează in disciplina de partid, dez
voltă o muncă politică d? masă vie. 
fitrins legată de realitățile concrete 
și preocupările colectivelor respec
tive. In fond, este vorba aici des
pre dezvoltarea conștiinței socialiste, 
de grija pentru formarea la toți 
membrii partidului și la ceilalți oa
meni ai muncii a trăsăturilor carac
teristice constructorilor societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Examinarea muncii cu cadrele. in 
lumina criteriilor științifice ale poli
ticii partidului in acest domeniu, a 
prilejuit plenarei reliefarea unor re
zultate pozitive, intre care creșterea 
ponderii muncitorilor în organele lo- 
cale de partid șl in aparatul lor, 
promovarea unor cadre noi, tinere, 

■bine pregătite, cu un stagiu mai în
delungat in producție. în această di
recție, în mod firesc, o însemnătate 
deosebită pentru întreaga activitate 
de selecționare și promovare a ca
drelor a avut aplicarea normelor 
stabilite de conducerea partidului cu 
privire la discutarea propunerilor de 
promovare de către colectivele de oa
meni ai muncii, precum și a princi
piului de rotire a cadrelor. Este de 
remarcat că îmbunătățirile aduse în 
ultimele luni organizării ministere
lor și celorlalte organe ceutrale dc 
stat, unităților economice și de cer
cetare științifică, s-au răsfrint pozi
tiv și asupra muncii de selecționare 
și promovare a cadrelor. Prin depla
sarea unui număr însemnat de spe
cialiști din funcții administrative 
sore activitățile productive pentru 
cave s-au pregătit, s-au creat con
dițiile unei mai bune valorificări a 
experienței și capacității lor profe
sionale. ale întăririi răspunderii pen
tru rezultatele obținute de unitățile 
in care muncesc. Trezește satisfacție 
aprecierea Dlenarei că. in prezent, 
in funcții de conducere la organele 
locale de partid. în aparatul acesto
ra, în organizațiile de masă și ob
ștești, in ministere, centrale indus
triale, in întreprinderi și instituții 
lucrează cadre cu o temeinică pregă
tire profesională și politică, profund

A apărut

MUNCA DE PARTID"
nr. 12/1973

I
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Repartițiile 
repartițiilor

Ștejan Fieraru, șef al birou
lui de reclamați: ți sesizări de 
la Consiliul popular al munici
piului Botoșani, era un spirit 
inventiv fi întreprinzător. A 
inventat 69 de nume de sohei- 
tonțî și le-a întocmit cite o re~ 
partiție pentru butelie de ara
gaz. Repartiții de dragul repar
tițiilor ? Nicidecum. Pentru că 
dumnealui a întreprins imediat 
cele de cuviință pentru folosi
rea lor: le-a înminat unui 
grup de șase „colaboratori" 
care au cumpărat buteliile din 
magazine fi le-au vindut apoi 
cu 2 200—2 400 lei bucata. In 
felul acesta, cei șase magnifici 
ți cu Fieraru șapte au realizat 
un ciștig de 145 000 lei. $t. F. a 
încasat 34 000 lei. iar restul a 
revenit „colaboratorilor" săi. 
Acum toți șapte iși așteaplă... 
repartiția pe care le-o va fixa 
instanța de judecată. Vin. așa
dar, și repartițiile repartițiilor.

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

In cadrul unui recent și 
interesant simpozion orga
nizat dc Inspectoratul ju
dețean al Ministerului de 
Interne, medicul clujean 
prof. dr. docent Viorel Gli- 
gore a ținut o expunere 
privitoare la „Rolul stării 
de sănătate a conducătoru
lui auto in prevenirea ac
cidentelor de circulație". 
Tema fiind de importanță 
majoră, i-am solicitat pro
fesorului Gligore să ne 
răspundă la citeva între
bări in legătură cu stadiul 
actual al problemei discu
tate.

— Care sint factorii e- 
sențiall ce determină în
mulțirea accidentelor de 
circulație ?

— Experiența a arătat 
că. in toate țările care au 
evoluat spre ceea ce unora 
le place să numească „ci
vilizația automobilului", so
cietatea a fost confrun- 
lată cu discrepanta dintre 
dezvoltarea bazei mate
riale și aparenta rămi- 
nere in urmă a cadru
lui instltuționalizat me
nit să reglementeze con
dițiile unui flux de trans
port rutier eficace și de 
maximă securitate. Efec
tul imediat al acestei si
tuații este accidentul de 
circulație, o adevărată pla
gă socială a lumii moder
ne. Intr-adevăr, automo
bilul — sistemul tehnic 
cel mai răspindit al zilelor 
noastre — a început sa de
vină „agresiv". Primele 
doua accidente mortale 
s-au produs in Anglia in 
anul 1896. Cu numai o ju
mătate de secol mal tirziu, 
in 1951. S.U.A. numărau al 
1 000 000-lea accident mor
tal. Citeva statistici recen
te sint insă mai edifica-; 
toarc : 16 617 morți și
388 0G7 răniți in Franța in 
1972; 33 000 accidente zil
nic și 2 morți la 3 zile in 
Paris in anul 1973 ; 400 mi
lioane dolari pagube a- 
nuale in Suedia de pe urma 
accidentelor rutiere. Sta
tisticile O.M.S. prevăd o 
hecatombă anuală de

250 000 de morți și 10 mi
lioane de răniți pe plan 
mondial.

Studiile cauzelor acciden
telor de circulație au dus 
la concluzia că ele se dato- 
resc in marca lor majori
tate factorului uman, dis- 
creditind pe cei care sus
țin ideea ca automobilul, 
„marele totem al vieții 
moderne", ar fi, prin sim
pla sa existență, „un asa
sin poluant și costisitor". 
Statistici recente, printre 
care și cele efectuate la 
noi, au stabilit că omul de 
la volan este responsabil 
de 65—85 la sută — după 
unii chiar 90 la sută — din 
accidentele dc circulație, 
față de numai 4.32 la sulă 
imputabile defecțiunilor 
tehnice și 0,39 la sută stă
rii căilor de comunicație.

— V-am ruga sâ vă re
feriți la citeva din condi
țiile ce decid accidentul 
rutier, precum șl la măsu
rile ce se cer luate prin in
termediul lor pentru pre
venirea accidentelor.

— O primă problemă 
care se ridică este selecția 
medicală a persoanelor 
care urmează să primească 
permisul de conducere in 
cadrul unui examen de 
specialitate obligatoriu și 
eliminatoriu. reglementat 
prin instrucțiunile Minis
terului Sănătății. în prac
tică. din păcate, sint 
foarte puține cazurile in 
care specialiștii care o- 
cordâ calificativul „apt 
pentru a conduce auto
vehicule" fac uz de prero
gativa de a refuza certifi
catul pentru boli care nu 
sint prevăzute in baremul 
de incompatibilități, dar 
care pot prezenta pe o pe
rioadă a evoluției lor un 
grad apreciabil de pericu
lozitate. De asemenea, lasă 
uneori de dorit acțiunea 
de educație sanitară : in 
cadrul consultațiilor obiș
nuite din unitățile sani
tare. unde bolnavul pri
mește o multitudine de 
sfaturi privind igiena, re

Revista inserează in deschi
dere editorialul „In dezbaterea 
plenarei Comitetului Central — 
o problematică social-politlcă 
(le mare însemnătate", precum 
și articolele „Creșterea exigen
ței și spiritului de responsabili
tate — deziderat major al 
unei conduceri politice eficien
te" de Iosif Szăsz și „Orizont 
larg, conținut concret activită
ții comisiilor pe domenii".

•Sub genericul „Cum se înfăp
tuiește rolul conducător al or
ganelor și organizațiilor de 
partid", revista grupează artico
lele : „Comunistul, pildă vie 
pentru întregul colectiv" de 
Petre Lungu, „Stimularea ini
țiativei organizațiilor U.T.C." 
de Nicolae Matei și „Comisia 
«conomică a comitetului de 
partid și noile organisme ale

întreprinderii" de Marin Baicu. 
Articolele „Aniversarea insurec
ției — impuls spre noi realizări 
in întrecere", „Valorificurea ca
pacității tehnice a comuniști
lor", „Curs ferm dezvoltării 
zootehniei", „Cum se acționează 
împotriva risipei", „Recoltarea 
in timp optim, fără pierderi" 
sint inserate la rubrica „Cinci
nalul înainte de termen".

Revista mai cuprinde, de 
asemenea, rubricLle : ..Progra
mul de educație comunistă a 
maselor prinde .viață", „Invăță- 
rnîntul de partid mai atractiv, 
mai eficient", „Propaganda prin 
lecții și conferințe", „Intensifi
carea continuă a vieții interne 
de partid". In acest număr al 
revistei se publică, de asemenea, 
rubricile : „Note critice", „Răs
punsuri la întrebările cititori
lor".

devotate cauzei socialismului, politi
cii partidului și statului nostru. 
Așadar, activitatea de selecționare, 
pregătire și promovare a cadrelor, 
întemeiată pe criterii științifice, do 
largă perspectivă, desfășurată dc că
tre partidul nostru iși arată roadele 
ei concrete, primește o convingătoa
re confirmare din partea vieții, a 
realităților noastre.

Rezultatele obținute Impun însă, în 
spiritul comunist de muncă firesc, 
noi îmbunătățiri', corespunzător sarci
nilor lot mai mari ale etapei actua
le. înaltelor exigențe pe care Ie ridi
că procesul de perfecționare a con
ducerii și organizării vieții econo- 
mico-sociale. După cum s-a subliniat 
la plenară, organelor și organizații
lor de partid li se cerc să acorde o 
atenție deosebită ridicării nivelului 
politic ți ideologic, al cadrelor do 
conducere, educării lor partinice, re
voluționare, punind accentul pe dez
voltarea simțului de răspundere față 
de îndeplinirea sarcinilor incredin'.a- 
te, pe creșterea combativității și in
transigenței împotriva oricăror aba
teri de la principiile eticii și echită
ții socialiste. Trebuie claj înțeles că 
încredințarea unei funcții de condu
cere constituie un mandat de încre
dere. presupunind obligații și îndato
riri suplimentare. Ca atare, cadrele 
de conducere au datoria dc a munci 
mai mult și mai bine decit ceilalți, 
de a lua asuprâ-.și sarcini mai grele, 
de a activa mai ferm pentru respec
tarea codului moral al societății noas
tre, dind ele insele exemplu in a- 
ceastâ privință.

în egală măsură, organizațiilor de 
partid le revine sarcina de a asigu
ra, peste tot, un asemenea climat de 
muncă, de participare activă la înde
plinirea exemplară a îndatoririlor 
profesionale și politice ale fiecăruia 
incit noii membri de partid să afle 
aici un cîmp larg de desfășurare a 
energiilor creatoare, a inițiativei și 
muncii devotate, închinate patriei 
socialiste. In fapt, să afle climatul 
necesar de continuă educare parti
nică, de perfecționare morală.

în întreaga activitate de selecțio
nare și promovare a cadrelor, organi
zațiile de partid au datoria să asi
gure respectarea strictă, la toate eșa
loanele, a prevederilor legii privind 
încadrarea și promovarea in muncă, 
a personalului din unitățile socialiste 
de stat — de la criteriile stabilite in 
acest scop și pină la aplicarea siste
mului de apreciere apuală sau con
sultarea colectivelor de muncă in le
gătură cu promovarea celor mai bune 
cadre în funcții de conducere.

O mare însemnătate are indicația 
plenarei de a fundamenta activitatea 
de pregătire și perfecționare a cadre
lor pe o prospectare sistematică 
a potențialului dc cadre, a rezerve
lor existente în diferite unități, 
în indisolubilă legătură cu cunoaște
rea nevoilor actuale și de perspec
tivă ale sectoarelor respective.

Pe bună dreptate s-a subliniat în 
cadrul plenarei necesitatea unei preo
cupări mai susținute din partea 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru atragerea, pregătirea și pro
movarea femeilor In funcții de con
ducere. Deși în această privință s-au 
.înregistrat progrese față de anii 
trecuți, totuși situația este departe 
de a fi satisfăcătoare. Așa cum a 
arătat secretarul general al parti
dului nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se impune „o schimbare 
radicală în promovarea femeilor", 
incit „corespunzător cu locul și im
portanța pe care o are in societate, 
femela să participe în toate forurile 
de conducere, de partid și de stat, 
in toate organismele unde se elabo
rează șl se adoptă măsurile și hotâ- 
rîrile privind dezvoltarea societății 
noastre".

De-a lungul anilor, Partidul Comu
nist Român și-a întărit continuu rin- 
durile, a dobindit o bogată experi
ență politică și organizatorică, și-a 
îmbunătățit mereu metodele și stilul 
de muncă. îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor trasate în acest domeniu de 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. va 
contribui, fără îndoială, la creșterea 
capacității de organizare și mobiliza
re a organizațiilor de partid, la în
tărirea ralului conducător al partidu
lui în toate domeniile vieții sociale, 
la îndeplinirea cu tot mai mult succes 
a sarcinilor construcției socialiste.

gimul, tratamentul, se o- 
mite aproape cu regulari
tate indicația de a da do
vadă de maximum de pre
cauție in conducerea auto
vehiculelor. Iată citeva si
tuații semnificative :

1) Infarctul miocardic 
recent (sub 6 luni) sau re
petat exclude, prin regle
mentarea Ministerului Să
nătății. calitatea de condu-

importante ale regimului 
tensional ; hipotensivii cu 
maxima sub 9 cm Hg și 
hipertensivii cu valori 
care depășesc 13 cm Hg 
la minimă și 22 cm Hg 
■la maximă. Este rolul spe
cialistului să stabilească 
dacă o valoare tensională 
care se încadrează intre a- 
ceste limite — la un bolnav 
cu antecedente hipo sau hi-

atentă a sistemului endo
crin.

4) Indivizii suferind de 
afecțiuni reumatismale ce 
evoluează alternind perioa
dele de relativă acalmie și 
puseele acute dureroase 
(discopatii, poliartrită reu- 
matoidă, spondilită ankilo- 
poetică, coxartroze etc.) 
sint în permanent pericol 
de a avea o capacitate mo-

normele igienice, abateri 
ce pot fi considerate veri
tabili „factori de risc" in 
producerea accidentelor de 
circulație, indiferent dacă 
la volan se află un om să
nătos sau unul tarat de o 
suferință.

a) Alcoolul : consumul 
de alcool sub orice formă 
și in orice cantitate este 
contraindicat conducători-

ÎNAINTE DE A VĂ URCA LA VOLAN

Verificați starea sănătății 
dumneavoastră

și după aceea starea mașinii
UN INTERESANT PUNCT DE VEDERE - ÎNTEMEIAT PE STATISTICI 

Șl CERCETĂRI DE AMPLOARE - PRIVIND CAUZELE ACCIDENTELOR 
DE CIRCULAȚIE

câtor auto. Dar oare aceas
tă măsură este suficientă 7 
Cercetările efectuate au 
arătat întotdeauna o su
prasolicitare a Inimii tra
dusă prin creșterea frec
venței incâ din momentul 
pornirii in cursă. Intensi
tatea solicitării este in 
funcție de experiența con
ducătorului și de condițiile 
traficului : starea drumu
lui. intensitatea circula
ției etc.

2) Instrucțiunile in vi
goare prevăd că nu pot 
deveni conducători auto 
persoanele cu modificări

pertehsive — este o reali
tate durabilă sau una de 
circumstanță datorată uti
lizării unor preparate me
dicamentoase.

3) Studiile crgometrice 
și aprecierea calităților a- 
tenției au dus la concluzia 
că. in afqra tetaniei. și alte 
boli endocrine majore — 
hlpertiroidișmul, mlxede- 
mul. boala lui Addison — 
sint incompatibile cu ca
litatea de conducător auto. 
S-ar impune deci, in ca
drul examenului medical 
preliminar, și o explorare

torie limitată in situații 
neprevăzute, care cer ac
țiune imediată și perfect 
coordonată. Rolul exame
nelor complexe in depista
rea acestor tulburări este 
de maximă importanță.

— Cc rol au măsurile de 
igienă personală in preîn
tâmpinarea „neprevăzutu
lui" pe șosele ?

— Oricit ar părea terme
nul de neobișnuit, există 
neîndoielnic și o IGIENA 
A CONDUCERII AUTO
VEHICULELOR ! In cele 
ce urmează vom insista a- 
supra citorva abateri de la

lor auto, cu toate că în li
nele țări legislația în vi
goare permite concentrații 
sanguine neingăcluit de 
mari. Studii recente au 
spulberat și credința răs- 
pindită printre automobi- 
liști câ utilizarea cafelei ar 
putea „contracara" efectele 
consumului de alcool. S-a 
dovedit că nivelul prezenței 
alcoolului in singe crește 
mai repede și are tendința 
să se reducă mai lent sub 
influența cofeinci.

b) Fumatul la volan are 
un dublu potențial nociv ;

a ■ ■ ■ ■
pe de o parte, poate a- 
bate atenția conducătoru
lui auto in timpul mane
vrelor făcute pentru a 
căuta și aprinde țigara, iar 
pe de altă parte expune 
organismul efectului neu
rotoxic al nicotine! și oxi
dului de carbon. S-a sta
bilit că fumatul unei sin
gure țigări crește pulsul cu 
10—40 bătăi pe minut, ten
siunea arterială cu 20—30 
mm Hg și produce o stare 
de oboseală care are ca 
rezultat scăderea acuității 
vizuale, in special noap
tea. Pericolul rămine la fel 
(le mare chiar daca fu
mează „numai" persoanele 
transportate in cabina au
tovehiculului. Două țigări 
fumate intr-un autoturism 
cu geamurile inchise acu
mulează o cantitate de 
oxid de carbon care face 
să se dubleze timpul de 
reacție al conducătorului 
in situații neprevăzute.

c) Alimentația joacă un 
rol important in asigurarea 
condițiilor normale pe care 
se bazează aptitudinile de 
conducere. Se recomandă 
automobiliștilor să nu por
nească în cursă după mese 
copioase, cind organismul 
se află in plin efort de di
gestie, iar pe parcurs, la 
cite 3—4 ore. să facă pau
ze pentru a se alimenta, 
de preferință cu alimente 
ușor digerabile, de volum 
redus și cu mare valoare 
calorică.

d) Oboseala, este culpa
bilă pentru producerea a 
8—20 la sută din accidente. 
Experiențele psiho-tehnice 
moderne au arătat că 
după 4—6 ore de conduce
re se pot observa redu
cerea atenției, tendința de 
a abate privirea dc la li
nia drumului, alternarea 
de stări de somnolența cu 
excitabilitate și prelungi
rea cu 5 la sută a timpu
lui de frinare. Capacitatea 
de observație scade cu 30 
la sută, ceea ce înseamnă 
că un șofer oboșit ratează 
3 din 10 indicatoare de cir

culație. De aceea, apariția 
stării de somnolență obli
gă la o pauză mai lungă 
sau chiar la întreruperea 
călătoriei pentru un somn 
reconfortant, potrivit prin
cipiului că „cel mai prost 
hotel este preferabil celui 
mai bun spital". Purtătorii 
de ochelari cu mai mult 
de 3,5 dioptrii nu sint sfă- 
tuiți să conducă in timpul 
nopții.

O problemă de importan
ță deosebită în prevenirea 
accidentelor de circulație 
este aceea a consumului 
de medicamente. După 
statistici recente, in R.F.G. 
din 500 accidentați luați la 
intîmplare 328 erau sub in
fluența unor substanțe 
medicamentoase. Testele 
de circulație efectuate in 
mai multe centre au stabi
lit efectul negativ mai a- 
les al substanțelor cu ac
țiune asupra sistemului 
nervos. Acest fapt a con
dus. de altminteri, la în
tocmirea unor liste de me
dicamente care sint inter
zise conducătorului auto : 
narcoticele, tranchilizante
le, psihotonicele, anticon- 
vulsivantele, antihistami- 
nicele, miorelaxantele, hi- 
potensoarcle și anorexi- 
genele. Ceea ce trebuie 
combătut cu hotărîre in 
practica conducerii au
tovehiculelor este tendința 
la automedicație și ideea 
greșită că starea de obo
seală poate fi anihilată e- 
ficace printr-un adevărat 
„dopaj".

— Și, ca o concluzie ge
nerală...

— N-aș putea spune de
ed că trebuie să veghem 
toți laolaltă ca la volan să 
nu se afle decît oameni 
perfect sănătoși, în deplină 
posesiune a facultăților lor 
fizice. Atit spre binele ce
lor ce conduc autovehicule, 
cit și spre binele pietoni
lor. Deci al nostru, al tu
turor.

Interviu realizat de 
Victor BIRLADEANU



SCÂNTEIA — marți 26 iunit 1973 PAGINA 3

23 AUGUST-
Ziua insurecției 

naționale 
antifasciste armate

__________

în intimpinarea 
marii sărbători, noi succese 
in întrecerea pentru

ÎNDEPLINIREA cincinalului 
Înainte de termen

Au îndeplinit 
planul pe primul 

semestru
Județul Vrancea. Ansaia’ 

te in marea întrecere socialistă 
pentru realizarea cincinalului îna
inte de termen, colectivele de oa
meni ai muncii din unitățile in
dustriale ale județului Vrancea au 
realizat, la 23 iunie, sarcinile pla
nului semestrial la indicatorii pro- 
ducției-marfă. livrări la fondul 
pieței și export In ultima săptfi- 
mină a lunii iunie se vor 
obține peste plan însemnate canti
tăți de produse chimice, confecții, 
mobilă, produse alimentare, prefa
bricate. diverse specii de bușteni, 
cherestea, olacaj ș a. — a căror va
loare va depăși 27 milioane lei ; 
la export se vor livra peste plnn 
produse in valoare de 2,5 milioane 
lei-valută. în fruntea întrecerii sc 
situează colectivele fabricii „Chi
mica- din Mărășești. Întreprinderii 
forestiere de exploatare și trans
porturi. Fabricii de prelucrare a 
lemnului Gugești, Fabricii de con
fecții din Focșani.

Unități ale județului Olt.
Sase unități economice din ju

deț — intre care Fabrica de 
conserve din Caracal. Fabrica 
de zahăr din Corabia. între
prinderea de utilaj alimentar din 
Slatina și Uzina mecanică pentru 
agricultură și industrie «alimentară 

I din Bal? — au îndeplinit planul
[ semestrial. Pină la sfirșitul lunii

se va realiza o producție supli
mentară — conserve de legume, 
aspersoare și aripi de ploaie, uti
laje pentru uscarea cerealelor ș.a. 
— in valoare de peste 70 milioane 
lei.

Siderurgițtii hunedo- 
reni k*  *ntrecerea socialistă in 
cinstea zilei de 23 August, colecti
vul Combinatului siderurgic Hune
doara continuă să se situeze pe pri
mul loc in județ. EL a onorat inte
gral, cu 8 zile înainte de termen, 
obligațiile contractuale la export pe 
primul semestru. Avansul ciștigat 
creează certe posibilități siderur- 
giștilor hunedoreni ca pină la 30 
iunie a.c. să depășească planul la 
export cu peste 12 milioane lei va
lută.

<____________—____________

IN CONSTRUCȚIE — NOI
BRĂILA:

A DOUA ETAPA A TERMOCENTRALEI 
CHIȘCANI

Pe șantierul termocentralei Chișcani. constructorii 
s-au aneajat să pună in funcțiune, cu două luni mai 
devreme, prima dm cele trei turbine de 200 MW. Aici 
au început și lucrările de construcții la cea de-a doua 
etapă de 2 X 330 megawați, așa incit, pină la sfirși
tul anului 1977, Ja termocentrala de la Chișcani Bră
ila se va pune in funcțiune o capacitate . totală de
1 290 megawați. Pentru aceasta se vor efectua aproape
2 milioane metri cubi de săpături și peste 100 000 
metri cubi de umpluturi cu beton. Tot aici se vor 
înălța două dintre cele mai mari coșuri dc fum din 
țară : primul, de 200 metri Înălțime, este aproape 
gata, iar al doilea, necesar etapei a doua, va avea 
250 metri înălțime.

BOTOȘANI:
FABRICA „ELECTROCONTACT"

Pe platforma industrială a municipiului Botoșani 
au inceput lucrările dc construcție a fabricii ,.Elec
trocontact", nou și important obiectiv al actualului 
cincinal. Fabrica va produce aparatură de joasă ten
siune pentru utilaje și echipamente industriale. Se 
remarcă ponderea însemnată a cheltuielilor cu dota
rea tehnică a noii unități, care, in devizul general, se 
ridică la 67 la sută. Punerea in funcțiune a acestui 
obiectiv se va realiza in două etape, ultima urmind 
a fi încheiată in trimestrul III 1975. Proiectantul — 
institutul „Eleclrouzinproiect", din cadrul M.I.C.M.G.E. 
— a asigurat circa 90 la sută din documentația de 
execuție, urmind ca pentru uncie lucrări auxiliare 
proiectarea să fie încheiată pină la 30 iunie a.c.

RÎMNICU-VÎLCEA:
FABRICA DE MOBILĂ

La Combinatul dc produse stratificate din lemn 
Rimnicu-Vilcea au inceput lucrările de construcție a 
unei moderne fabrici de mobilă. Noua capacitate este 
prevăzută să intre in funcțiune la sfirșitul anului 
viitor. Fabrica va fi dotată cu utilaje românești de 
mare randament și va realiza o producție anuală 
echivalenta cu peste 15 000 garnituri de mobilă.

COMĂNEȘTI:
FABRICA DE PLĂCI AGLOMERATE

La Comănești, in cadrul combinatului de prelucrare 
a lemnului, se află in stadiul final de construcție o 
nouă fabrică de plăci aglomerate din lemn, care va 
contribui la valorificarea superioară a deșeurilor din

Recoltatul orzului la cooperativa agricolă Hoenești, județul Olt

OBIECTIVE PRODUCTIVE

Termocentrala de la Rogojelu va avea în final o pu
tere instalată de 1 720 MW, situîndu-se pe primul loc 
în cadrul sistemului energetic național. Pe șantierul 
acestui mare obiectiv energetic se lucrează acum cu 
toate forțele pentru montarea și conectarea la sistem 
a incă patru grupuri de 330 MW. fiecare, la cel de-al 
treilea coș de fum și la ultimele turnuri de răcire

exploatările forestiere și din fabricile de prelucrare 
a lemnului de pe Valea Trotușului. Fabrica de plăci 
aglomerate se al’lă in pragul intrării in funcțiune. In 
aceste zile, constructorii, montorii și beneficiarul fac 
ultimele retușuri, probează mașinile și utilajele. Odată 
cu începutul lunii iulie, aici se vor realiza primele 
plăcu

CIMENT, C1T MAI MIM CIMENT 
PENTRU ECONOMIA NAȚIONAIĂ! 
O chemare la care un mare șantier 

nu a găsit încă răspunsul optim
In următorii ani. Combinatul de 

materiale de construcții Hoghiz. ju
dețul Brașov, va fi cea mai mare 
unitate producătoare de ciment din 
tară. Aici urmează să intre in func
țiune două mari linii de fabri
cație ; etapa întii — în iunie 1974, iar 
etapa a doua — in iunie 1975. Imagi- 
natl-vă șantierul, desfășurat sub 
poalele unei păduri, ne o întinde
re vastă. Te aștepți, pe bună drep
tate. ca pe șantier, in confor
mitate cu investițiile alocate de stat 
pentru construcția combinatului, 
realizările obținute «să fie cit mai 
bune, să demonstreze dc ne acum 
hotărirea constructorului si a bene
ficiarului de a pune la termen in 
funcțiune, si chiar mai devreme — 
cum întilnim atitea alte cxemDle in 
tară — acest important obiectiv in
dustrial. Mai ales că antreprenorul 
general — Trustul de construcții in
dustriale din Brasov — este un con
structor de prestigiu, care, in de
cursul anilor, nu o dată s-a eviden
țiat în îndeplinirea sarcinilor ce-l 
revin din planul de investiții. Or. 
de astă-datâ. in oofida numeroase
lor motivații si justificări ce ni s-au 
adus, din capul locului trebuie spus 
că. asa cum se desfășoară lucrări
le. rezultatele sint departe de a 
mulțumi, de a da garanții că gra
ficele de execuție reactualizate pen
tru recuperarea restanțelor vor fi 
respectate. Pe drept cuvint, ing. 
loan Ghiraș, de la Consiliul jude
țean Brașov pentru controlul mun
citoresc al activității economice si 
sociale — care ne-a însoțit in cursul 
anchetei noastre — arăta că rapor- 
tind situația la celelalte șantiere in
dustriale din județ, pe cel de la 
Hoghiz stăruie cele mai serioase ră- 
mineri in urmă.

Ne-am adresat, pentru nominali
zarea lucrărilor cu restante mari în 
execuție, chiar șefului de șantier, 
ing. Manfred Kravalzky.

— Termenele de punere în func
țiune trebuie oricum respectate ! — 
tine să precizeze șeful de șantier. 
Totuși, față dc graficul coordonator. 
Ia cele 19 obiecte ale investiției s-au 
înregistrat, pină acum, intîrzleri in 
medie de aproximativ 6 luni. Me
dia rezultă din faptul că la unele 
din lucrări râminerile in urmă sint 
de o lună, iar la altele depășesc 10 
luni. In special săpăturile au de
curs foarte greu : aici s-au adunat 
cele mai multe întîrzieri si aceasta 
mai ales din lipsă de mijloace de 
transport si de șoferi.

Adevărul este că ambii parteneri 
(constructor si beneficiar) iși au par
tea lor de răspundere pentru aceas
tă situație. O spunem deschis, chiar 
dacă vom fi contraziși. Ing. Gheor- 
ghe Cîincș. beneficiarul investiției, 
este de părere că dacă nu sc înre
gistrează grabnic un reviriment pe 
șantier, în sensul de a se ajunge zil
nic să se toarne circa 1 000 mc 
beton, gi chiar 1 500 mc, atunci 
termenul de intrare in funcțiune a li
niei întii va fi serios periclitat. Ace
lași interlocutor ne prezenta o situa
ție din care reieșea că. in perioada 
1—13 iunie a.c.. pe șantier s-au tur
nat 3 980 mc beton, față de un ne
cesar dc 8 385 mc. cerut de recupe
rarea răminerilor în urmă.

Consfătuire internațională privind efectele izotopice 
in procese fizice și chimice

CLUJ (Corespondentul ..Scinteii". 
AL Mureșan). — La Institutul de izo
topi stabili din Cluj au inceput luni 
dimineața lucrările consfătuirii — cu 
participare internațională — pe 
tema : Efectele izotopice în procese 
fizice și chimice. Sint prezenți, 
alături de specialiști din București. 
Iași. Timișoara și Cluj, specialiști 
în acest domeniu al cercetării din 
alte țări ca U.R.S.S.. S.U.A.. R.D.G., 
R.F.G., Franța, Spania, Australia. E- 
gipt, Cehoslovacia. Elveția. Israel, 
Japonia, Marea Britanie, Polonia. In

— Indiferent de aceasta, era do 
părere tov. Gheorghe Ciineș, dife
rența menționată creste zilnic si va 
fi tot mai greu de recuperat.

Din păcate, trebuie să fim de acord 
cu beneficiarul I

Dar și constructorul reproșează 
unele lucruri beneficiarului. In 
principal, că documentația tehnică 
l-a tost predată cu tntirzieri dc la 
3 pină la 14 luni. După cum ob
serva ing. loan Ghiraș. aceasta s-a 
răsfrint apoi negativ asupra posibi
lităților antreprenorului general de 
a-și pregăti corespunzător șantierul, 
de a-și asigura din vreme si coor
dona cu fluxul de execuție mate
rialele, prefabricatele, utilajele și. in 
mod deosebit, forța de muncă co
respunzătoare. Constructorul a in- 
timninat greutăți neprevăzute, dato
rate și structurii amplasamentului, 
coca ce i-a cerut să facă un efort

însemnări pe teme 
de investiții, la Combinatul 

de materiale 
de construcții Hoghiz

suplimentar, cu atit mai mult cu 
cit majoritatea obiectelor sint 
fundate pe piloti. Or. cind au in
ceput lucrările. încă nu se știa e- 
xact — spunea șeful de șantier — 
ce tipuri de piloti vor fi utilizați.

Discuțiile purtate cu șeful de șan
tier și cu tov. Loghin Aldea, șef de 
echipă fierar-betonist, secretarul or
ganizației de partid al șantierului, 
nu ne-au dumerit și intr-o altă pri
vință. Pe de o parte, oricine ar veni 
aici constată lipsa de muncitori ca
lificați. ceea ce in parte ar expli
ca și râminerile în urmă înregis
trate în domeniul îndeplinirii pla
nului de investiții. Pe de altă parte, 
ni s-a spus că nu lipsa forței de 
muncă a impietai asupra bunei ac
tivități a șantierului. Atunci ce ?

— Lipsa de autocamioane și de 
șoferi. îndeosebi...

Să fie asa ? Dar chiar șeful de 
șantier recunoștea — iar directorul 
de la T.C.I.-Brașov, ing. Leon Lei- 
bovici, era de fată — că antrepre
norul general dispune de circa 140 
de autocamioane, din care insă... 
active, numai jumătate. Restul ?

— Lipsesc piese de schimb și. mai 
ales, șoferi, justifică directorul trus
tului.

Dar atunci la ce-au mai fost a- 
duse. numai ca să ocupe un teren 
de garare la Hoghiz. și nu la Bra
sov ?

— Doar din aprilie a.c. Încoace 
s-a resimțit tet mai acut lipsa de 
muncitori calificați : dulgheri, zidari, 
montori de prefabricate s.a.. plus 
șoferi, continuă ing. Manfred Kra- 
vatzky.

11 credem. însă cine altcineva de- 
cit tot întreprinderea sa, si ministe- 

cadrul consfătuirii, care va dura 3 
zile, vor fi dezbătute peste 60 de 
referate și comunicări, din care cir
ca 20 aparțin specialiștilor români. 
Programul cuprinde și patru conferin
țe plenare și vizitarea laboratoarelor 
institutului. După cum ne informa 
prof. dr. docent Victor Mercea, di
rectorul Institutului de izotopi sta
bili Cluj, consfătuirea va prilejui 
dezbaterea unor probleme deosebit 
de importante cu privire la aplica
bilitatea practică a izotopilor stabili. 

rul din care face parte, l-ar putea 
ajuta mai bine ? ! După cum. îm
părtășim șl părerea că un sprijin 
mai eficient ar putea acorda șl mi
nisterul beneficiar, pentru că. la 
urma urmelor, interesul este deopo
trivă de ardent. Am Intilnlt situa
ții cind beneficiarii unor mari in
vestiții. unor noi întreprinderi in
dustriale — de exemplu, cei de la 
Fabrica de produse electrotehnice 
din Tit-u — în momentele critice 
pentru constructor, n-au pregetat 
să-i sară in ajutor, să-și suflece mi- 
necile și să se sprijine reciproc pen
tru punerea in funcțiune la termen, 
și chiar mal repede, a obiectivelor 
respective. De ce ne-am referit la 
acest exemplu ?

— Avem circa 300 de lăcătuși, e- 
Icctricieni. sudori, pregătiți pentru 
combinat, spunea tov. Gh. Ciineș. dar 
ii vom nune la dispoziția construc
torului numai cind se va trece la 
montaj.

Dar de ce. pină atunci, acești mun
citori n-ar putea fi utilizați pe șan
tier ? Că de lucru este berechet 1

La data de 19 Iunie p.c. situația 
lucrărilor pe șantierul combinatului 
era destul de dificilă. Valoric, din 
planul de lucrări pe anul acesta se 
realizase 28 la sută, ceea ce. rapor- 
tind la nivelul necesităților etapei 
I. reprezenta circa 34 la sută. Sub 
raport valoric — ni s-au dat asi
gurări — prevederile planului anual 
se vor îndeplini. Dar stadiile fizice 
de care depinde punerea in funcțiune 
a etapei I ? Aceasta este marea în
trebare căreia, in primul rind, tre
buie să i se dea un răspuns cores
punzător.

în ședințele de comandament s-au 
luat o serie de măsuri organizato
rice și tehnice menite să ducă la 
recuperarea răminerilor in urmă. To
tuși. dacă avem in vedere ritmul 
actual de execuție pe șantier, nu 
se întrevede deocamdată o schim
bare in bine a situației. Sperăm că 
aceasta se va întimpla în următoare
le zile, deoarece, ni s-a spus, s-au 
repartizat sarcini fizice suplimentare 
pentru șantierul de la Hoghiz si al
tor constructori, cum sint trusturile 
de lucrări speciale, de instalații si 
lucrări industriale din București, 
Trustul de instalații și montaj Bra
șov, șantierele antreprenorului gene
ral din Sibiu, Făgăraș, Miercurea 

•Ciuc șl Brașov, întreprinderea de 
construcții industriale din municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. Ele ur
mează să realizeze, cu mijloace si 
cu forță de muncă proprii, depozi
tul de materii prime, glisarea silo
zurilor de făină si stația de omoge
nizare. suprastructura de la turnul 
dcloanelor, pilele de la cuptoarele 
de «linker, stația de transformare și 
conexiuni, castelul de apă cu sta
ția de pompe, turnul de răcire sl 
camera de comandă, precum și că
minul cu 112 locuri și un bloc cu 
80 de apartamente. Un sprijin în
semnat 11 aduce și șantierul de con
strucții forestiere Brașov, care reali- 
zeazâ lucrările de deschidere a ca
rierelor de calcar si argilă, drumu
rile de acces la cariere s.a. Sint 
întrunite astfel condițiile materiale 
pentru ca intîrzierile de pe acest 
șantier să fie recuperate integral, 
iar termenul dc punere în funcțiu
ne a liniei întii de producție să 
poată fi respectat ! In acest mod se 
creează și premise pentru ca, prac
tic. linia a doua să poată fi pusă 
in funcțiune chiar mai înainte de- 
cit termenul stabilit.

Dar, pentru ca restanțele să fie 
grabnic recuperate, iar planul de 
investiții să fie îndeplinit, este im
perios necesar ca munca pe șantier 
să se desfășoare fără preget, în con
dițiile unei bune organizări, fără nici 
un minut irosit în van. Această ce
rință trebuie avută în vedere atit de 
organizația de partid a șantierului, 
cit și de forurile de resort din ceie 
două ministere, cărora le revine răs
punderea pentru construirea la Ho
ghiz a celui mai mare combinat de 
materiale de construcții din țară.

Sever UTAN

SÎNTEȚi PREGĂTIT! PENTRU 
MAREA BĂTĂLIE A SECERIȘULUI?

La întrebarea adresată de corespondenții noștri, 
răspund azi județele Mureș, Alba și Bacău

(Urmare din pag. I)

Anul acesta, in județul Mures s-a 
pus un accent deosebit pe etanșei- 
zarea combinelor, iar acum la fie
care din ele se face proba cu boa
be. Cu ocazia suprarecepției combi
nelor au fost verificate amănunțit 
mecanismele și dispozitivele de re
glare, care prezintă o Importanță deo- 
eeb:‘J pentru reducerea pierderilor 
de boabe. Datorită bunei organizări 
a procesului de reparații — specia- 
««zarea unor centre pentru re condi
ționarea unor ansamble. cum sint a- 
parateie de treier, axele oscilante, 
seuturătoarele ș.a. — secțiile de me
canizare au Încheiat la termen re
pararea c-Jor 822 combine și 220 pre
se de balotat. In prezent este in 
cure amenajarea atelierelor mobile 
pe remorci, dotate cu banc de lucru, 
.aparat de .sudură și piesele care se 
uzează mai repede. De rărind a 
avut loc instruirea mecanizatorilor și 
stabdirea parcelelor care vor fi re
coltate mecanizat. Ceea ce mai Lp- 
sifte este firma de balotat, care a 
fost asigurată numai Jn proporție de 
50 la sută din necesar. Prin măsu
rile luate pină in prezen*.  există ga
ranția că. in județul Mureș, recol
tarea cerealele- păioase se va în
cheia fără pierden.

★
împreuna cu inginerul Marcel Ne- 

delcu. directorul Trustulu. județean 
Alba ai S.M.A.. am vizitat citeva 
secții de mecanizare. La Măhâgeni, 
directorul S.M.A, Unirea, ing. Emil

Sâlăjan, ne spune că reparațiile sint 
Încheiate. Ne constituim ad-hoc in
tr-o comisie de verificare. Numai la 
o singură combină C 1. din cele 6 
in dotarea secției din Măhăgcni a 
S.M.A. Umrea, se identifică 6 de
fecțiuni. Citeva ..mărunțișuri" de a- 
cest fel au fost constatate și la alte 
3 combine din secție. Oare, mecani
zatorii din Măhâgeni nu știu ce în
seamnă buturuga mică și că ase
menea ..mărunțișuri" pot scoate 
combina din lan ? La secția din co
muna Unirea, cele 4 combine C 1 și 
C 3 erau recepționate. Dar nici la 
acestea nu se făcuseră unele re
glaje. nu erau etanselzate. în sec
țiile vizitate, din 14 combine verifi
cate — unele mai sumar — nici una 
nu putea primi dreptul de a Intra 
imediat în lan. Au fost luate măsuri 
urgente de eliminare a unor aseme
nea neajunsuri. „Specialiștii din ca
drul trustului verifică în teren cali
tatea reparațiilor — ne-a asigu
rat directorul trustului. Nu vom 
admite nici o reparație necore3- 
punzfitoare". De multe ori risipa 
de rec'-ltă și timp bun de lu
cru sint provocate de lucruri apa
rent mărunte, dar cu Importanta lor.

★
Vizillnd 23 de secții din cadrul a 7 

S.M.A.-uri din județul Bacău, am 
constatat că la un mare număr de 
combine se lucra Încă la reparații. 
La Cleja. bunăoară, din cele 6 com
bine a fost reparată doar una sin

gură. Lucru consemnat, de altmin
teri, și in procesul verbal întocmit 
de comisia de suprareceDtie. La 
cooperativa agricolă din comuna Ni- 
colae Bălcescu, toate cele 5 combi
ne C 1 se aflau în reparații. Comi
sia de suprarecepție constatase mul
te defecțiuni si a dat 3 zile ca ter
men pentru Înlăturarea lor.

— Credeți că veți reuși să exe
cutați toate aceste remedieri la vre
me ? — l-am întrebat pe Augustin 
Moraru. șeful secției, cu o zi inainte 
de a expira termenul fixat.

— Imposibil. Pentru că ne lipsesc 
o seamă de piese de schimb.

Situație asemănătoare am Întiinit 
și Ia Fărăoani. Valea Seacă. Păn- 
ceștl. Căluți. Stefan cel Mare și in 
alte secții de mecanizare din județ. 
La secția Răcăciuni. a stațiunii cu 
același nume, din cele 3 combine 
doar una a fost pusă la punct asa 
cum se»cere, și anume cea care tre
buie trimisă In stațiune pentru de
monstrații practice.

în timpul raidului l-am Intilnlt 
pe directorul trustului S.M.A., căruia 
i-am cerut părerea in legătură cu 
cele constatate. „Se pare ca am fost 
informați greșit in privința repara
țiilor — ne-a declarat tov. Stan Me- 
reuță. Trebuie să luăm măsuri ur
gente".

Așa credem și noi.

deasupra lui un cer de 
conducte, de estacade, de 
bazine, turnuri uriașe, ma
carale. O lume de munci
tori amenajează spațiul, 
fațada uzinei : au netezit 
terenul, au așternut tro
tuare largi, au plantat și
ruri de plopi, au semănat 
iarbă, flori. O lume de 
muncitori, zidari, tencui- 
tori, zugravi, vopsitori, 
înălța ți pe schele, la toate 
nivelurile, pe afară și prin 
interioarele uzinei — ten- 
cuiesc, zugrăvesc in culori 
liniștitoare. Muncitori spe
cialiști in izolații înfășoară 
convulsionatele rețele de 
conducte — ultimele — de 
toate mărimile, care stră
bat in toate sensurile u- 
zina, ca un uriaș sistem 
arterial. In urma lor. alți 
muncitori le imbracă in 
tablă pe care o vopsesc In
tr-o culoare argintie. La 
unul din cele două coșuri 
de fum, înalte de optzeci 
de metri, se fac, de ase
menea, ultimele lucrări. Li
niștit. masiv, măreț, pe 
din afară, ca și cum n-a 
fost făcut do oameni. în 
interiorul uriașului tunel 
vertical, echipe de munci
tori tineri tocmai termină 
de zidit cu cărămidă re
fractară. Le notez numele : 
Gh. Birdeș, Nicolao Preda, 
Zaharia Ungureanu, Du
mitru Udea, Roibu Pe- 
trică, Ștefan Arvinte. Mai 
sint — și săvirșesc o ne
dreptate că nu-i pot cu
prinde pe toți, pentru că 
toți alcătuiesc o singură 
ființă umană temerară, 
care urcă acolo, in Înăl
țimi. Sint toți tineri ute- 
ciști.

Undeva, printre bazinele 
uriașe trec cițiva oameni 
grăbiți și cineva imi a

rată : „uite-l pe șeful pro
iectului". Șeful proiectului 
uzinei 1 Intr-un punct de 
lucru —• poate la niște 
pompe uriașe — cițiva 
muncitori și cițiva șpccia- 
liști examinează o piesă, 
un cuzinet care urmează 
să fie montat. Unul din 
specialiști arată cu degetul 
citeva puncte, cițiva pori 
pe luciul metalic al piesei, 
și Înțeleg că dă dispoziție 
să nu se monteze pină cind 
nu sint tratate mai intii a-
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cele puncte. Recunosc in 
cel care dă explicațiile 
pe „beneficiar" — ingine- 
rul-șef al uzinei de alumi
nă. Mircea Șuteu, și lingă 
el. directorul uzinei, Ierc- 
mia Drăcea. Deși ne-am 
mai văzut in alte etape ale 
șantierului, s-ar putea să 
nu ne mai cunoaștem — 
oricum ii simt preocupați 
și ii las in pace.

După ce socotesc că am 
umblat destul singur prin 
șantier, recurg la ajutorul 
unei alte cunoștințe vechi 
— inginerul Sanițki Boles
lav, șeful întregului șan
tier, din primele zile aici. 
O scurtă incursiune In 
biografia acestui om. Sa
nițki Boleslav a terminat 
facultatea In 1957. Pină In 
’59 a lucrat la Uzina de 
fibre sintetice de la Săvi- 
nești; apoi la Suceava, la 
Combinatul de ;eluloză și 
hlrtie și Combinatul pentru 
industrializarea lemnului, 
la Combinatul de îngrășă
minte azotoase din Tg. 

Mureș, Uzina de aluminiu 
Slatina, Uzina de autotu
risme Pitești — și, din vara 
lui 1970, aici, la Tulcea. 
Sărbătorește a! șaptespre- 
zecelca an de șantier, odată 
cu intrarea în funcțiune a 
Uzinei de alumină de la 
Taleea. Cea mai mare >izină 
de alumină din țară. Pe 
poarta el vor intra anual 
600 mii tone de bauxită; din 
care se vor produce 250 mii 
de tone de alumină. Tot 
procesul tehnologic este un 

proces umed, cu un con
sum mare de apă — apro
ximativ vreo 700 litri pe 
secundă.

— După cum vă amintiți 
— povestește inginerul 
Sanițki — pe dealul ăsta a 
fost clndva o livadă de 
caișl și lanuri. S-au bătut 
aici mii de piloți de mai 
multe tipuri ; s-au turnat 
mii de metri cubi de be
ton ; s-au montat mii de 
tone utilaje.

Au existat momente grele 
In viața șantierului ? Me
moria păstrează doar unele 
dintre ele. La sfirșitul lui 
1972 s-a produs o Intîrziere 
mare a lucrărilor la secția 
de măcinare a bauxitei. 
Cauza ? Lipsa oamenilor 
calificați, în special dul
gheri. Termenele de mon
taj erau periclitate. A ve
nit In ajutor trustul din 
Constanța cu o echipă 
mare de dulgheri și a tre
buit un efort de citeva săp- 
tămîr.i, în care s-a muncit 
ii ii noapte. L*  rindul lor. 

montorii au preluat același 
efort de zi și noapte, să 
termine la timp montajul. 
Alt moment greu ? Execu
ția stației de descărcare a 
vagoanelor, o lucrare cu o 
structură complicată, pre
tențioasă, realizată in che- 
son deschis. în timpul lan
sării s-a Înțepenit chesonul 
de mal multe ori — șl a 
fost nevoie de eforturi, de 
soluții ingenioase, căutate 
la fața locului și in insom
nii, pentru desțelenirea a

cestui cheson și lansarea 
lui pină la cota respectivă. 
Memoria păstrează puține 
greutăți șl le dizolvă pe 
toate, ca pe o floare in vin 
— cu viscole, cu geruri, no
roaie, nopți, intemperii de 
toate felurile — In acest 
sentiment de la urmă, al 
biruinței, al sarcinilor îm
plinite. Memoria păstrează 
numeroase episoade — u- 
nele cu adevărat eroice — 
autentice examene trecute 
cu maximă exigență șl res
ponsabilitate de către co
muniștii șantierului, de 
către organizația de partid, 
nucleu puternic, capabil «să 
învingă toate greutățile, să 
mobilizeze energiile și con
științele.

Acum uzina îmi apare 
mai limpede. Umblu prin 
ea ca printr-un vast și com
plicat purgatoriu — pentru 
că un adevărat purgatoriu 
al aluminei este această 
uzină. Am la mine o listă 
cu numele unor oameni. 
Am sa-i găsesc prin șan

tiere, _ la locurile lor de 
muncă. Sint dintre oamenii 
pe careuzina ii va ține min
te. Citesc : Ion Cioranu, 
montor, șef de brigadă, Gh. 
Voinca — șef șantier mon
taj utilaj chimic, Constan
tin Pungă, montor, șef de 
brigadă, NicoJae Severi- 
ncanu, sudor, șef de bri
gadă, Dumitru Buzea, 
tinichigiu, a lucrat la toate 
obiectivele, Gh. Birdeș. 
șamotor, a lucrat la toate 
obiectivele (pe acesta l-am 
descoperit la coșul nr. 2), 
Vasile Manole, buldozerist, 
Ion Tciega, Steiian Cara- 
taș. Constantin Barbu, Vla
dimir Zecheru, maistru e- 
lectrician, Ioncscu Ionel, 
instalator, Gheorghe Mirea, 
dulgher, Ion Bălan, elec
trician, Vasea Petre, șo
fer, Vasile Ciolacu, șef 
brigadă montări conducte 
și estacade, inginer Gh. 
Jurov, specialist electrome
canic, ing. Constantin Croi
torii, montor, inginer-șef de 
lot centrala termică, Gh. 
Marcu. îmi ridic privirea 
spre creștetul coșului de fum 
nr. 1, de la centrala termi
că : in lumina soarelui pare 
un admirabil lujer de oțel. 
Sus de tot este încununat 
cu un desen în carouri de 
șah, albe și roșii — sem
nalizator pentru avioane. 
Pe carourile albe se dis
ting inițialele unor nume. 
Așadar, acel care au înăl
țat coșul, care l-au zidit 
pe dinăuntru și l-au echi
pat cu tot ce-l trebuie, ur- 
clnd pină acolo, sus, 
Intr-un ascensor din citeva 
sclndurl — șl-au scris sin
guri numele acolo, în înăl
țimi, unde nu va mai ajun
ge nimeni, ci numai vlntul. 
In nordul Dobrogei, la 
Tulcea, o uriașă inimă in
dustrială începe să bată In 
aceste zile și nu se va mal 
opri niciodată.
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CURSURILE UNIVERSITARE
în recenta cuvin tare a tovarășu

lui Nicol&e Ceaușcscu. cu privire la 
dezvoltarea și perfecționarea invâtâ- 
mintuiui. se subliniază, drept con
diție principală pentru pregătirea 
optimă a tineretului. necesitatea 
creării unui tim© corespunzător stu
diului individual temeinic și siste
matic. oombătindu-se. totodată, su
praîncărcarea și formulindu-se reco
mandări precis? și ferme pentru îm
bunătățirea formelor de predare în 
învățămint. Faptul ca atare impune 
reconsiderarea intr-un înalt spirit 
de discernământ a unor metode și 
procedee esențiale pentru buna 
funcționare a procesului de invăță- 
mint. intre care elaborarea și tipări
re*  cursurilor universitare ocupă im 
J'X- de seamă. Cu atit mai mult cu 
cit in ultima vreme s-au depus ?- 
fnrturi considerabile pentru soluțio
narea optimă a acestei probleme. An 
de an. prin edituri sau prin secțiile 
de multiplicare care funcționează în 
aproape toate instituțiile dc invăță- 
mint superior, se tipăresc cursuri si 
manuale universitare 
in tiraje apreciabile.

Dar față de cereri, 
procesul este departe __ 
iat. Așa cum pe bună dreptate 
sublimat și in lucră: * 
V.A.S.C.R., ca și in dezbaterile pri
lejuite de adunarea generală a co
muniștilor din centrala Ministeru
lui Educației și învățămintului. per
fecționarea muncii universitare in 
ansamblu, sporirea timpului studen
țesc necesar activităților practico- 
productive reclamă prezenta tuturor 
cursurilor și tratatelor într-o înaltă 
ținută științifică și metodică, impu
nând. in consecință, o mai mare 
preocupare și concentrare de energii 
din partea consiliilor și senatelor uni
versitare. a întregului corp profeso
ral. In acest sens ni se par demne 
de reflecție citeva dale sintetice 
privitoare Ia disciplinele la care 
ÎKCA nu există un material didactic 
adecvat. Iată, bunăoară. Universita
tea din Cluj comunica in urmă cu 
citeva luni forului său ierarhic, prin 
adresa nr. 8375. câ din totalul ce
lor 551 discipline existente in pla
nul de învățământ. 122 sint neaco
perite cu manuale și cursuri, iar 
alte 260 eint acoperite doar cu 
lucrări apâriite in alte instituții de 
învățămint superior. Tot astfel, rec
toratul Universității din lași făcea 
cunoscut prin adresa sa nr. 13 243 că 
din cele 444 discipline înscrise in 
actualul plan de învățămint, 113 sint 
neacoperite, in timp ce 147 sint a- 
protundate de către studenti după 
lucrările altor instituții universitare. 
Universitatea din Brașov arăta, de 
asemenea, câ există ..53 discipline 
neacoperite prin cursuri proprii, 
unele din acestea nefiind acoperite 
nici prin lucrări cu profil asemănă
tor apărute in alte locuri" ; alte 11 
ci scipline au nevoie de o nouă ediție 
.din cauza epuizării tirajului sau a 
modernizării cursului". Asemenea e- 
forturi editoriale sint de multă vre- 

necesare și în cazul Facultății 
de filozofie din București, unde iși 
desfășoară activitatea un mare nu
măr de personalități de prestigiu 
ale vieții noastre universitare, dar 
unde o bună parte dintre discipli
nele predate nu au acoperirea in 
cursuri.

Perioada imediat următoare 
chiderii acestui an universitar a fost 
proiectată tocmai de aceea să re- 
nrezinte o bogată etapă de editare a 
lucrărilor universitare. în acest sens, 
e suficient să amintim exemplul 
institutelor agronomice din Timi
șoara și din București, al institute
lor
Și 
de 
Și 
fie 
tul 
miile de studenți.

cursuri de cea mai bună cali
tate. cu o informație bogată, cu re
feriri la ultimele date ale științe! 
d:n domeniul respectiv. Dar în acest 
context se impune atenției și o nouă 
Întrebare : cind vor ajunge in mina 
studenților cărțile astfel planificate ? 
Pentru că. iată, de pildă, in planul 
de editare a manualelor de la Insti
tutul agronomic din Iași se arată că 
disciplina „Tehnologia 
bolilor și dăunătorilor-4 
de agricultura). pinâ __ _
cursului propriu nu are posibilități 
de acoperire cu alte manuale, dar 
termenul de predare a manuscrisului 
erte fixat abia pentru ...31. XII. 1974.

combaterii 
(Facultatea 

la apariția

mai rare. Nc-o demons trează însuși 
exemplul Academiei de studii 
mice, unde senatul și-a 
un plan amănunțit de 
prin aplicarea cărora să 
țină acoperirea sută la sută 
ciplinolor cu 
coi . “ _ ....... . ....... _r_______
< .!ă a tuturor cursurilor și manua
lelor, atit in ceea ce privește ridi
carea nivelului teoretic, cit și legarea 
mai strlnsâ a învățământului de pro
ducție. Așa, do pildă, pentru o mai 
judicioasă proporție intre volumul 
cursurilor și numărul orelor de pre
dare. senatul a stabilit o limită de 
pagini, in raport de caracterul dis-

ocono- 
propus 
măsuri 
se ob- 
a dis- 

mat «rialul bibliografie 
;punzător și imbunătățirea radi-

Un bogat bilanț editorial,
de

de 
de

me

specialitate

necesități, 
a fi inchc-

■a 
Conferinței

des-

politehnice din Cluj. Timișoara 
București 
studii 

sute de 
elaborate 
nu poate

sau al Academiei 
economice, cu zeci 
lucrări prevăzute să 
și litografiate. Fap- 

decit sâ bucure pe 
care așteaptă

teatre
a Filarmonica de stat ..George 
Er.escu" 'da Ateneul român) : 
Concert simfonic extraordinar — 
muzici
Dirijor :
— 30.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
ciale" (sala Studio) : Moartea ul
timului golan — 20.

vienezâ de divertisment. 
Kurt Woss (Austria)

dar se lasă încă așteptate
noi eforturi redacționale

..Torm o tehnica și mașini termice", 
predată la Brașov din 1963. arc ca 
termen de depunere a manuscrisului 
luna ianuarie 1975 ș.a.m.d. Să fie 
oare nevoie de un întreg cincinal 
pentru tipărirea unui curs care, ori
cum. nu in acest an se expune pen
tru prima oară in fața studenților ?

Cum se explică asemenea întâr
zieri ...planificate ? Ne-am adresat 
cu o asemenea întrebare tovarășului 
conf. univ. Alexandru Redeș, de la 
Academia de studii economice, autor 
al mai multor lucrări științifice și al 
unei teze de doctorat, inițiatorul și 
susținătorul mai multor contracte 
economice încheiate in acest an cu 
producția, dar al cărui curs — „Mer- 
ceologia produselor metalice și elec
trice" — n-a văzut, ca lucrare uni
tară. lumina tiparului, deși de peste 
10 ani este prezentat in prelegeri.

— Lucrez de peste 20 de ani în 
învățămintul superior și n-am apucat 
decit o singură seric de studenți. 
prin '54 cred, care să-și termine pre
gătirea universitară cu același plan 
de învățămint. Am asistat la frecven
te schimbări și transformări de pla
nuri. de programe, de cursuri. E 
cazul cursului meu. Pină acum 
ani, el exista sub 
pline diferite. în 
parte a trecut la 
ele sint. contopite.

— Și ce se va 
nuare cu cursul?

— Sînt sincer convins câ activita
tea de cercetare științifică a unui 
universitar trebuie să înceapă și — 
pe un plan superior, într-un anumit 
înțeles — să se sfîrșească aici, in 
elaborarea și editarea propriului curs. 
De altfel, cursul meu este prevăzut 
sâ apară si vă încredințez că va a- 
părea foarte curind. Mai pre
sus de aceasta însă, obiectivul pen
tru care pledez este stabilitatea 
mai accentuată a planului de învă
țămint. Și sint satisfăcut să constat 
câ in ultima vreme există efectiv 
preocupare in acest sens. Cind o dis
ciplina capătă de la un an la altul 
alt contur, și chiar altă titulatură, 
alt volum de ore, redactarea cursului 
devine foarte dificilă.

Nu e mai puțin adevărat că de 
fiecare dată cind organismele uni
versitare de conducere — senatele și 
consiliile profesorale — situează pe 
primul plan problema 
elaborării și

____ ’3 
forma a trei disci- 
fiecare an. cite o 
cealaltă, incit azi
întâmpla în con ti-

conceperii, 
apariției la timp a 

cursurilor pentru studenți. cazuri de 
genul celui amintit sint din ce in ce

• Teatrul ..Lucia Sturdza__
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici —
• Teatrul satiric-muzica) „C. 
nașe" (la Sala Palatului) : 
pălăria ! — 19,30.
• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la ,.Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20.30: 21.15.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18.30.
• Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.

Bu-

ciplinelor respective, in așa fel incit 
eforturile fiecărui autor să aibă 
drept obiectiv realizarea unor ade
vărate sinteze. In plus, pentru ca a- 
ceste eforturi să beneficieze de cit 
mai exacte modele de referință, in 
consiliile profesorale și în senat a 
fost analizat un număr apreciabil de 

. cursuri și discipline. Demnă de re
marcat este și inițiativa de a se în
tocmi pentru fiecare curs o fișă spe
cială indicind nivelul teoretic și po
litic al cursului, utilizarea metodelor 
statistico-matematice. aria de infor
mare, elementele noi care ar trebui 
introduse, suprapunerile .ș.a.

Dar abia din momentul apariției 
sale, cursul iși definește cu adevărat 
condiția complexă in cuprinsul mun
cii universitare ; apariția lui nu în
cheie, ci deschide un capitol esențial 
— al aplicării celor mai adecvate 
tehnici de lucru in activitatea de 
pregătire a studenților. Și așa cum 
autorii caută să-și definească preg
nant personalitatea în paginile în
credințate tiparului, tot astfel ei știu 
să facă din cursul tipărit un instru
ment complementar altor mijloace de 
informare, pe care studenții le gă
sesc sistematizate adesea in indica
țiile bibliografice. Adesea, cu toate 
că ar trebui să fie in mod curent. 
Există insă și excepții, iar cu unele 
dintre ele ne-am intilnit in investi
gația de față. De pildă, programa

cursului de „Ergonomie și organi
zare a muncii in întreprinderile In
dustriale". predat la A.S.E., are 19.5 
pagini, in schimb „bibliografia pen
tru studenți" cuprinde nu mai puțin 
de 24 de pagini, in cadrul cărora nu
mai capitolul consacrat cărților 
dică 182 de ludrări însumi nd 
număr impresionant dc pagini. în 
plus, nicăieri nu se indică un anumit 
număr de pagini sau un anume ca
pitol, ci de pretutindeni reiese nece
sitatea parcurgerii Integrale a lucrării. 
Dacă adăugăm și cele 51 de t itluri in
dicate in capitolul al IV-lea, și 
cele 7 lucrări metodologice În
scrise în capitolul al V-lea, men
țiunea făcută la sfirșitul acestor și
ruri... nesfârșite de lucrări, cum că 
„în afara bibliografiei prezentate mai 
sus. pentru studii mai aprofundate 
se poale cerceta și fișierul biblio
grafic...", ni se înfățișează in adevă
rata ei semnificație. O semnificație 
elocventă pentru lipsa de relief va
loric cu care apar destul de frecvent 
listele de indicații bibliografice. în 
multe alte cazuri se indică locul a- 
pariției, editura, dacă volumul este 
broșat sau cartonat, se indică pină 
și cota bibliografică sau sala de lec
tură unde poate fi consultată (in ca
zul cind poate fi consultată pentru 
că in exemplul citat, dintre cele 182 
lucrări amintite mai sus. 113 sint 
apărute in străinătate și nu rareori 
exemplarul unic pe care-1 dețin bi
bliotecile se află împrumutat acasă); 
in schimb nu se spune nimic despre 
caracterul lucrărilor, dacă unele ca
pitole, și care anume, se află într-o 
determinare mai strinsă cu proble
matica unei anume teme de curs.

Să fim clar înțeleși : nu pledăm în 
vreun fel pentru drămuirea lecturii 
universitare. •
ca ,
nică, eficientă, 
tivitate merită 
re competentă 
caracterul înalt ________
tivității universității și de aici înce
pe, de la modul în care o bibliogra
fie iși propune să menționeze nu 
tot ce s-a scris pină azi intr-un 
anume domeniu, ci și (sau mai ales) 
direcția in care o lucrare și-a afir
mat și confirmat caracterul ei ex
cepțional.

Pentru că, poate mai mult chiar 
decit primele prelegeri, relieful va
loric conferit bibliografiei definește 
adevărata inaugurare a unui curs de 
prestigiu.

Iată doar citeva considerații asu
pra cărora meditindu-se cu răspun
dere, luindu-se cele mai eficace de
cizii și măsuri, se pot crea condiții, 
ca nicăieri cursurile universita
re să nu se mai țină... fără cursuri.

Dar
desfășurarea ei 

o 
sprijin.

$i
sistematic

Sa
lin

tocmai pentru 
să fie rod- 

asemenea ac- 
indruma- 

sistematică. Iar 
al ac-

Mihai IORDANESCU

cinema
• Salcîmul liliachiu : LUMINA — 
9: 11.15; 13.30: 16: 18.30; 20.45.
• Lumea se distrează : CAPITOL
— 9; li: 13: 15; 17; 19; 21, la gra
dină — 20.15, FLAMURA — 9; 
11.15; 13,30; 16: 18.15; 20.30.
• Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9.30: 13: 16.15; 19,30. FESTIVAL
— 9; 12.30; 16: 19,30, la grădină — 
20,30. GRADINA DINAMO — 20,30.
• Ultimul cartuș : GRIVIȚA —
9: 11,15; 13.30: 16; 18.15: 20.30.
CENTRAL — 9,15: 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30. AURORA — 9: 11,15; 
13.30: 15,45: 1«: 20,15. la grădină
— 20,30. TOMIS — 9; 11,15: 13.30;
15.45; 18,15; 20,45, la grădină —
20,15.
• Monte Carlo : PATRIA — 10: 
12.30; 15.15; 18: 20,45. LUCEAFĂ
RUL — 8.30; 11: 13.30: 16: 13,30: 
21. la grădină — 20,15. ARENELE 
ROMANE — 20.15.
• O zi mai lungă dccit un an : 
DACIA — 9; 11,15: 13.30; 16; 18.15; 
20,30.
• Simon Templar intervine :
BUCUREȘTI — 9: 11,15; 13.30;
16.15; 18,45: 21. la grădină — 20,15, 
EXCELSIOR — 9; 11,15: 13.30: 16; 
IR.15; 20.30. MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20.45, MODERN — 
8.45; 11; 13.30; 16; 18,30; 21, la gră
dină — 20,30.
• Ciprian Porumbescu : VIITO
RUL — 15,30; 19. ARTA — 15,30; 
19, la grădină — 20.15.
• Fluturii sint liberi : FAVORIT
— 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 
16,15; 20,30, la grădină — 20,15.

• Veronica : UNIREA — 16: 18; 
20. la grădină — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.45.
• Ce se intimplă, doctore ? : 
DOTNA — 11: 13.30: 16: 18.15; 20.30.
• Viva Maria — 10: 12; 14. Mira
col la Milano — 16,30. Stan șl 
Bran lupi de mare — 18.30; 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Aventurile lui Babușcă : LIRĂ
— 16: 18: 10, la grădină — 20,15.
• Copiii căpitanului Gram 5 
BUCEGI — 15,30: 17.45; 20. la gră
dină — 20.30. CIULEȘTI — 10; 
15,30; 18; 20,30.
• Aici zorile sint din nou liniș
tite : DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
• Pc aripile vintulul : VOLGA — 
9: 14; 18.30. MIORIȚA — 9.30; 15;
19.15, GRADINA SELECT — 20,15.
• Bătrinii bandiți : CRINGAȘI — 
15,30: 18; 20.15.
• Rond de noapte : GLORIA — 
8.45; 11; 13,15; 15,45; 18.15; 20.30, 
FLOREASCA — 15,30: 18: 20.15.
• Omul nu e singur : POPULAR
— 15.30; 13; 20,15.
• Sălbăticia albă : TIMPURI NOI
— 9.30—20,15 in continuare.
• Ceața : MUNCA — 16: 18; 20.
• Acea pisică blestemată : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30; 18; 20,15.
• Semnale : RAHOVA — 15.30; 18.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : RAHOVA — 20,15.
• Cind legendele mor : MOȘILOR
— 15,30: 18: 20,15, la grădină — 
20.30. VITAN — 15,30; 18; 20.15, la 
grădină — 20.30.
• Nici un moment de plictiseală : 
PACEA — 15.30; 18; 20.15.
e Cowboy : COSMOS — 15.30; 18;
20.15.
• Solaris: PROGRESUL — 15,30: 19.
• Țara sălbatică : FERENTARI — 
15.30; 18; 20.15.
• Fata bătrină : COTROCENI — 
14; 16; 16; 20.

PE TRASEELE VACANȚEI DE VARĂ
Cotești, Gâlăciuc, Anghelești, Mușunoaiele sint repere în munții Vrancei, care au devenit repede cunoscute 
pionierilor și școlarilor. în aceste puncte, dupâ cum ne transmite corespondentul „Scînteii" ION NISTOR, prin 
contribuția unităților economice ain județ, s-au construit tabere pentru vacanța de vara. Peste 3 000 de 
pionieri și școlari vrinceni vor petrece zile de neuitat, vor cunoaște frumusețile de balada ale codrilor mă
reți și întinselor plaiuri, comorile folclorice și etnografice din „Țara Vrancei". In fotografie : Vedere ge

nerală a taberei de la Gâlăciuc Foto t N. ' Moldoveanu

Repertoriul nou al Tea
trului german din Timi
șoara a cuprins in această 
stagiune două drame, 
„Noaptea nechemată" de 
Al. T. Popescu, „Vassa 
Jeleznova" de M. Gorki, 
dramatizarea unui basm 
după „Frații Grimm", pre
cum și citeva comedii ro
mânești și străine. Cea in
titulată „Cunoștințe de 
concediu", a cărei acțiune 
se petrece in zilele noas
tre intr-un sat cu popu
lație șvabă (scriere cu o 
plăcută tentă moralizatoa
re. cu un bogat comic de 
situații și cu un generos 
comic verbal), aparține 
unui autor dramatic local: 
Pieter Riesz. Cum ea s-a 
bucurat de o montare in
spirată și vioaie. putem 
vorbi, printre altele, și de 
nobila preocupare a tea
trului de a recomanda pu
blicului nume noi.

Aflat ou citeva luni in 
urmă in pragul aniversării 
a 20 de ani de existență, 
Teatrul german din Timi
șoara s-a oprit, în vederea 
marcării evenimentului 
printr-o sărbătoare a artei, 
la „Faustul originar" goet- 
heean. „Urfaust" a fost con
siderat pe bună dreptate 
(atita vreme cit ..Faust", 
in varianta ultimă, repre
zintă un ideal scenic de 
neatins chiar și pentru 
colective artistice mai nu
meroase. cu o experiență 
mai bogată) ca fiind adec
vat posibilităților echipei.

Montarea lui „Urfaust", 
realizată cu ajutorul sub
stanțial a două personali
tăți distinse ale vieții ar
tistice din R. D. Germană, 
regizorul Otto Lang și sce
nograful Franz Havemann 
din Weimar, vădind un 
salutar efort de creație și 
de autodepășire din partea 
actorilor timișoreni, a de
venit, după opinia noastră, 
o sărbătoare a artei teatra
le din această stagiune, un 
adevărat eveniment cultu
ral.

Și aceasta, pentru câ 
spectacolul realizat sub 
conducerea lui Otto Lang 
este un exemplu de fideli
tate și spirit creator, o 
admirabilă lectură a lui 
„Urfaust" prin ,.Faust", o 
deosebit de interesantă 
descifrare a operei din ti
nerețe, clocotitoare de pa
siune. prin cea desăvârșită 
de Goethe pină la adinei 
bătrâneți — ca expresie a 
unei superioare concepții 
filozofice despre om. des
pre bine și rău, viață și 
moarte. Montarea timișo

reană este totodată o sub
tilă lectură a lui ,,Faust" 
din perspectiva omului 
contemporan, dornic să 
descopere și să releve mo
dernitatea gândirii goethee- 
ne. contribuția ei substan
țială la fundamentarea 
artistică a unui nou con
cept despre om. a unei noi 
imagini despre vechile mi
turi și neliniști, despre ac
tele contradictorii ale omu
lui.

...Cortina albă (ce aco
peră doar jumătatea de

...De la înaltul său pu
pitru, nesatisfăcutul de el 
și de lume Faust rostește 
celebrul său monolog — 
expresie a elanului irezis
tibil către „o viața vastă 
și infinită", a căutării 
unei noi dimensiuni a vie
ții. a unei modalități de 
depășire a limitelor uma
nului și înglobare a forțe
lor întregului univers. Un
deva, in afară, dar tot
odată jn preajma camerei 
lui. așezat pe un scaun, și 
in ținută „de casă", urmă-

CRONICA DRAMATICĂ

„Urfaust"
de GOETHE

LA TEATRUL GERMAN 
DE STAT DIN TIMIȘOARA

jos a scenei, permițând 
privirii să înregistreze ma
nevrarea pe verticală a 
decorului — ceea ce con
stituie unul dintre efectele 
subtile urmărind distanța
rea) se dă înlături. Sce
nografia lui Franz Have
mann dezvăluie cele dinții 
semnificații ale montării. 
Decorul și costumele de 
rafinament coloristic evocă 
timpul lui Goethe și nu pe 
cel al Evului Mediu. Stam
pa unei așezări urbane din 
vremea Renașterii acoperă 
fundalul și lateralele — 
scena situindu-se, deci, în 
centrul orașului. Camera 
lui Faust, ca și cea a Mar
garetei, este o încăpere 
mică, distinctă — o cutie 
in cutia scenei, sugerînd 
raportul dintre microcos
mosul individual și acel 
„die Welt“ goetheean care 
înseamnă deopotrivă : lu
mea orașului, societatea. 
Lumea, Universul.

Spectacolul se desfășoa
ră cu consecventă pe linia 
unei formule de realism, 
(stilizat cu finețe și so
brietate) care conține pu
ternic expresive semnifi
cații de ordin mai general, 
unele chiar simbolice.

rindu-1 atent, privindu-1 
țintă, cu sobră familiari
tate, se află, din prima 
clipă, Mefistofeles (suges
tie scenică evidentă a fap
tului că Mefisto este o 
componentă a conștiinței 
moderne întruchipate de 
Faust). El va păși, deci, în 
„laboratorul" lui Faust 
fără vreun „hohot satanic". 
Va face „schimb de locuri" 
cu acesta. Va medita de 
la același pupitru — fără 
nici una din „clasicele" 
atitudini „diabolice". îl va 
primi și-l va amăgi pe 
student. .Aventura" lui 
Faust și a lui Mefisto re
flectată scenic ca una a 
doi oameni diferiți cel 
mult prin înclinații, tem
perament și caracter va 
constitui în planul semni
ficației maj adinei traiec
toria destinului și expe
rienței unei unice conștiin
țe, atrase și sfișiate de 
aspirații și soluții existen
țiale extreme. Mefisto- va 
fj deci „demonul" interior 
al lui Faust. Prin el vom 
avea revelația că omui 
poartă in sine multe dintre 
„rațiunile" propriei și 
eternei sale revolte și dra
me titani ene.

Montarea timișoreană 
este o demonstrație de 
adecvare, de simplitate și 
finețe, de teatralitate adin- 
că, lipsită de ostentație. 
Nu vom mai insista asu
pra viziunii regizoral-sce- 
nografiee care ar merita, 
desigur, un studiu separat, 
ci asupra creațiilor actori
cești, și ele rod al atit de 
fertilei, fructuoasei, dar 
desigur și exigentei cola
borări cu Otto Lang.

Profesionalitatea trupei, 
efortul ei de autodepășire 
sint demonstrate pe deplin 
de adecvarea la viziunea 
regizorală ori la stilul ine
dit, dificil prin simplitate 
și _ prin diversitate (căci 
„Urfaust" conține o adâncă 
dramă de idei filozofică, 
o tulburătoare idilă ado
lescentină, citeva scene de 
un suculent comic grotesc 
popular — Taverna Auer
bach. „promenada" — o 
tragedie a damnării păcă
tosului etc.). Pledează, de 
asemenea, in favoarea aces
tei _ profesionalități de ți
nută : ritmul și muzicali
tatea nuanțată a tiradelor, 
dicția ireproșabilă, elegan
ța desăvirșită a mișcărilor.

Fiecare interpret iși com
pune rolul cu minuție, atent 
la încadrarea lui in an
samblu. Se cuvin, desigur, 
apreciați mai intii prota
goniștii : Peter Schuch (un 
Faust tînăr, apt să suge
reze convingător neliniștea 
omului modem. tragica 
descoperire a limitelor și 
tentativa depășirii lor) și 
Otto Grass!, un Mefisto 
insidios, ironic, echivoc, 
seducător prin inteligență. 
De asemenea: Ida Iarcsck 
— o emoționantă Marga
retă — Gretchen pură, 
tandră, naivă, feciorelnică, 
apoi o eroină tragică im- 
plorind umilă ajutorul și 
răscolită de remușcări. Se 
cuvin, de asemenea, men
ționați in termeni elogiosi 
și interpreții celorlalte ro
luri episodice, care reali
zează compoziții de preci
zia și finețea unui meca
nism de orlogerie : Margot 
Goitlinger (Marta), Rudolf 
Bellgrasch (Wagner), Hans 
Jakobj (studentul), Robert 
Jereb, Horst Strasser, Os
kar Schilz, Franz Groger.

Remarcabila reușită a 
Teatrului german din Ti
mișoara cu „Urfaust" este 
de natură, credem, să am
biționeze și să stimuleze 
colectivul artistic, să-l în
demne la noi realizări de 
ținută. 1

Natalia STANCU

adnotări • adnotări •adnotări • adnotări• adnotări •adnotări

Afirmări ale tinerilor
interpreți

îmbucurător este faptul 
că, pentru acest final de 
stagiune muzicală. Radio- 
televiziunea română a ima
ginat un ciclu de trei ma
nifestări supunând atenției 
marelui public realizările 
interpretative ale celor mai 
tinere forțe solistice bucu- 
reștene. Este vorba de e- 
levi sau absolvenți ai celor 
două licee de muzică din 
Capitală. în acest context 
Orchestra de studio a Ra- 
dioteleviziunii române, di
rijorul permanent a] aces
teia, Carol Litvin. îndepli
nesc o misiune de onoare 
la a Înlesni, a îngriji aces
te prime afirmări artistice. 
In cadrul odor trei con
certe, prezentând programe 
ce reclamau o Înaltă res
ponsabilitate artistică, i-am 
urmărit, astfel, ne cițiva 
dintre cei mai merituoși 
elevi și absolvenți ai licee
lor de muzică „G. Enescu" 
și nr. 1 — violonista Anda 
Petrovlci, dispunind de o 
inteligență, de o muzicali
tate impresionante, pianis
ta Luiza Steriade. inspirată 
și dezinvoltă in cint. obois
tul Grigore Cecan. muzical 
și perfectibil in afara emo
țiilor scenice, pianistul Io
sif Ion Prunner, evoluind 
cu o certă atitudine con- 
certistică, violonistul Ște
fan Rodescu, natură solis
tică vibrantă, cuceritoare, 
violonistul Dan Ungureanu. 
manifestând o grijă aparte 
pentru expresivitate in 
cadrul virtuozității, violon
celistul Vasile Zaharia,v

permanent preocupat de 
calitatea tonului functional 
atașat frazării muzicale, 
violonista Mihaela Martin, 
temperament artistic preg
nant, dotat cu o intuiție 
muzicală aleasă.

Indiscutabil, suita acestor 
manifestări capătă o im
portanță și mai mare, pe 
plan national, dată fiind 
preluarea și transmiterea 
concertelor prin interme
diul camerelor de televi
ziune. Și tocmai pentru că 
această acțiune, atit de 
meritorie, cunoaște o ase
menea amploare, nu era 
oare firesc ca măcar unul 
dintre concerte să fie de
dicat tinerilor soliști pro
venind din alte centre cul-

tural-artistice ale țării ? 
Recentul Festival republi
can al elevilor din școlile 
și lioeele de artă a indicat
— la nivel solistic, al for
mațiilor de cameră, corale 
și orchestrale — forte ar
tistice de reală valoare 
râspindite pe tot teritoriul 
țării. Posturile noastre de 
televiziune, de radio, na
ționale și locale -dispun, in 
consecință, de un impor
tant material artistic și 
uman pentru a fi valorifi
cat în emisiuni speciale. 
De asemenea, filarmonicile 
din diferitele orașe ale 
țării au datoria morală de 
a-i promova in concert — 
prin intermediul unor ma
nifestări anume organizate
— pe acești tineri meri
tuoși. ce reprezintă schim
bul de miine in domeniul 
artei noastre muzicale in
terpretative.

Dumitru AVAKIAN

Frumusețea cutezătorilor
Revista „Cutezătorii" se 

află la cel de-al 300-lea 
număr. Prilej de a medita 
la sutele, miile de pagini 
Însemnate de ginduri și 
vise, de înfăptuiri și bucu
rii intr-un răstimp de 
cițiva ani.

Continuând tradiția pu
blicațiilor specializate pen
tru copii, redacția a căutat, 
in noua sa serie, 6ă reali
zeze o revistă cit mai a- 
tractivâ. răspunzând impe
rativului de a face educa
ție de înaltă calitate citito
rilor săi : educație In spi
ritul muncii, al dragostei 
pentru patrie, educație in

numele _ .
al respectului față de 
ceea ce s-a înfăptuit, 
prieteniei.

Răsfoind noua serie a re
vistei se poate ușor observa 
că activitatea organizațiilor 
de pionieri de pe întreg 
cuprinsul tării e armonios 
ilustrată, că expedițiile 
pionierești, care și-au câș
tigat o indreptățită popu
laritate, sint comentate 
alert, că actele de eroism 
înfăptuite de copii 6int 
consemnate la loc de frun
te, iar popularizarea celor 
mai buni dintre cei mai 
buni are o rubrică aparte.

cinstei și dăruirii, 
tot 
al

Prin sumarul fiecărui nu
măr, revista „Cutezătorii" 
devine un ajutor real pen
tru tinerii cititori. îi ajută 
pe copii să învețe și 6ă 
cunoască lucruri noi, să-și 
completeze cunoștințele o- 
ferite de manualele școlare.

în primul rind insă — și 
aceasta ni se pare princi
pala calitate — revista se 
străduiește să devină o 
tribună a educației comu
niste a pionierilor și șco
larilor !

în această muncă de e- 
ducatie. de formare, un loc 
aparte revine oamenilor de 
știință, scriitorilor, care li 
se adresează copiilor 
intermediul ___
demn de remarcat faptul 
că redacția are permanent 
in atenție realitatea că 
pionieria e o etapă spre 
tinerețea comunistă. Iniția
tiva. hărnicia, inventivita
tea. cinstea sint pentru 
fiecare copil argumente 
certe pentru marele exa
men : intrarea in organiza
ția de tineret.

Desigur că, în noua se
rie a revistei, se poate găsi 
loc pentru mai bine. Re
dacția ar putea prezenta 
mai substanțial figurile 
marilor bărbați ai țării, pro
filurile unor oameni de 
știință și cultură români 
despre a căror faimă se 
vorbește dincolo de frunta
riile țării, pagina externă 
ar putea fi comentată mai 
viu etc. Cel de-al 300-lea 
număr al „Cutezătorilor" 
este deopotrivă prilej de 
bilanț pozitiv, dar și de 
scrutare cu cutezanță a noi 
drumuri publicistice către 
inima și conștiința tânăru
lui cititor.

M. COSTEA

in versuri fade

prin
revistei. Este

Ne surprinde nu o dată, 
parcurgind filele acoperite 
de versuri din numeroase
le plachete publicate, une
ori cu riscantă bunăvoință 
de edituri, platitudinea de
zarmantă a unor poezii a- 
dunate cu nejustificată 
grabă intre coperțile unor 
cărți. Oricit de dăruiti am 
fi cititului de stihuri, ori
cit ne-am strădui să aflăm 
și să păstrăm ceva din 
substanța unor asemenea 
cărți, în locul tuturor aces
tor dorințe firești ne inva
dează, după ultima filă ci
tită, gustul amar al con
vingerii că am fost păcă
liți, câ cineva, ascuns in
tre rinduri, ne amăgește 
timpul, pasiunea și. mai 
ales, speranțele noastre. 
Deoarece, oricare cititor a- 
tunci cind deschide o carte 
speră să afle cel puțin 
citeva rinduri in care sim
țirea și gindul său să se 
întilneascâ cu cele ' 
tului. Din păcate, 
ră adesea, prea 
cărți străine de 
poeziei. Incapabile___ _
bra și de a ne emoționa.

Am răsfoit, nu de mult, 
un asemenea volum, inti
tulat „Clipe colorile", ti
părit de Florica Dumitres
cu, (e drept, pe cont pro
priu, la editura „Litera") 
și impresia 
lltate, de 
răzbate din 
zii, anulind 
gramatice 
Cartea suferă de lipsa idei!

in fiecare poezie in parte 
sau in tot, se mișcă in ju
rul unor ginduri mărunte 
sau mimează „prăbușiri" 
inexistente. Alergind in 
toate vinturile, lipsită de 
un reazem interior durabil, 
poezia se anulează prin 
incapacitatea de a depăși 
banalul : „Vint de nord și 
vint de sud, / zăresc cu
loarea trecutului, / aud 
strigătul viitorului, / ijitre- 
vdd pitul somnului...". Al
teori, pe fondul lipsit de 
relief al poeziei, intilnim 
exprimări confuze, să
race in substanță, definiții 
aberante, cum ar fi „lu
mina e un drum cind, ne- 
știind, nu vedem", __
„născută din explozii / mi
rat de neobișnuite, / 
proape că pierduse / roti-

sau
a-

ale poe- 
se ofe- 
adesea. 
spiritul 

de a vi

de superficia- 
inconsis tență. 

puținele-i poe- 
eforturile pro- 
ale autoarei.

rea -mersului de înainte". 
în asemenea versuri, pină 
și gramatica românească 
se simte frustrată in drep
turile ei.

În vitrinele librăriilor in- 
tilnim nu o dată, și sub 
firma altor edituri, cârti de 
versuri care aduc doar măr
turii asupra lipsei de idei 
și sentimente adevărate, 
încețoșate fiind de umbre
le unor false tristeți.

Cui oare folosesc aseme
nea versuri, fără valoare, 
în care și bucuria, și tris
tețea, sînt mimate, deopo
trivă ? Faptul că asemenea 
volume se află în librării 
impune din partea criticii 
toată atenția. Critica de 
poezie trebuie, consider, să 
pledeze mai ferm pentru o 
literatură a omului de azi 
ce incorporează realități și 
trăiri adevărate, capabile 
să exprime colectivitatea 
noastră umană.

Prof.
I. SANDULESCU

Lecția cineamatorilor
în județul Neamț, pe 

lingă Casa de cultură a 
sindicatelor din Piatra 
Neamț activează de cițiva 
ani membrii clneclubului 
..Zimbrul". Filmul de ama
tori este destinat aici unor 
„scopuri
concret, el este un factor 
esențial de influențare 
producției in asimilarea 
folosirea unor noi
logii și mijloace mecanice 
in exploatările forestiere, 
în popularizarea sistemului 
de salarizare în acord glo

utilitare" ; mai

a
Și 

tehno-

bal etc. Efectul moral al 
acestor filme de scurt me
traj se reflectă deopotrivă 
in strădaniile oamenilor 
muncii de a răspunde che
mării partidului de a în
deplini exemplar sarcinile 
de producție. în acest sens, 
pelicula intitulată sugestiv 
„LA CONFLUENȚA GÎN- 
DULUI CU FAPTA : CIN
CINALUL ÎNAINTE DE 
TERMEN" ilustrează din 
plin dăruirea în muncă, 
abnegația și atașamentul 
fată de partid.

Un capitol însemnat al 
activității cineamatorilor 
este dedicat anchetei 
sociale. Primele filme- 
dezbateri de acest gen 
au avut ca idee de bază mo
dul cum se exercită contro
lul obștesc in industrie, co
merț, sănătate. Alte filme 
au ca temă disciplina in 
muncă, grija pentru păstra
rea avutului obștesc sau 
problema conviețuirii socia
liste. Proiecția unui scurt 
metraj intitulat „PROCE
SUL UNOR GESTIONARI" 
a fost urmărită cu vădit 
interes de către lucrătorii 
din organizațiile comerciale 
din județ, prilejuind dezba
teri ulterioare pe teme de 
etică și echitate.

Cu toate succesele, este 
de observat că cineclubul 
din Piatra Neamț este de
ficitar la unele dintre genu
rile cinematografice : pe
licule despre trecutul is- 
torio al acestor plaiuri, 
de pildă, așteaptă încă 
să fie realizate. Faptul 
denotă nevoia unei în
drumări și a unui sprijin 
concret din partea cineaș
tilor profesioniști ; or. în
tre această categorie de 
oameni ai filmului și cei 
din cinecluburi contactele 
sint foarte rare sau lipsesc 
cu desăvârșire.

Un lucru ni se pare demn 
de semnalat : tematica . de 
interes social, de actualitate, 
„culeasă" la fata locului, 
ișî află drum sigur către 
spectator. Este lecția pe 
care cineamatorii din Pia
tra Neamț o susțin cu 
succes.

t V
PROGRAMUL I

9,09 Teleșcoală a Matematică • 
Probleme recapitulative. Pre
zintă prof. Ivanca Olivotto 
• Literatura română.: Tudor 
Arghezi — poet al omului. 
Prezintă lect. univ. George 
Gană.

10.00 Telex.
10,05 Avanpremieră.
10.10 Arad — insula a IH-a — re

portaj de Mirel Ilieșiu.
10.20 Teleenclclopedla.
11,05 Teleclnemateca pentru tine- 

-Explozie în munți".
12.30 Pe-un picior de plai.
12.50 52 de Inițiative în 52 de săp- 

tămini.
13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Lecția 

a 59-a,
18,00 Telex.
18.05 Publicitate.
18.10 Moment folcloric.
18.20 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. „Minerii".

18.50 Muzica — emisiune de actua
litate muzicală.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal * Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20,00 Cintecul săptăminii : 
cint, țara mea" de 
Doboș.

20,05 Universitatea TV. a 
civilizațiilor .

20,45 Seară de teatru : 
nosul*'  de Carlo Goldoni.

22,35 24 de ore a Contraste in lu
mea capitalului.

, „îți
Viorel

Istoria

„Minci-

PROGRAMUL n

Gelu MUREȘAN
J

20,00 Avanpremieră.
20,05 „Noi. tinerii" — film docu

mentar. Regia : Florica Cer- 
năianu.

20,20 Muzică ușoară cu Anda Călu- 
gărcanu, Marina Volca și 
Cornel Constantlnlu.

20,50 Film serial „Mannix".
21,40 Festivaluri muzicale. Săptă- 

mlnile festive ale Vienel — 
1973. Program susținut de or
chestra simfonică din Viena 
condusă de Heinz Walberg. ’ 

22,30 Prin expoziții.
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Interviul acordat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pap. T)

adoptarea hotârlrilor in consens, 
care permite începerea Conferin
ței general-europene. Din acest 
nunct de vedere, consider înseși 
pregătirile de importanță deose
bită pentru dințatul nou care se 
afirmă în lume.

în ce privește Conferința gene- 
ral-europeană propriu-zisâ. în fața 
ei stau, fără îndoială, sarcini deo
sebit de mari. După părerea noas
tră. este necesar ca conferința sa 
adopte documente corespunzătoa
re. care să garanteze realizarea in 
viață a principiilor de egcslitate, 
respect al independenței și suvera
nității, neamestecul in treburile 
interne ale fiecărui stat. Aceasta 
presupune ca toate statele euro
pene și celelalte state participante 
— mă refer la Statele Unite și 
Canada — să-și asume obligația 
că nu vor recurge în nici o îm
prejurare la forță sau la amenin
țarea cu forța în soluționarea unor 
probleme, ci vor acționa pe calea 
tratativelor pentru găsirea de so
luții politice, pașnice, în toate îm
prejurările. Pentru a se asigura 
înfăptuirea acestor angajamente, 
statele vor trebui să găsească și 
formele corespunzătoare care să 
dea garanția — și în orice caz tre
buie sâ creăm o asemenea situa
ție — că orice încălcare a acestor 
principii să poată fi condamnată 
de toate țările și de toata lumea, 
că acele state care ar acționa îm
potriva angajamentelor să poată 
fi supuse oprobriului opiniei pu
blice europene și internaționale. 
După părerea mea, popoarele sînt

Primire la C. C. al P. C. R.
Luni la amiază, tovarășul Mihai 

Gere, membru supleant a* * Comite
tului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a primi! pe tovarășul Cedo 
Grbici. vicepreședinte al Adunării 
Republicii Socialiste Croația. care, 
in cadrul schimburilor de lectori 
dintre C.C al P.C.R. și Prezidiul 
U.C.I. a făcut expuneri in Capitală 
Și in unele județe ale țării cu pri-

și turistice din București, de pe li
toral. din nordul Moldovei și din ju
dețele Bihor și Bacău.

★
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a transmis lui Didier 
Ra'tsjraka, ministrul de externe el 
Republicii , Malgașe. o telegramă "'de' 
felicitare cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Malgașe.

★
-Sub egida Institutului de istorie 

..N. Iorga“ și a Institutului de studii 
sud-est europene ale Academiei de 
științe sociale și politice, luni au în
ceput in Capitală lucrările unei se
siuni științifice consacrate împlini
rii a 300 de ani de la nașterea lui 
Dimitrie Cantemir. Participă istorici, 
cercetători, cadre didactice universi
tare.

★
..Oameni ’73“ se intitulează expo

ziția de artă fotografică cu lucrări 
semnate de dr. Raimo Gareis — cu
noscută personalitate in acest dome
niu din R. F. Germania — deschisă 
luni după-amiază la sediul Asocia
ției artiștilor fotografi din Capitală. 
Cele peste 60 de fotografii color pre
zentate. realizate într-o tehnică nouă, 
înfățișează aproape tot atâtea tipuri 
de oameni de pe toate continentele.

După ce a fost prezentat asisten
tei de ing. Silviu Comănescu. secre
tar general al Asociației artiștilor fo
tografi. dr. Raimo Gareis. membru 
de onoare ale asociației, a vorbit des
pre tendințe actuale in fotografia 
color. (Agerpres) 

să deschidă noi perspective pentru 
extinderea cooperării economice, in
dustriale, tehnico-științifice și in do
meniul mediului înconjurător, pre
cum și al schimburilor in domeniile 
culturii, educației, informației și dez
voltarea contactelor umane. Este, tot
odată. necesar să creeze un organism 
care să facă posibilă urmărirea apli
cării hotăririlor adoptate și organi
zarea de noi intilniri. Este con
vingerea fermă a poporului nos
tru că dacă se va porni de 
la rezultatele obținute, dacă se va 
conlucra in același spirit de înțele
gere și receptivitate, de deplină ega
litate in drepturi, conferința iși va 
îndeplini misiunea ce ii revine, va 
răspunde speranțelor ce se pun 
in ea.

După părerea partidului nostru, un 
rol de cea mai mare importanță in 
asigurarea securității europene re
vine popoarelor — făuritoarele is
toriei ; ele sînt chemate să-și facă 
auzit glasul pentru a determina, 
prin lupta lor unită și hotărită. noi 
succese in realizarea nobilului dezi
derat al securității pe continent.

Efortul perseverent al României, 
contribuția ci Ia înfăptuirea securi
tății europene constituie o importan
tă parte integrantă a politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
de prietenie cu toate țările socia
liste, de extindere a relațiilor cu 
toate țările, in spiritul coexistenței 
pașnice, de unire a tuturor forțelor 
înaintate in scopul promovării aspi
rațiilor de libertate, independență și 
progres ale popoarelor, cauzei păcii 
și colaborării internaționale — poli
tică ale cărei linii directoare au fost 
stabilite de Congresul al X-lea. ele 
Conferința Națională. în elaborarea 
și transpunerea in viață a acestei po
litici un rol proeminent și un marc 
merit revin personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cunoscut și apre
ciat astăzi pe toate meridianele ca un 
promotor vajnic și neobosit pentru 
relații noi între toate statele, pentru 
înfăptuirea Idealurilor înaintate ale 
omenirii.

In concordanță cu întreaga sa po
litică internă și externă. România 
va milita cu aceeași hotârire și de 
aci înainte pentru reușita Conferinței 
general-europene. pentru ‘înfăptuirea 
țelului securității șl cooperării 
pe continentul european, pentru 
triumful păcii în lumea întreagă.
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TENIS:

Consfătuire internațională cu tema:

„Dezvoltarea industriei de cauciuc sintetic"
FOTBAL

SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI" 
SE DISPUTA MÎINE

La Ploiești : Steaua—Con
structorul Galați

La Pitești : Metalul Bucu
rești—Chimia Rm. Vilcea

Ieri la amiază, au fost stabi
lite. prin tragere la sorți, me
ciurile semifinale ale ..Cupei 
Românie;'*  la fotbal. La Ploiești 
va avea Ioc partida Steaua— 
Constructorul Galați, iar la Pi
tești — Metalul București—Chi
mia Rimnicu-Vilcea. Ambele 
partide se joacă miine. miercuri, 
cu începere de la ora 17.

în cîteva rînduii
• NATAȚIE. Rezultate dc valoare 

in ziua a doua a concursului inter
național de înot de la Sania Clara 
(California). In proba masculină de 
200 m spate. Roland Matthes (R.D. 
■Germană) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a anului : 
2'06"68 100. Proba feminină de 1500 
m a revenit înotătoare. americane 
Jo Harshbarger cu 17T5”67/100 — 
nou record ai S.U.A. Clasaiă pe locul 
secund, italianca Novella Calligaris a 
realizat un nou record european : 
1713’43 100.

• JUDO. Succes total al japonezilor 
la campionatele mondiale de la Lau
sanne. La această ediție ei au ciști- 
gat medaliile de aur la toate cele 6 
categorii : Noboyuki Salo (semigrea), 
Chonosuke Otakagi (grea). Yoshiharu 
Minami (ușoară). Toyokasu Nomura 
(semimijlocie). Shozo Fujii (mijlo- 
c;e). Mazuhiro Nimomiya Ga toate 
categoriile).

• AUTOMOBILISM. ..Marele pre
miu de la Rouen”. cursă ciontind 
pentru campionatul european (for
mula II). s-a încheiat cu victoria 
francezului Jean Pierre Jarier. (pe o 
mașină ..March B.M.W."). Cunoscutul 
automobilist brazilian Emerson F.t- 
npaidi (..Lotus**).  liderul campionatu
lui mond.al de formula I. a ocupat 
doar locul 14 da 19 ture de învingă
tor !). O interesantă prezentare a is
toricului curselor de formula II face. 
In nr. 6. revista ..Autoturism*',  edi
tată de A.C.R.

• ATLETISM. Cea mai bună per
formantă mondiala a sezonului in 
proba de 1 500 m (3'35” 7'10) a Gta- 
bJit tanzariianul Filbert Bayi in ca
drul unui recent ooncurs desfășurat 
ia Aarhus (Danemarca).

• MOTOCICLISM. A doua etapă a 
..Cupei Dunării**  la motocros, dispu
tată ia Pc— ik (Bulgaria), a revenit 
cehoslovacului FranLsek J-.rka cu 4 
puncte, urmat de românul Stefan 
Chitu (10 p) și bulgarii S te fan Das- 
kalov (12 p). Dun.tr Ranghelov (13 
F • FOTBAL. La Bogota. în preli
minariile camp.onatului mondial de 
fotbal (cupa I a zonei America de 
Sud). Columbia — Uruguay 0—0. • 
T..'ul de campioană a Iugoslaviei a 
revenit echipei ..Steaua roșie**-Brl-  
grad (52 puncte din 34 meciuri — pe 
locul doi Velez Master cu 46 p), e 
Noua campioană a Poloniei este Stal 
Mielec (36 puncte din 26 meciuri — 
locul do Ruch Chorzow cu 33 p).

• ȘAH. Tn turneul interzonal de 
Ia Leningrad s-au disputat partidele 
Întrerup:e. Cei doi lideri ai clasa
mentului. mar.: maeștri sovietic: 
Viktor Korcinoâ și Anatoli Karpov 
(ambii au acum cile 11.5 punctc-i. au 
obținut victorii : primul l-a învins 
pn Torre, iar cel de-al doilea pe 
GLgor.ci. 

direct interesele în stabilirea u- 
nor relații noi. de colaborare și 
pace, și pot, dacă vor acționa cu 
fermitate, să asigure realizarea a- 
cestor principii.

ÎNTREBARE : România nu 
a făcut un secret din faptul 
câ uneori intre țârile socia
list'1 au existat deosebiri de 
păreri. După părerea dumnea
voastră, domnule președinte, 
în ce condiții ar putea fi de
pășite astfel de păreri deose
bite ?

RĂSPUNS : După cum se știe, 
între unele țâri socialiste au exis
tat într-adevăr și există o serie de 
deosebiri de păreri și chiar diver
gențe. Deci, era greu pentru Româ
nia — ca pentru oricine, de alt
fel — să facă un secret din acest 
lucru. Ceea ce a considerat însă 
România că trebuie făcut a con
stat in aceea că a acționat întot
deauna pentru dezvoltarea relații
lor cu țârile socialiste, apreciind 
că existența unor deosebiri de pă
reri sau chiar divergențe nu tre
buie în nici un fel să împiedice 
colaborarea în problemele funda
mentale. Aș putea spune că. acțio- 
nînd in acest spirit. România a 
reușit sâ dezvolte relații cu toate 
țările socialiste. Pentru a putea fi 
depășite nu deosebirile de păreri, 
ci divergența sau încordarea care 
s-ar putea ivi de aici, este necesar 
să se pornească de la faptul că 
fiecare țară socialistă — ca ori
care țară — are un anumit trecut 
istoric, anumite condiții naționale, 
sociale, că, deci, și în realizarea

vire la ..Concepția ideologico-politi- 
că a modificărilor constituționale 
din Iugoslavia”.

La primire a participat tovarășul 
Constantin Potingă. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de fată ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, Iso Nje- 
govan.

A început turneul
Cea de-a 87-a ediție a tradiționa

lului turneu de tenis de la Wim
bledon a început ieri, pe un timp în
sorit și în fața a peste 15 000 de 
■spectatori prezenți in tribunele cele
brei arene londoneze. In partida i- 
naugurală. pe terenul central, jucă
torul român Ilie Năstase l-a învins 
in trei seturi, 6—3, 7—5, 6—2. pe
Hans Joachim Plotz (R. F. Germa
nia).

DiMAMOVIADA DE BOX

La Ușii na Lebe (Cehoslovacia), 
s-a încheiat Dinamoviada de box. La 
actuala ediție, reprezentanții clubu
lui Dinamo București s-au compor
tat foarte bine, obținind trei medalii 
de aur — prin Calistrat Cuțov (ca-

In conștiința popoarelor europene 
s-a ancorat tot mai puternic năzuința 
de a transforma Europa intr-o zonă 
a conviețuirii pașnice, a bunei veci
nătăți și colaborării rodnice. Acestui 
deziderat fierbinte ii dă expresie ho- 
tărirea statelor participante la 
reuniunea de la Helsinki de a se în
truni peste puține zile, la 3 iulie, in 
prima Conlerință general-curopeană 
pentru securitate și cooperare — eve
niment istoric menit să joace un rol 
de seamă in făurirea unui viitor paș
nic și prosper al Europei.

Pornind de la cerințele păcii și 
coooerării internaționale, de la inte
resul poporului român de a se bucura 
de condiții internaționale favorabile 
operei pașnice de construire a so
cialismului. partidul și statul nostru 
au înscris securitatea europeană ca 
un obiectiv major al politicii externe 
a României socialiste. ..Trăind in Eu
ropa — arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU — acordăm o atenție 
deosebită dezvoltării relațiilor cu ță
rile europene. înfăptuirii securității ne 
continent. Dorim să se realizeze in 
Europa asemenea raporturi care să 
excludă posibilitatea unor noi răz
boaie. să deschidă perspectivele unei 
largi colaborări in toate domeniile 
de activitate, să asigure independen
ța și securitatea tuturor statelor și, 
totodată, să ofere posibilitatea dez
voltării de relații de colaborare, pe 
baze noi. cu celelalte țări ale lumii, 
contribuind astfel la cauza generală 
a cooperării șl păcii intre popoare**.

In concordantă cu această poziție 
de principiu. România socialistă s-a 
afirmat, mai ales in ultimii ani, ca 
un factor dinamic, perseverent in 
lupta pentru transpunerea dezidera
tului securității europene intr-o 
realitate vie. concretă. Așa cum este 
cunoscut, țara noastră a participat 
activ, alături de celelalte state socia
liste semnatare, la elaborarea Decla
rației de la București, din iulie 1966, 
caro, pentru prima oară, a preconi
zat un amplu program de înfăptuire 
a securității europene. Actionind in 
spiritul acestri declarații. România a 
mani! stat inițiativă și a depus efor
turi in vederea normalizării depline 
și dezvoltării relațiilor intre toate 
statale continentului. îmbunătățirii 
ciimatului politic in Europa. Pe 
această linie s-a înscris stabilirea 
încă din februarie 1967 a relațiilor 
diplomatice dintre România si Repu
blica Federală Germania, act care, 
așa cum au dovedit evenimentele 

construcției socialiste, cît și în 
abordarea unor probleme interna
ționale nu se poate să nu se ținft 
seama de aceste condiții. Ca atare, 
este necesar să se pornească de la 
aceste realități, să se țină seama 
că existența unor păreri deosebite 
est?, cîteodată. chiar un factor po
zitiv, pentru că se știe că omeni
rea a progresat întotdeauna toc
mai prin confruntarea intre pă
reri — atit pe plan social, cît și 
politic și științific.

Pornind de la aceasta, noi a- 
preciem că este pe deplin posibil 
ca — chiar existînd anumite pă
reri deosebite într-o problemă sau 
alta — țările socialiste să conlu
creze activ în problemele privind 
atît construcția noii orînduiri, cît 
și în problemele fundamentale in
ternaționale privind colaborarea 
între toate statele, pacea și pro
gresul social,

ÎNTREBARE : în încheiere, 
domnule președinte. v-am 
ruga să adresați cu prilejul 
primei dumneavoastră vizite 
în Republica Federală Ger
mania cîteva cuvinte pentru 
telespectatorii noștri.

RĂSPUNS : Aștept cu multă 
bucurie să vizitez Republica Fede
rală Germania, la invitația amabi
lă a președintelui Heinemann și 
ca răspuns la vizita pe care dom- 
nia-sa a efectuat-o în România.

Aș dori sâ adresez telespectato
rilor dumneavoastră, întregului 
popor al Republicii Federale Ger
mania, cele mai bune urări de 
prosperitate, de pace.

Ajutor acordat
de Republica Socialistă România 

Republicii Volta Superioară
Avind in vedere greutățile pe care 

le intimpină populația Republicii 
Volta Superioară in urma secetei 
persistente și care afectează intr-o 
largă măsură producția agricolă a

I

de la Wimbledon
Alte rezultate : Fassbender (R.F. 

Germania) — Gulyas (Ungaria) 8—6,
6— 6, 6—3, &—3 ; Kary (Austria) — 
Siviter (Anglia) 6—4. 7—9, 6—1. 6—2 ; 
Mayer (S.U.A.) — Lewis (Anglia)
7— 5, 6—4. 6—3 ; Durham (Austra
lia) — Lihaciov (U.R.S.S.) 6—3. 6—4.
6— 1 ; Pala (Cehoslovacia) — Blac- 
kinger (S.U.A.) 6—3. 1—6. 6—3. 7—9,
7— 5.

tcg. ușoară), Sandu Mihalcea (categ. 
semimijlocie) și Ion Peter (categ. 
semigrea). Marin Peia (categ. pană) 
s-a clasat pe locul doi. iar Dinu 
Teodor (categ. muscă) pe locul trei.

ulterioare — nu numai că a cores
puns intereselor celor două țări, dar 
a exercitat o puternică influentă in 
direcția destinderii și normalizării 
relațiilor intre toate statele continen
tului. Militind statornic pentru reali
zarea unei largi colaborări cu 
țările balcanice, Ura noastră a pre
zentat propuneri pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a păcii, 
fără arme nucleare și baze militare 
— cu convingerea că aceasta ar în
semna o contribui ie substanțială la 
securitatea întregului continent.

ROMANIA, promotor consecvent 
al cauzei securității europene

Atribuind o deosebită semnificație 
contactelor directe cu factorii do 
răspundere din tarile continentului, 
conducerea partidului și statului 
nostru a desfășurat o largă activi
tate pe aceaslă linie, s-a intîlnit și 
a avut convorbiri cu șefi de state, 
de guverne, lideri ai partidelor poli- 
t ce. reprezentant! marcanti ai ooi- 
niei publice, din cvasiunanimitatea 
țărilor curooene. O semnificație deo
sebită au avut, in această direcție, 
vizitele intreprirsf*  de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Austria, Belgia, 
Finlanda, Franța, Italia, Luxemburg, 
Olanda, Snn Marino, Turcia, Vatican. 
Ele s-au soldat cu rezultate pozitive, 
atit pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale. cit și pentru desfășura
rea dialogului in problemele eu
ropene, pentru conlucrarea in 
scopul făuririi securității europe
ne. O semnificație deosebită în acest 
sens au declarațiile solemne comu
ne semnate cu prilejul vizitelor re
cente. intr-o serie de țări europene, 
proclamînd voința României și a ță
rilor respective d^ a pune la teme
lia relațiilor reciproce, ca si a rela
țiilor cu celelalte țări. principiile 
Imuabile ale egalității depline

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Transmițind sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj al Excelenței 
Voastre cu prilejul Zilei independenței Afganistanului aș dori sâ vă 
exprim cele mai bune urări de sănătate dumneavoastră personal, de 
progres și prosperitate continuă poporului României.

MOHAMMAD ZAHER R.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Exprimindu-vă vii mulțumiri pentru amabilele felicitări pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi le transmită cu ocazia celebrării 
oficiale a zilei mele de naștere vă adresez urarea fierbinte de fericire 
personală pentru dumneavoastră și de prosperitate pentru poporul ro
mân. îmi amintesc cu plăcere de recenta dumneavoastră vizită în Lu
xemburg prin care legaturile dintre cele doua popoare ale noastre 
s-au întărit.

JEAN
NIare Duce dc Luxemburg

Sosirea unei delegații 
a Prezidiului Parlamentului danez

condusă dc Karl Skytte,
Luni la amiază, a sosit in Capi

tală o delegație a Prezidiului Parla
mentului danez, condusă de Karl 
Skytte. președintele Folket.ingului, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. va face o vizită in tara noas
tră.

Din delegație fac parte Grote 
Hnekkerup. l iane Budtz. Si mor. 
From si Morten Lange, vicepreședinți 
ai Folk-eitingului. și Helge Hjordal, 
șeful biroului parlamentului.

★
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voitec, a primit, luni 
după-amiază, delegația Prezidiului 
Parlamentului danez, condusă de 

acestei țări, guvernul Republicii So
cialiste România a hotărî t să acorde 
Republicii Volta Superioară un ajutor 
constind din produse agroalimenta- 
re : griu, lapte praf, conserve.

Luni, la Snagov. au început lu
crările unei reuniuni internaționale 
cu tema ..Dezvoltarea industriei de 
cauciuc sintetic**.  organizată de 
O.N.U.D.I.. in colaborare cu Centrul 
comun O.N.U.D.I.-România pentru 
cooperare internațională in dome
niul chimiei si petrochimiei.

România a fost aleasă drept 
gazdă a acestei manifestări, finind 
seama de gradul de dezvoltare a 
industriei chimice și petrochimice, 
precum si datorită relațiilor largi de 
colaborare cu alte țări.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de Alexandru Dumitrescu, expert 
coordonator al acestei intilniri din 
partea O.N.U.D.I.. care a citit și 
mesajul adresat pariicipantilor de 
dr. I. Ii. Abdel-Rahman. directorul 
executiv al O.N.U.D.I.. cei prezenți 
au fost salutați de Ion M. Nicolae, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice. și de V. Ioniță. directorul Cen
trului comun O.N.U.D.I.-România. 
Președinte al acestei manifestări a 
fost ales T. Volintiru. directorul In
stitutului de cercetări si Drolectări 
]>entru industria de cauciuc sintetic 
și mase plastice.

în cadrul lucrărilor reuniunii, care 

în drepturi a tuturor statelor, res
pectării independentei și suverani
tății naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerli Ja forță și la amenin
țarea cu forța, dreptul fiecărui po
por de a fl slăpin pe destinele sale 
— aceste documente au marcat o 
contribuție concretă la cristalizarea 
principiilor noi. democratic?, de ra
porturi interstatale — cheia de boltă 
a edificiului securității euronene.

In acest context se înscrie și vizita 
pe care o face tovarășul Nicolae

Ceaușescu in Republica Federală 
Germania, vizită menită să contri
buie considerabil nu numai la dez
voltarea bunelor relații bilaterale 
existente intre cele două țâri, dar și 
să slujească in cel mai înalt grad 
interesele păcii și securității europe
ne. Apreciind că vizita va crea po
sibilitatea pentru abordarea unor pro
bleme dc interes comun, că ca va 
marca un moment important în dez
voltarea colaborării economice, tch- 
nico-științlfice și culturale dintre 
România și Republica Federală Ger
mania. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a relevat, în cadrul interviurilor a- 
cordate presei și radiofelevlzlunti 
i’ln R.F.G., că. totodată, vor avea 
loc schimburi de păreri cu privire la 
colaborarea celor două ț&ri in vede
rea înfăptuirii securității in Europa, 
a unei lumi mal bune, mai drepte, 
care să asigure pacea și indepen
dența tuturor popoarelor, intr-adevăr, 
continuarea dialogului dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și con
ducătorii R.F.G.. închegat cu prilejul 
vizitelor președintelui Gustav Heine
mann și cancelarului Willy Brandt în 
România, reafirmarea hotăririi celor 
două țări de a-și fundamenta relațiile

președintele Folkciiiigului
La sosire, pe aeroportul Otopeni, 

oaspeții au fost intimpinati do Ște
fan Voitec. președintele Marii Adu
nări Naționale. Maria Groza. Hie 
Murgulescu si Gheorghe Necula. vi
cepreședinți. președinți dc comisii si 
secretari ai M.A.N.. deputați.

Au fost, prezenți Torben Busck- 
Niolsen. ambasadorul Danemarcei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
★

Karl Skytte, președintele Folketingu- 
lui. care se află în vizită in țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de cordialitate, 
au luat parte Maria Groza. Hie 
Murgulescu și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale. președinți de comisii per
manente și secretari ai M.A.N., 
deputați.

în cadrul convorbirilor s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția pozi
tivă a relațiilor pe multiple planuri 
intre cele două țâri și parlamente.
S-a relevat, de asemenea, rolul 
parlamentelor și parlamentarilor in 
statornicirea unui climat favorabil 
înțelegerii, colaborării și cooperării 
in Europa și in întreaga lume.

(Agerpres)

vor avea loc intre 23 și 29 iunie, 
expei Li din 20 de țări din Africa, 
America. Asia și Europa vor dez
bate probleme privind stadiul și 
perspectivele de dezvoltare ale in
dustriei de cauciuc sintetic, utili
zarea acestuia in producția de an
velope și alte bunuri, diverse teh
nologii de prelucrare, precum și e- 
ficienta construirii unor fabrici de 
cauciuc sintetic de diverse tipuri.

Seara culturală canadiană
Poporul canadian aniversează la 

1 iulie împlinirea a 106 ani de la 
constituirea țării ca stat federal in
dependent. Mavcind acest eveniment, 
Institu.ul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
luni, in Capitală, o seară culturală. 
Cu acest prilej, prof. univ. Nicolae 
Oprescu. șef de catedră la Institutul 
de construcții, a prezentat conferin
ța ..Itinerar canadian", după care 
basul Gheorghe Crăsr.aru, acompa- 

pe principiile amintite ale dreptului 
și eticii internaționale, de a conlucra 
pentru statornicirea unor raporturi 
noi, care să excludă orice manifes
tare a politicii de forță și amenin
țare cu forța și sâ promoveze larg 
cooperarea intereuronaană. sînt. fără 
îndoială, de natură să exercite 
o influență pozitivă asupra an
samblului vieții politice europene 
și internaționale ; acum, in preajma 
conferinței europene, acestea vor 
stimula procesele pozitive pe conti
nentul european, eforturile pen'ru 

crearea unei ambianțe favorabile 
reușitei acestei conferințe.

Evocind contribuția țârii noastre 
la progresul ideilor seouritătii euro
pene. la destinderea in Europa, se 
cuvine amintit, totodată, câ tara 
noastră a salutat cu satisfacție și a 
sprijinit orientările si propunerile 
realiste, acțiunile întreprinse de alte 
țări. înțelegerile si tratatele îndrep
tate spre normalizarea si dezvolta
rea relațiilor intereuropene. inclusiv 
intre cele două state germane, cere
rile de primire în O.N.U. a R.D.G. 
și R.F.G. — ca pași care au favori
zat evoluțiile pozitive din Europa, 
pacea șl securitatea internațională.

România a considerat și consideră 
că edificarea unui sistem trainic de 
securitate europeană nu poate fi de- 
cit opera comună a tuturor statelor 
continentului, ca state libere, Inde
pendente și suverane, indiferent de 
apartenență sau neapartenență Ia 
alianțe militare — state chemate ca, 
prinlr-o participare activă și con
structivă, să asigure făurirea unei 
Europe a păcii și colaborării.

In acest spirit, țara noastră a par
ticipat la activitatea de pregătire a 
Conferinței general-europene, și-*

Sărbătoarea națională a Republicii Malgașe

Excelenței Sale Domnului General de Divizie
GABRIEL RAMANANTSOA

Președintele Republicii Malgașe 
TANANARIVE

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Malgașe îmi este plăcut ca, 
în numele Consiliului de Stat, al poporului și al meu personal, să 
transmit sincere felicitări șl cele mal bune urări de fericire Excelenței 
Voastre, de bunăstare, pace și progres poporului prieten malgaș.

Exprim speranța că relațiile dintre țările noastre vor cunoaște o 
continuă dezvoltare spre binele ambelor noastre popoare, al păcii și în
țelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Poporul malgaș aniversează pro
clamarea. la 26 iunie 1960. a inde
pendenței tării sale — ev -nimeni 
care a deschis tinărului stat largi 
perspective pentru lichidarea grelei 
moșteniri coloniale, pentru afir
marea sa pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare-. In cei 13 ani care 
au trecut de atunci, ponorul mal- 
ga.ș a obținut 'o serie de succese, 
materializate in construcția unor 
fabrici șl uzine, in dezvoltarea si 
modernizarea agriculturii. In urma 
unor adinei frăm întări, in mai 1972 
in Republica Malgașa a venit la 
putere un nou guvern, al cărui pro
gram — sprijinit in cadrul unui re
ferendum de marea majoritate a 
poporului malgaș — iși propune 
consolidarea independenței și rea
lizarea unor progrese mai rapide in 
valorificarea resurselor țării, în îm
bunătățirea nivelului de trai al 
populației. în baza acestui program, 
au fost adoptate măsuri privind 
scăderea impozitelor, controlul pre
țurilor. limitarea acțiunii capitalu
lui străin, extinderea limbii mal

SOSIM UNEI DEtEGATII A CONFERINȚEI FEDERAIE 
A UNIUNII SOCIALISTE A POPORULUI MUNCITOR 

DIN IUGOSLAVIA
Luni seara a sosit in Capitală, la 

invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, o dele
gație a Conferinței Federale a Uniu
nii Socialiste a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, condusă de Aii Su- 
kria, secretarul conferinței.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost intimpinați de Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitatului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. se

Cronica zilei
Ambasadorul Republicii Ruanda in 

țara noastră. Ntawiha Thomas, a de
pus luni dimineață o coroană de 
Hori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

La ceremonie au asistat reprezen
tanți ai Consiliului popular al muni
cipiului București, funcționari .supe
riori din Ministerul Afacerilor Exter
ne, generali și ofițeri superiori.

★
Delegația Ministerului Afacerilor 

Sociale din Danemarca, condusă de 
doamna Eva Gredhal. ministru, care 
ne-a vizitat țara, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
au fost prezenți acad. Th. Burghele, 
ministrul sănătății, și Ion Cosma. 
ministrul turismului.

Oaspeții au vizitat obiective sociale 

niat la pian de Marta Joja, a susți
nut un recital. In încheiere au fost 
vizionate filme documentare cana
diene. La manifestare au participat 
loan Botar. secretar general al 
I.R.R.C.S.. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și arlă, un numeros 
public.

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai ambasadei Canadei.

(Agerpres) 

adus contribuția la bunul mers șl 
încheierea cu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Helsinki. Aceasta s-a 
concretizat in afirmarea unor poziții 
principiale, realiste și constructive 
in problemele ordinii de zi, ale re
gulilor de procedură, in toate proble
mele discutate. în preocuparea de 
a asigura ca lucrările să se desfă
șoare intr-un spirit nou. democratic, 
în efortul de a contribui la găsirea 
unor soluții unanim acceptabile. 
Partidul și statul nostru, poporul ro
mân au dat o înaltă apreciere rezul

tatelor obținute la consultările multi
laterale, faptului că in cadrul lor, 
atit țările mari, cit și țările mijloci) 
și mici ,au putut sâ-și spună deschis 
părerea' și să contribuie la adoptarea 
hotăririlor prin consens unanim.

Potrivit concepției țării noastre, 
Conferința generai-europeană. fructi- 
ficind rezultatele obținute in activi
tatea pregătitoare, va trebui să ducă 
In consacrarea principiilor noi de re
lații între statele europene, să În
scrie în mod corespunzător angaja
mentul părților dc a aboli definitiv 
forța și amenințarea cu forța din a- 
ceste relații, precum și garanțiile ne
cesare in acest sens. România se 
pronunță consecvent pentru adopta
rea, prin participarea tuturor state
lor interesate, a unor măsuri con
crete dc dezangajare șl dezarmare 
in Europa, care să promoveze des
tinderea, să creeze condițiile pentru 
lichidarea anacronismului blocuri
lor militare, să conveargă spre 

'obiectivul fundamental al dezarmă
rii generale, in primul rind nu
cleare.

Totodată, conferința este chemată 

gașe in învățâmintul secundar și 
superior etc. Pe plan extern, gu
vernul Ramananlso-t s-a pronun
țat pentru dezvoltarea legăturilor 
cu toate statele, acordind o atenție 
sporită relațiilor cu noile state in
dependente. cu mișcările dc elibe
rare din Africa.

între Republica Socialistă Româ
nia .și Republica Malgașă s-au sta
tornicit relații de colaborare, pe baza 
egalității in drepturi și respectului 
mutual. Acordurile încheiate intre 
cele două guverne sini menite să 
stimuleze schimburile comerciale, 
cooperarea economică, tehnico-știin- 
țifică și in alte domenii. Contactele 
la diverse niveluri, intre care re
centa vizită in țara noastră a mi
nistrului dc externe malgaș. au o- 
ferit prilejul aprofundării cunoaște
rii reciproce. au deschis noi 
perspective pentru dezvoltarea re
lațiilor româno-malgașe, spre bi
nele celor două popoare, al cauzei 
păcii și colaborării in lume.

A. BUMBAC

cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Brăduț 
Covaliu, președinte al Uniunii artiș
tilor plastici, și Dumitru Bejan, pre
ședinte al Centrocoop, membri ai 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

A fost de față Iso Njegovan. am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.
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AZI ÎNCEPE vizita oficială în r. f. germania întrevederile delegației încheierea vizitei lui

Președintele Nicolae Ceaușescu
va îi înlîmpinal cu stima și respectul

cuvenite luptătorului neobosit pentru
cauza păcii și cooperării între popoareA

Bonnul, copitolo Republicii Federale Germania, așteaptă cu viu 
si leg.tim interes vizita președintelui Consiliului de Stat al României, 
Ntcoiae Ceaușescu. Pretutindeni sînt vizibile pregătirile deosebite 
care se foc pentru o se marca cu onorurile cele mai înalte acest im
portant eveniment, mărturii concludente ale sentimentelor de stimă 
$i prețuire nutrite fată de Republica Socialistă România, ale înaltei 
considerații față de șeful statului român.

C. C. al P. C. R. în Franța
cursul aceleiași zile, delegația 
al P.C.R. a avut. întîlnirl cu 

i Bouches-du- 
Socialist Fran-

Atmosfera care domnește aici, 
acum in preajma vizitei, declara
țiile personalităților politice. co
mentariile presei, subliniind im
portanța pe care vizita o va avea 
pentru dezvoltarea in continuare a 
relațiilor dintre România și Repu
blica Federală Germania, vin. de a- 
semenea. să releve semnificația ei 
deosebită pentru promovarea des
tinderii și securității in Europa, 
pentru întărirea cooperării inter
naționale. In interesul și atenția 
cu care opinia publică de aici se 
pregătește să întimpine pe oaspe
tele român se reflectă, totodată, 
prețuirea și respectul față dc pre
ședintele Ceaușescu. ca una din 
personalitățile proeminente ale 
vieții politice internaționale, a că
rui activitate de militant neobosit 
pentru cauza ___  .
internaționale, a colaborării 
state, a progresului tuturor popoa
relor. este larg cunoscută aci. ca 
si pe toate meridianele. Acestor 
sentimente ale locuitorilor capita
lei R.F.G. le-a dat glas primarul 
general al orașului Bonn. Peter 
Kraemer, care ne-a declarat : „Ce
tățenii Bonnului intimpină cu 
deosebit interes vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu. Cunoașterea 
calităților sale de om politic a de
pășit de mult granițele României 
si se poate spune că domnia 
este un om foarte cunoscut in Re
publica Federală Germania. ~ 
altfel, pot să-mi exprim satisfacția 
in ce privește evoluția favorabilă 
a relațiilor dintre Republica Fede
rală Germania și România Si sint 
sigur că aceste relații se vor dez
volta cu succes si in viitor".

In aceste zile, pe frontoanele 
edificiilor publice, pe principalele 
artere ale orașului sint arborate 
stindardele Republicii Socialiste 
România și ale Republicii Federale 
Germania. Se fac. de asemenea, 
ultimele pregătiri pe aeroportul 
internațional Koln-Bonn, unde 
aeronava cu care călătoresc tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovară
șa Elena Ceaușescu, împreună cu 
persoanele oficiale care ii însoțesc, 
urmează să aterizeze marți la ora 
11.00 (12. ora Bucureștiului). de-a 
lungul traseului pină la reședința 
prezidențială, palatul Gymnich din 
apropierea Bonnului, la primăria 
din Bonn, la celelalte locuri unde 
se vor desfășura diferitele mani
festări înscrise în programul vi
zi tei.

în cercurile politice și economice, 
In rindurile ziariștilor, in păturile 
largi ale opiniei publice este una
nim împărtășită convingerea că a- 
ceastă vizită va constitui un eve
niment de mare însemnătate.

Făcindu-se interpretul acestei 
convingeri. președintele federal 
Gustav Heinemann a declarat in
tr-un interviu acordat revistei 
„PRISMA", ieșită în aceste zile de 
sub tipar i „Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al României va 
fi consacrată unei treceri in revistă 
a raporturilor noastre și a acțiuni
lor comune pe care ne gindim să 
le întreprindem în viitor, confir- 
mind concordanța dintre măsurile

păcii și securității 
între

stabilite si rezultatele obținute. 
Dind noi impulsuri orientate spre 
viitor, spre binele celor două po
poare. vizita va constitui, totodată, 
sini convins de aceasta, un simbol 
al colaborării europene". In același 
s?ns, Karl Moersch. secretar parla
mentar la Ministerul Afacerilor 
Externe. a precizat : ..Guvernul 
federal consideră vizita președinte
lui român ca o expresie și. în ace
lași timp, ca o reflectare superioară 
a bunelor relații româno—vest- 
germane. a cooperării fructuoase și 
intense dintre cele două țări. De 
aceea, el este convins că această 
vizită oficială va ridica raporturile 
dintre cele două state pe o treaptă 
mai înaltă".

Un punct de vedere similar a 
exprimat și șeful oficiului de presă

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

sa

De

și informații al guvernului fede- 
ral. Rudiger von Wechrrrar. in ca
drul unei conferințe de presă la 
care au participat peste 100 de 
ziariști vest-germani. precum și 
trimiși speciali ai presei străine — 
încă o dovadă a puternicului ecou 
trezit de vizită. Informind pe re
prezentanții presei despre momen
tele oficiale ale vizitei, purtătorul 
de cuvînt a folosit prilejul pentru 
a da glas satisfacției guvernului 
federal față de evoluția relațiilor 
dintre cele două țări, cărora dialo
gul ce începe marți le deschide 
..noi și rodnice perspective". El a 
omagiat personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu, „cunoscut 
in întreaga lume ca promotor al 
ideilor suveranității, independenței 
și egalității în drepturi a tuturor 
națiunilor".

Interesul manifestat față de întil- 
nirea la nivel înalt româno—vest- 
germană este oglindit de numeroa
se cotidiene, periodice și buletine 
de presă, care informează amănun
țit despre momentele principale ale 
vizitei, conrinuind, totodată. in 
ample comentarii, să pună in evi
dență dezvoltarea din ultimii ani 
a relațiilor multilaterale dintre 
România și R-F. Germania, și evo- 
cînd contribuția pe care au avut-o 
Ia aceasta contactele anterioare, 
prilejuite de vizitele in România 
ale președintelui Gustav Heine
mann și cancelarului Willy Brandt, 
ale președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. în 
R.F. Germania. Astfel, ziarul 
„HAMBURGER ABENDBLATT" 
consideră că „vizita președintelui 
Ceaușescu va constitui o încununa
re a raporturilor dintre cele două 
țâri". Este de altfel o părere larg 
exprimată și în cursul interesan
tului colocviu care a avut loc la 
fundația „Friedrich Ebert" cu par
ticiparea unor ziariști români și 
vest-germani pe tema relațiilor 
bilaterale.

In cadrul acestor relații, un cimp 
foarte larg de desfășurare il oferă 
colaborarea economica. Subliniind 
evoluția favorabilă a acestei cola
borări. dl. Otto Wolff von Ameron- 
gen, președintele Comisiei federale 
pentru relațiile economice cu țările 
răsăritene, a ținut să exprime opi
nia că vizita președintelui roman 
va imprima noi direcții de propul
sare relațiilor economice dintre 
R.F.G. și țara noastră, arătînd că 
„politica dc industrializare consec
ventă și participarea crescindâ la 
comerțul mondial fac din România 
un partener de comerț exterior in
teresant pentru numeroase țări din 
diverse părți ale globului". Inter
locutorul a exprimat, totodată, pă
rerea că la dezvoltarea raporturi
lor de cooperare dintre cele două 
țări vor contribui nu numai for
mele clasice de cooperare, ci și 
formele noi. superioare. Tn această 
ordine de idei, cotidianul de mare 
tiraj „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU" se referea concret la tra
tativele in curs de finalizare pen
tru constituirea de societăți mixte, 
în special în domeniul industriei 
constructoare de mașini-unelte, 
industriei chimice 
la posibilitățile de 
terțe țări.

Interesul pentru . 
tru preocupările și 
porului român s-a 
nant și in foarte bogatul 
de manifestări organizate in această 
perioadă in numeroase orașe ale 
R.F.G. — expresie firească a do
rinței de mai bună cunoaștere re
ciprocă și de intensificare a legă
turilor pe multiple planuri. Am 
avut dovada concretă a acestui in
teres în marele 
tori pe care l-a 
„România salută 
expoziție pe care exigenții colegi 
de breaslă, specializați in oglindi
rea unor asemenea evenimente, o 
consideră „o reușită deosebită". 
Tot duminică, președintele Heine
mann a ținut să onoreze, prin pre
zența sa. Expoziția de artă grafică 
contemporană românească de la 
Kiel, și să exprime aprecieri elo
gioase la adresa plasticii românești.

In semn de înaltă prețuire față 
de oaspetele din România, in vitri
nele multor librării se află expuse 
la loc de cinste volumele „Nicolae 
Ceaușescu — punctul de vedere 
românesc. Teze de politică na
țională și internațională" și 
„Ceaușescu. Știința conducerii pen
tru România modernă", apărute, 
după cum se știe, in preajma vi
zitei.

Exprimind o părere generală, a- 
genția D.P.A. consideră că „se 
poate conta că președintelui Nicolae 
Ceaușescu ii va fi rezervată la 
Bonn o primire deosebită". Ase
menea păreri și aprecieri sint îm
părtășite, deopotrivă, de personali
tăți politice și de reprezentanți ai 
lumii de afaceri, de mijloacele de 
informare in masă, de opinia pu
blică in general. Ele ilustrează, 
o dată mai mult, că vizita președin
telui Nicolae Ceaușescu în R.F.G. 
se anunță ca un remarcabil eve
niment politic, menit să aibă re
zultate pozitive pentru relațiile re
ciproce, pentru climatul politic 
european, pentru pacea lumii.

PARIS 25 — (Corespondentă dc la 
Paul Diaconescu) : In cursul vizitei 
pe caro o întreprinde în Franța, la 
invitația Partidului Socialist Francez, 
delegația C.C. al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.. a 
fost primită, luni, la primăria mu
nicipiului Marsilia, do Gaston Def- 
ferre, primar al orașului, președintele 
Grupului parlamentar, socialist. Au 
fost de fața Emile Loo, membru al 
Biroului Executiv, secretar national 
al P.S.F.. secretar al Federației de 
partid Bouches-du-Rhone, și membri 
ai Consiliului Municipal. Tntilnirea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă deo
sebit do cordială, caracteristică bu
nelor raporturi dintre cele două par
tide. tradiționalei prietenii româno- 
franceze.

însoțiți dc Andrâ Hardy, arhitectul 
șef al orașului, oaspeții români au 
vizitat apoi cartiere noi de locuințe, 
edificii social-culturale. monumente 
ale Marsiliei.

In
C.C. _
militanți ai Federației 
Rhone a Partidului f 
cez.

★

GRENOBLE 25 (Agerpres). — Du
minică, au luat sfirșit, la Grenoble, 
lucrările Congresului Partidului So
cialist Francez. Timp de trei zile, cei 
peste 1 000 de delegați au dezbătut 
platforma politică a partidului, me
todele și acțiunile viitoare ale so
cialiștilor francezi, precum și o se
rie de aspecte legate de colabora
rea cu Partidul Comunist Francez și 
cu Mișcarea stingii radical-socialiste 
în cadrul Programului comun. Tot
odată, s-a hotârit 
noiembrie, a unui 
mează să dezbată 
reforma statutului
P.S.F.

ținerea, in luna 
congres care ur- 
probleme privind 
și restructurarea

0 NOUA PROPUNERE DE UNIFICARE A COREEI

R. P. 0. Coreene
pre- 
spre 
la o

Co

al 
și metalurgiei, 
cooperare in

România, pen- 
înfăptuirile po- 
conturat preg- 

evantai

număr de vizita- 
atras expoziția 
Hamburgul“ —

PHENIAN 25 (Agerpres). — „Din 
dorința fierbinte de a înlătura si
tuația dificilă care s-a creat in 
zent și de a înfăptui aspirația 
reunificarea națională pașnică 
dată cit mai grabnic posibil, 
zentăm si clarificăm din nou 
partidului și guvernului R.P.D.
reene. îndreptată spre reunificarea 
independentă și pașnică a țării" — 
a declarat. Kim Tr Sen. secretar ge
neral al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene. la un miting organizat la 
Phenian cu ocazia vizitei delegației 
de partid si guvernamentale ceho
slovace. condusă de Gustav Husak. 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

1) Pentru încetarea situației de 
confruntare militară dintre Nord și 
Sud. partea nord-ooreeană a pre
zentat autorităților sud-coreene o 
propunere vizind încetarea înarmă
rilor. retragerea tuturor trupelor 
străine, reducerea forțelor armate si 
a armamentelor, sistarea introduce
rii de arme din tari străine si în
cheierea unui acord de pace.

2) Este necesar să se înfăptuiască 
colaborarea si schimburile De mul
tiple planuri între Nord si Sud in 
domeniile politic, militar, diplomatic, 
economic si cultural.

3) Dialogul dintre Nord si Sud in 
vederea reunificării naționale nu 
trebuie să fie lăsat numai oe seama 
autorităților, ci să se desfășoare la 
scară națională. In acest sens, să se 
convoace o Mare Adunare Naționa
lă. alcătuită din reprezentanții tu
turor păturilor sociale si ai parti
delor politice si organizațiilor socia
le din Nord si din Sud. care să dis-

cute ne larg si să rezolve problema 
reunificării patriei.

4) Instituirea unei confederații 
Nord-Sud. Considerăm că cea mai 
rezonabilă cale de a realiza reuni- 
ficarea este convocarea Marii Adu
nări Naționale care să înfăptuiască 
unitatea națională și. pe această 
bază, instituirea unei confederații 
Nord-Sud. lăsînd intacte pentru cît- 
va timp cele două sisteme existen
te in Nord si in Sud. Statul con
federat să fie denumit Republica 
Confederată Koryo. nume larg cu
noscut pe plan mondial al unui stat 
unit care a existat cîndva pe teri
toriul țării. Crearea Republicii Con
federate Koryo ar deschide o fază 
decisivă în împiedicarea divizării tă
rii. realizarea unor legături pe sca
ră globală si colaborarea între Nord 
si Sud. grăbirea procesului de reuni- 
ficare totală.

5) Nordul și Sudul trebuie să 
înainteze împreună in domeniul re
lațiilor externe. Respingem cu fer
mitate orice manevre care au ca 
scop să fabrice două Coree. Nordul 
și Sudul nu trebuie să intre în 
O.N.U. separat, și. dacă ele doresc 
să intre in O.N.U. înainte de reali
zarea reunificării țării, trebuie să o 
facă ca un singur stat, sub numele 
de Republica Confederată Koryo.

In încheiere. Kim Ir Sen a cerut 
pârtii sud-coreene să abordeze de pe 
o poziție sinceră aoeastă nouă pro
punere onorabilă de reunificare si a 
cerut Statelor Unite să-și retragă 
trupele din Coreea de sud cit mai 
curind posibil și să se dezică de ac
tele de agresiune si intervenție îm
potriva R.P.D. Coreene.

„Rezultate pozitive pe calea Întăririi
securității în Europa"

Romulus CAPLESCU

agențiile de presă transmit
Jdnos Kădăr,

al C.C. al P.M.S.U.. va face. în pri
ma jumătate a lunii iulie, o vizită 
de prietenie in Iugoslavia, la invi
tația lui IosId Broz Tito. președin
ție R.S.F. Iugoslavia, președintele 
U.C.I.

sale recente in Argentina, după pe
rioada celor 18 ani de exil.

L. Brejnev în S.U.A.
• Comunicatul comun • Cuvîntarea rostită la întîlnirea 

cu reprezentanji ai cercurilor de afaceri

Intre Republica Populară 
Chineză și Republica Mali 
a fost semnat, la Pekin, un acord 
de cooperare economică și tehnică, 
anunță agenția China Nouă. Acordul 
a survenit cu ocazia vizitei oficiale 
pe care o întreprinde in Republica 
Populară Chineză președintele Repu
blicii Mali, Moussa Traore.

Președintele Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F. 
IUgOSlaVia, GomA1 Biedicl, a 
plecat intr-o vizită oficială de 
trei zile in Tunisia, unde urmează 
să aibă convorbiri cu primul minis
tru. Heddi Nouira, anunță agenția 
Taniug.

La Palatul Congresului 
din Buenos Hires * “vut loc ° 
întrevedere inlr*  generalul Juan Pe
ron. liderul Mișcării Justițialiste. 
partid de guvernămint, și Ricardo 
Balbin, președintele Partidului Ra
dical, principala forță politică a opo
ziției. Partidul Radical s-a arătat 
dispus să colaboreze cu guvernul 
președintelui Campora, in cadrul 
programului de reconstrucție națio
nală. anunțat de liderul Mișcării 
Justițialiste, cu prilejul reîntoarcerii

Cancelarul federal al 
AUStrici/ Bruno Kreisky, aflat in 
vizită oficială in Polonia, a început, 
luni, la Varșovia. convorbiri cu 
Piotr Jaroszewicz, președintele Con-’ 
siliului de Miniștri al R. P. Polone, 
— anunță agenția P.A.P.

Membrii primului echi
paj „Skylab" au 506,1 duminicS 
seara la Centrul Spațial de la 
Houston. In drum sore Houston, as- 
tronauții au fost primiți la San Cle
mente. in California — unde au fă
cut o escală — de președintele Ri
chard Nixon si Leonid Brejnev. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.

Comunicat comun
PHENIAN 25 (Agerpres). — în co

municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei in R.P.D. Coreeană 
a delegației de partid și guvernamen
tale cehoslovace, condusă de Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, se arată că 
eforturile continue ale țărilor euro
pene și, in primul rind. ale țărilor 
socialiste, au condus la obținerea u- 
nor rezultate pozitive in căutarea căii 
de întărire in continuare a păcii și 
securității în Europa. Cele două părți 
sint de părere că prin lupta lor. ță
rile socialiste și forțele progresiste și

coreeana- cehoslovac
democratice din întreaga lume con
tribuie la reducerea încordării pc a- 
rena internațională, făcind loc ten
dințelor de rezolvare pe cale pașnică 
a actualelor probleme ale contempo
raneității. Este subliniată, totodată, 
necesitatea unirii eforturilor in lupta 
comună pentru pace, democrație, su
veranitate națională și socialism. Par
tea cehoslovacă, se arată in comuni
cat, sprijină linia politică a R.P.D. 
Coreene cu privire la soluționarea 
problemei reunificării Coreei fără a- 
mestec străin, pe cale pașnică și pe 
baze democratice.

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Uniunea Sovietică și S.U.A. consi
deră că vizita lui Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
in Statele Unite și convorbirile sale 
cu președintele Richard Nixon re
prezintă „o manifestare a hotăririi 
reciproce de a continua linia spre 
îmbunătățirea radicală a relațiilor 
sovieto-americane" — se arată in 
comunicatul comun privind vizita lui 
Leonid Brejnev in S.U.A.

„U.R.S.S. și S.U.A. iși fac cunos
cută hotârirca de a examina noi mo
dalități de consolidare a păcii și de 
lichidare definitivă a primejdiei de 
război, îndeosebi a primejdiei unui 
război nuclear". Părțile și-au reafir
mat „hotărirea de a înainta in co
mun pe calea spre un acord privind 
limitarea armamentelor strategice4'.

U.R.S.S. și S.U.A. „acordă o mare 
importanță unirii eforturilor tuturor 
statelor pentru întărirea păcii, redu
cerea poverii înarmărilor și realiza
rea unui acord cu privire la măsuri 
de limitare a înarmărilor și cu pri
vire la dezarmare". Părțile reafirmă 
că „obiectivul final este dezarmarea 
generală și totală, inclusiv dezarma
rea nucleară sub un strict control 
internațional. Convocarea la momen
tul oportun a Conferinței mondiale 
pentru dezarmare poate avea un rol 
pozitiv în acest proces".

U.R.S.S. și S.U.A. „și-au exprimat 
satisfacția profundă față de încheie
rea Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam și consideră că viitorul po
litic al Vietnamului, Laosului 
Cambodgiei trebuie să fie hotărit 
popoarele acestor țări, fără nici 
fel de amestec din afară".

★
WASHINGTON 25 (Agerpres).

Lui nd cuvintul la o intilnire cu re
prezentanți ai cercurilor de afaceri 
din S.U.A.. Leonid Brejnev s-a re
ferit la noua semnificație pe care o 
capătă in epoca noastră comerțul, 
colaborarea economică intre state. 
Progresul nestăvilit pe plan econo
mic. tehnico-stiințific. cultural duce 
la o creștere uriașă a nevoilor și 
cerințelor oamenilor si impune o di
viziune internațională a muncii din 
ce în 
tarea 
mice, 
intre 
rințe 
sit o ...__ _______
relațiilor economice internaționale, 
vorbitorul a explicat aceasta și prin 
faptul că gindirea oamenilor rămine 
uneori în urma noilor realități ale 
vieții economice. El a apreciat că' 
principalul factor care a constituit 
un obstacol in calea extinderii co
laborării reciproc avantajoase între 
U.R.S.S. și S.U.A. l-au constituit 
condițiile politice. Oprindu-se. in 
continuare, la consecințele pe care 
le-a avut perioada „războiului rece" 
pentru relațiile economice, el a sub
liniat că încordarea in sfera poli
tică a obligat Uniunea Sovietică și 
alte țări să trăiască retrase, nu le-a 
permis să meargă spre o dezvol
tare largă a colaborării. Dar dacă 
acest lucru a continuat 10—20 de 
ani. a spus el. aceasta nu înseam
nă că o asemenea situație trebuie să 
se prelungească la infinit.

Trebuie lichidat cu tot curajul tot 
ceea ce este perimat, trebuie să se 
meargă înainte pe calea întăririi pă
cii. destinderii, a dezvoltării colabo
rării. Pot spune cu toată răspun
derea. a continuat el. că partidul și 
guvernul nostru văd in aceasta 
scopul înalt al politicii lor și că ea 
este sprijinită intru totul de poporul 
sovietic. Aș vrea, in legătură cu a- 
ceasta. să recunosc, de asemenea, 
meritele poporului american si ati
tudinea sa

și 
de 
un

ce mai largă, impune dezvol- 
comertului. a relațiilor econo- 
tehnico-știintifice si culturale 
state. Apreciind că noile ce- 
ale vremurilor nu si-au gă- 
reflectare deplină in practica

pozitivă, ale președinte-

LAOS Convorbire Fumi
Mexicul se pronunță pentru renunțarea

la de forță
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres). — Politica externă a Mexicu
lui se bazează pe principiile neagre
siunii, respectarea dreptului fiecărui 
popor la autodeterminare, neinter
venția in treburile interne ale altor 
țări, recunoașterea egalității intre

popoare, coexistenței pașnice și ac
tive pentru instaurarea păcii și secu
rității in lume, a declarat ministrul 
mexican de externe. Emilio Rabasa. 
Realizarea acestor deziderate, a spus 
el. necesită renunțarea la folosirea 
sau amenințarea cu forța.

Consiliul Programului 
O.N.U. pentru protejarea 
mediului ambiant,a cărui se- 
siune se desfășoară la Geneva, a ho- 
tărit alocarea din fondurile sale a 
sumei de 5.5 milioane dolari pen
tru promovarea cooperării pe plan 
mondial in domeniul protecției me
diului înconjurător. Consiliul a a- 
probat. totodată obiectivele generale 
ale programului Națiunilor Unite 
privind folosirea rațională a resur
selor planetei si acordarea de asis
tentă in domeniul protecției mediu
lui ambiant.

Iranul va produce apro
ximativ 42,5 miliarde de 
bUrili țiței, *n cursu^ următorilor 
20 de ani. din zona care a repre
zentat concesiunea consorțiului occi
dental al Detrolului si care a fost 
preluată de noi. a declarat Reza 
Fallah. director adjunct al compa
niei naționale iraniene de petrol 
(N.I.O.C.). in legătură cu prevede
rile acordului încheiat intre Tehe
ran și consorțiu, acord care asigură 
suveranitatea tării asupra totalității

rezervelor sale de petrol. Din a- 
ceastă cantitate, a spus Reza Fallah. 
N.I.O.C. va avea 7.2 miliarde barili 
la dispoziția sa pentru export di
rect sub formă de țiței sau produse 
rafinate și alte sase miliarde barili 
pentru asigurarea consumului intern 
— relatează agenția P.A.R.S.

avariată, au poluat țărmurile comi
tatului Yorkshire, pe o lungime de 
aproximativ 5 km. Ambarcațiuni de 
coastă britanice participă la opera
țiunile de limitare a „mareei negre", 
prin deversarea unor importante 
cantități de detergenți.

VIENTIANE 25 (Agerpres). — 
Fumi Vongvicit. reprezentant ple
nipotențiar al prințului Sufanuvong 
și consilier special al delegației 
Frontului Patriotic Laoțian, a avut 
o intilnire cu prințul Suvanna Fuma 
— informează postul de radio Pathet 
Lao. Cu acest prilej, Fumi Vongvi
cit i-a propus lui Suvanna Fuma 
să contribuie la promovarea convor
birilor dintre reprezentanții plenipo
tențiari ai celor două părți in 
scopul realizării unui progres rapid 
pe calea spre semnarea unui proto
col la Acordul de restabilire a păcii, 
formarea unui guvern provizoriu de 
uniune națională și a unui consiliu 
politic național de coaliție, neutrali
zarea orașelor Vientiane și Luang 
Prabang, precum și pentru respecta
rea și îndeplinirea strictă și com
pletă a încetării focului și a altor 
clauze ale acordului. Fumi Vongvicit 
și-a exprimat speranța că guvernul 
de la Vientiane va da

Cunoscutului savant sovietic 
in domeniul economiei și statis
ticii acad. S. G. Strumilin i s-a 
inminat, la Moscova, diploma 
de doctor Honoris Causa al Aca
demiei de studii economice din 
București.

. Guvernul peruan a dis,ri- 
buit peste 500 000 hectare de pămint 
locuitorilor din zonele rurale ale țâ
rii cu prilejul celei de-a patra ani
versări a legii de reformă agrară. 
Pină in prezent. 3 600 748 hectare de 
pămint au fost împărțite la 174 203 
familii de țărani peruani reuniți in 
cooperative, societăți agricole de in
teres social, comunități rurale sau 
proprietăți mici și mijlocii.

Tancul petrolier ■•Cono<,o 
Britannia", navigind sub pavilion 
liberian, a eșuat în estuarul riului 
Humber. Importantele cantități de 
petrol, care s-au scurs din nava

Părțile și-au exprimat satisfacția 
față de normalizarea continuă a re
lațiilor dintre țările europene. Ele 
salută perspectivele intrării in acest 
an a R. D. Germane și R. F. Ger
mania in O.N.U. U.R.S.S. și S.U.A. 
au declarat că iși vor promova po
litica in așa fel incit să înfăptuiască 
obiectivele Conferinței general-euro- 
pene și să realizeze o eră nouă a 
bunelor relații în această parte a 
lumii.

Reglementarea în Orientul Apro
piat „trebuie realizată in conformi
tate cu interesele tuturor statelor 
respectivei regiuni, trebuie să cores
pundă independenței și suveranității 
lor și să țină seama de interesele 
legitime ale populației palestinene", 
se afirmă in comunicat.

U.R.S.S. și S.U.A. consideră că ele 
trebuie să-și propună drept obiectiv 
sporirea volumului total al comer
țului reciproc în următorii trei ani 
la 2—3 miliarde dolari. Părțile 6-au 
pronunțat in favoarea proiectelor pe 
termen lung reciproc avantajoase.

Au fost examinate proiectele co
laborării bilaterale in domenii ca ( 
ocrotirea mediului înconjurător, ocro
tirea sănătății, cercetarea spațiului 
cosmic, alte probleme ale științei și 
tehnicii. Au fost încheiate acorduri 
privind colaborarea dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. in domeniile folosirii ener
giei atomice in scopuri pașnice, 
agriculturii, studierii oceanului pla
netar. transporturilor și un acord 
general cu privire la contacte, schim
buri și colaborare.

Președintele 
vrtația lui 
face o vizită 
1974.

★

S.U.A. a acceptat in- 
Leonid Brejnev de a
In U.R.S.S. in anul

lui S.U.A., Richard Nixon, ale repre
zentanților lumii de afaceri.

După ce a evocat convorbirile a- 
vute in ultimele zile cu conducăto
rii americani si a arătat că un loc 
important l-au ocupat problemele 
dezvoltării relațiilor economice intre 
cele două țări, Leonid Brejnev și-a 
exprimat părerea că un plan de mari 
proporții, care să abordeze proble
ma pe scară largă, avind in vedere 
o perspectivă îndelungată, de apro
ximativ 20 de ani. ar deschide po
sibilități uriașe pentru aceasta. Tot
odată. a declarat el. examinind re
cent situația in domeniul relațiilor 
economice externe ale U.R.S.S.. am 
ajuns la concluzia că în prezent nu 
ne poate satisface ceea ce am reali
zat. Vorbitorul a menționat că au 
fost criticate sever unele departa
mente sovietice de resort pentru lip
să unor inițiative de proporții mari, 
pentru lipsa de curaj, pentru con
cepții învechite, pentru lipsurile din 
activitatea lor. In același timp, el 
a arătat ca. deși îi stimează pe oa
menii de afaceri americani pentru 
spiritul lor întreprinzător, trebuie 6ă 
remaroe că nici ei nu au dat dovadă 
uneori de curajul cuvenit, nu ma
nifestă inițiativă de mari proporții 
Si trăiesc cu concepții perimate.

In încheierea întilnirii sale cu oa
menii de afaceri americani. Leonid 
Brejnev a declarat că el consideră 
un lucru imposibil 6ă se amestece 
în treburile interne ale S.U.A. Cred, 
a spus el. că in abordarea relațiilor 
dintre U.R.S.S. și S.U.A.. ca și in
tre toate celelalte popoare si țări, 
este foarte important să se tină sea
ma că fiecare popor iși are siste
mul său statal și social, particula
ritățile sale naționale, tradițiile și 
obiceiurile sale.

★
Leonid Brejnev, care s-a aflat, la 

invitația președintelui Richard Nixon, 
într-o vizită oficială în Statele Uni
te, a părăsit luni teritoriul acestei 
țări — informează agenția T.A.S.S.

Vongvicit — Suvanna Fuma

Imagine surprmzind efectuarea unei lecții de bofanicS cu elevii afloți în- 
tr-una din zonele administrate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al 

Vietnamului de Sud
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bunăvoință și de seriozitate la nego- e 
cieri, așa cum au făcut forțele pa
triotice.

din Orientul Apropiat
* Reuniune a guvernului 

egiptean
• Declarațiile premierului 

iranian

CAIRO 25 (Agerpres). — La Cairo 
a avut loc, duminică, o reuniune a 
guvernului egiptean, in cursul că
reia ministrul afacerilor externe, 
Mohamed Hassan El Zayyat, a pre
zentat un raport referitor la dezba
terile Consiliului de Securitate asu
pra situației din Orientul Apropiat 
și Ia consultările avute cu oficialită
țile țărilor pe care le-a vizitat re
cent — informează agenția M.E N

Președintele R. A. Egipt, Anwar 
Sadat, și președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din L:- 
bia, Moamer El Geddafi, au conti
nuat luni, la Alexandria, convorb1’- 
rile consacrate consolidării relațiilor 
bilaterale. In atenția celor doi șefi 
de stat se află, de asemenea, evo
luția situației din Orientul Apropiat 
și alte probleme interesind lumea arabă.

AMMAN 25 (Agerpres). — Intr-o 
’ alocuțiune rostită cu prilejul vizitei 

pe care o întreprinde la Amman, 
premierul iranian, Amir Abbas Ho- 
veyda, a subliniat că Iranul sprijină 
drepturile legitime ale țărilor arabe 
și va continua să depună eforturi 
in vederea redobindirii de către a- 
acestea a teritoriilor lor ocupate in 
cursul războiului din iunie 1967. Șe
ful guvernului iranian a afirmat că 
aplicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate constituie singura cale de 
reglementare a situației din Orientul Apropiat.
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