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VALOAREA TIMPULUI Pe valea Trotusului

PE ȘANTIERE
urcă în aceste zile
pînă la cota maximă

ESTE ÎNȚELES ACEST ADEVÂR 
LA TOATE OBIECTIVELE

DE INVESTIȚII?
Fără a diminua importanța latu

rilor de eficiență ale planului de in
vestiții din acest an, în prim-planul 
preocupărilor 
gajați în 
investițiilor 
major al 
punere în 
pacități productive. Momentul bllan- 
tier prilejuit de încheierea primu
lui semestru ne oferă. în acest sens, 
o serie de aprecieri optimiste. Po
tențialul productiv al economiei s-a 
consolidat, în continuare, prin in
trarea în exploatare a circa o sută 
de noi obiective, capacități si secții 
industriale. Marea lor majoritate 
sint destinate să asigure, cu deose
bire. dezvoltarea și modernizarea u- 
nor ramuri importante pentru pro
gresul economic al tării. Dintre a- 
cestea. aproape 20 produc cu multe 
luni inainte de dala prevăzută, fapt 
de natură să contribuie. într-o și 
mai mare măsură, la creșterea efi
cientei întregii activități de investi
ții. Și. tot ca un fapt cu influente 
deosebit de pozitive asupra dezvol
tării noastre economice, menționăm 
că la cea mai mare parte din o- 
biectivele și capacitățile date în 
funcțiune în cursul acestui- an sau 
care se găsesc cu puțin înaintea a- 
cestui eveniment, calculele indică o 
eficientă economică simțitor mai ri
dicată. comparativ cu investițiile a- 
nilor precedenți. La toate acestea a- 
dăugăm că, în primele cinci 'uni 
ale anului, unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale au realizat un 
volum suplimentar de lucrări 
peste 100 milioane Iei.

„Nici un fel de abatere de la 
tele de punere în funcțiune” a 
venit cuvintul de ordine pentru 
constructorii și beneficiarii de inves
tiții. Acestei cerințe. însă, nu i 
răspunde pretutindeni cu aceeași 
tentie. cu aceeași străduință. La 
număr de circa 40 de obiective 
investiții termenele finale au expi
rat. Mai grav este faptul că multe 
dintre ele se găseso în această 
situație încă de anul trecut. Capul 
de afiș, în acest sens nedorit, este 
deținut de o serie de investiții din

tuturor factorilor an- 
procesul de realizare a 

se află imperativul 
respectării termenelor de 
funcțiune la noile ca-

industria construcțiilor de mașini 
grele, industria chimică, economia 
forestieră și industria materialelor de 
construcții si industria ușoară, da
toare. împreună, economiei cu peste 
30 de obieotive noi. Astfel. Fabrica 
de transformatoare din Filiasi. noi
le capacități din cadrul Combinatu
lui de materiale de construcții 
Cîmpulung. etapa a doua de dezvol
tare a Rafinăriei Pitești ș.a. nu au 
reușit — în pofida avalanșelor de 
promisiuni făcute de factorii răs
punzători — să se integreze circui
tului economic. Nu sînt necesare co
mentarii suplimentare pentru a su
gera amploarea consecințelor, nega
tive declanșate din această cauză.

De luni de zile, unele din șan
tierele din ramurile industriale 
menționate se zbat în fata acelorași 
invariabile greutăți : slaba activitate 
a constructorilor, deficitari în pri
vința forței de muncă și asigurării 
materialelor si mașinilor de execuție 
necesare, precum și lipsa utilajelor 
tehnologice. Iar lunile mai si iunie 
în loc să aducă cu sine revirimen
tul așteptat. în stare să limpezească 
lucrurile, le-a complicat Si' mult.

Greutăți de aceeași natură 
vează si asupra obiectivelor cu
rnene finale în lunile' imediat urmă
toare. O serie de șantiere principale, 
urmărite cu prioritate de organele 
Băncii de Investiții, se află într-o 
situație dificilă, cu sarcinile de 
plan neîndeplinite, atît sub ra
port valoric, cît 
lor fizice atinse, 
policlorură de vinii de 
nicu-Vilcea, laminorul 
la rece si otelăria L.D. 
Combinatului siderurgic 
bricile de rulmenți din 
si Bîrlad. Filatura si tesătoria de 
bumbac din Calafat — ca să ne li
mităm numai la citeva exemple — 
valoarea nerealizărilor însumează 
sute de milioane lei. reprezentînd 
rămîneri în urmă de ordinul lunilor 
de zile.

COMANEȘTI (Corespondentul 
„Scînteii", Ion Manea). — Pe 
platforma Combinatului pentru 
prelucrarea lemnului din Co- 
mănești a fost pusă în funcțiu
ne. cu o săptămînă mai de
vreme fată de prevederile gra
ficului, a 5-a fabrică din ca
drul acestei importante uni
tăți a economiei noastre fo
restiere. Este vorba de fabrica 
PAL, unitate modernă, me
nită să asigure o valorificare 
superioară a lemnului și înde
osebi a rumegușului și altor 
deșeuri provenite de la fabricile 
de cherestea de pe valea Tro- 
tușului. Prin devansarea terme
nului de punere în funcțiune a 
noii unități economice s-au 
creat condiții tehnico-materiale 
pentru ca, încă în acest an, 
să se poată produce suplimen
tar, circa 1 000 tone PAL. In 
prezent, constructorii de aici 
si-au concentrat eforturile pen
tru realizarea înainte de termen 
a unui alt obiectiv economic 
important: fabrica de drojdie de 
bere, aflată intr-un stadiu a- 
vansat de construcție.

La Alexandria

de

da- 
de-

se 
a- 
un 
de

mai

gre- 
ter-

cu sarcinile 
, atît sub

și al stadii- 
La instalația de 

la Rîm- 
de benzi 

din cadrul 
Galați, fa- 
Alexandria

(Corespon-
Al. Brad). —

ALEXANDRIA 
dentul „Scînteii", 
Pe platforma industrială a ora
șului Alexandria, în vecinătatea 
altor tinere unități economice 
— întreprinderea de accesorii 
pentru industria construcțiilor, 
fabrica de tablouri și pupitre 
electrice — a început construc
ția unei 
date din 
nulul de 
dustrială,
Alexandria constructorii 
T.C.I. București, 
Intre în producție In trimestrul 
IV din anul viitor.

filaturi de fire car- 
bumbac. Potrivit pla- 
stat, noua unitate in- 
pe care o înalță 

de
urmează

la 
la 
să
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CU PRILEJUL „ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI4*

Solemnitatea decernării unor titluri și ordine
A devenit o tradiție ca în fie

care an, cu prilejul „Zilei în
vățătorului", tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Consi
liului de Stat, să onoreze cu 
prezența sa solemnitatea de
cernării de înalte titluri și or
dine ale Republicii Socialiste 
România, acordate unor cadre 
didactice care s-au distins prin 
activitatea lor meritorie in do
meniul instruirii și educării e- 
levilor și studenților prinicontri- 
buția adusă la dezvoltarea în- 
vățămintului, - științei și cultu
rii din patria noastră.

La solemnitatea care a avut 
loc marți dimineața, la Palatul 
Consiliului de Stat, au luat 
parte, de asemenea, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț.

Dind glas sentimentelor pro
funde de recunoștință nețărmu
rită, dragoste și devotament 
față de partid, în numele ca
drelor universitare decorate a 
luat cuvintul prof. Radu C. 
Bogdan, rectorul Universității 
din Brașov, care a spus : „Este 
o șansă a istoriei că dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, sînteți în fruntea 
partidului și statului și cirmuiți 
cu mare înțelepciune și clarvi
ziune destinele poporului nos
tru. Munca și viața dumnea
voastră sînt și vor constitui 
pentru generațiile viitoare cel 
mai' strălucit exemplu de dăru
ire și consacrare pentru binele 
și fericirea poporului român.

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCUStimate - tovarășe și stimați tovarăși, mai generală a aportului didactice din întregul lului de cunoaștere al omului. în această privință școala constituie factorul principal în formarea ki educarea tinerelor noastre generații. Tinerii care învață astăzi în școli’vor fi constructorii de mîine ai societății socialiste multilateral dezvoltate — și, fără nici o îndoială, ei vor făuri și vor trăi în societatea comunistă din România. Iată ce minunată și măreață misiune revine învățămîntului, vă revine dumneavoastră, tuturor slujitorilor școlii.Sînt convins că veți face totul, ca și pînă tui în cele gramul de științei și omului nou, constructor al socialismului și comunismului.Cu aceste gînduri vă urez, încă o dată, dumneavoastră, tuturor cadrelor didactice, noi și noi succese, multă fericire și sănătate ! 

(Aplauze).

apreciere cadrelor nostru învățămînt la minunata o- peră de făurire a unui tineret nou, înarmat cu cuceririle științei și culturii celei mai înaintate, educat în spiritul dragostei față de popor, față de partid, față de cauza socialismului.După cum cunoașteți, recenta plenară a Comitetului Central a adoptat noi măsuri cu privire la perfecționarea și îmbunătățirea tuturor laturilor învățămîntului din România. Am obținut rezultate bune, dar mai avem mult de făcut în acest domeniu — ca și în alte sectoare de activitate — pentru a asigura înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale.Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România, care presupune, după cum știți, dezvoltarea intensă a economiei naționale, cere cadre cu o înaltă pregătire, impune ridicarea nive

Doresc ca în numele conducerii de partid și de stat, al meu personal să vă felicit în mod călduros pe dumneavoastră care ați primit cu prilejul „Zilei învățătorului" înalte distincții ale Republicii Socialiste România, precum și pe toți ceilalți profesori și învățători, slujitori ai școlii, care, de asemenea, au fost distinși cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Folosesc acest prilej pentru a adresa, totodată, tuturor slujitorilor școlii salutul călduros al Comitetului Central, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, urarea de a obține noi și noi succese în activitatea viitoare. A- cordarea acestor înalte distincții constituie in -primul rind o apreciere personală a dumneavoastră, a fiecăruia din cei care au fost decorați, și, totodată,, constituie și o

' I *acum, pentru a înlăp- mai bune condiții pro- dezvoltare a școlii, a culturii, de făurire a
*

(Continuare in pag. a Vil-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

minelor si hidrocarburilor din VenezuelaPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit, la 3 iulie, pe ministrul minelor și hidrocarburilor din Venezuela, Hugo Perez la Salvia, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere a fost de față Bujor Almășan, ministru] minelor, petrolului și geologiei.Mulțumind pentru onoarea de a fi primit, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cele mai bune urări din partea președintelui Rafael Caldera. împreună cu asigurarea că poporul venezuelean așteaptă cu sentimente de stimă și dragoste vizita șefului statului român, care va contribui și mai mult la strîngerea legăturilor dintre cele două țări.Ministrul venezuelean a arătat că vizita făcută în România, discuțiile avute au evidențiat noi posibilități de dezvoltare a colaboră- cooperării între cele două

nației străine și a deveni stăpîne pe bogățiile lor naționale, condiție a progresului social, a unei adevărate independențe politice și economice.în acest context, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul din ce în ce mai important al țărilor mici și mijlocii în promovarea unei noi politici în viața internațională, ceea ce impune întărirea colaborării între aceste state, atît în planul relațiilor bilaterale cît și în rezolvarea principalelor probleme ale lumii contemporane.Relevînd că așteaptă cu multă plăcere vizita în Venezuela, întîl- nirile cu președintele Rafael Caldera, care vor pune bazele unei colaborări trainice, cît mai intense, în domeniile de interes comun dintre cele două țări, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis șefului statului venezuelean cele mai bune urări de sănătate și fericire personală.întrevederea s-a desfășurat !n- atmosl’eră caldă, prietenească.
TALENTUL

contract de a-

(Continuare 
in pag. a Vl-a)

puncte și pozi- pe plande Stat cu

si se
Socoti n- 
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răspundere socială
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accs-

Dar mai 
teză : cind 
in ..Bilete 
în același
ovblicate opere 
te de Arghezi. 
nu. Tonîrceanu. 
Teodoreanu. Nu am fost
singurul care am benefi
ciat de această favoare.

buie cultivată nu prin 
intermediul sfaturilor de 
circumstanță, ci prin in
tegrarea tinerilor crea
tori in colectivele

caz,
pe care l-am

decit

IN ZIARUL DE AZI
școală a muncii,
patriotismului, 

spiritului 
revoluționar

Pagina a V-a

© Integrarea în viața și 
preocupările fiecărui colec
tiv : condiția activității rod
nice a cabinetelor de științe 
sociale @ Rubricile noas
tre : faptul divers, din 
poșta redacției, note de 

lectură, sport

Cine dintre noi —scrii
torii din generațiile mai 
vîrstnice — nu s-a întîl- 
nit în cariera sa cu ne- 
numărati tineri dăruiti cu 
talent pentru artă, mu
zică. poezie ? Și cred că 
nimeni n-a rămas insen
sibil. Talentul nu ne poa
te lăsa indiferenți, dim
potrivă. ne solicită aten
ția si. mai ales, grija 
a nu se risipi. Poate 
aceea vorbim atît 
mult despre talent, 
favoarea afirmării 
tuia. Dar oricîte pledoa
rii am face în acest sens, 
fără acele împliniri in
telectuale. morale si eti
ce firești si necesare in 
desăvîrsirea unui ..talent", 
realizarea sa publică nu 
este posibilă.

Deunăzi, cineva mi-a 
adus manuscrisul unui tî- 
năr poet brașovean. L-am 
citit dintr-o răsuflare. 
Era evident că avea ha
rul poeziei, si l-am în
drumat spre o editură. 
O dată mai mult am a- 
vut confirmarea că. si in 
acest caz. a avut loc acea 
fuziune dorită între for
mația intelectuală a poe
tului si starea sa de crea
tor autentic. Firește, a- 
semenea oameni nu apar

în fiecare zi. Și, totuși, 
chiar și în acest 
..impactul" 
constatat nu este 
un prim reper, un punct 
de referință asupra vii
torului acestui tinăr poet.

cific. Dar procesul afir
mării sale publice e mult 
mai complex : un nume 
nou in poezie înseamnă 
o voce în plus in marea 
breaslă a scriitorilor noș
tri. Această ..voce“ tre-

scriitori. Ce înseamnă de ' 
fapt acest pas pentru un 
debutant ? Cred că mai 
simplu spus ar fi vorba 
de ..integrarea" acestor 
tineri scriitori în viată!... 
Si vom vedea de ce.

Ajuns în breasla scriito
rilor. a cărturarilor, tî- 
nărul va trăi neîndoios o 
altă etană de exDeriente. 
de cunoaștere. Contactul 

■ cu noetii mai vîrstnici. cu 
ooera acestora va marca 
desigur o nouă treaotă in 
conturarea unui stil oro- 
oriu. a unui timbru spe-

însemnări de 
Mihai BENIUC

întîi o paran- 
aro debutat 

de papagal", 
număr erau 

semna- 
Sadovea- 

lone!

Dar nu era vorba nro- 
priu-zis de o favoare : 
noi, debutanții. eram 
miridri să ne apară nu
mele alături de scriitori 
conșacrati. să ne intilnim. 
pe afiș. cu personaje 
ilustre. „Evenimentul" a- 
vea însă si consecințe ne
dorite : multi tineri isi 
închipuiau că. o dată 
imprimați in paginile re
vistei, ei reprezintă totul, 
că lumea incepc 
sfîrsește cu ei. 
du-se prematur 
erați, multi treceau cu- 
rind la experimente de 
tot felul, deși mai 
veau multe de învățat. 
Alții ajungeau repede la 
un pas de ceea ce se nu
mește ratare pretimpu
rie.

Mal există si un alt 
mod de a privi talentul. 
De pildă, cuvintul lucid 
al unui magistru al cri
ticii si chiar al colecti
vului în care activează, al 
cititorilor de poezie. Si 
gindesc că ar fi indicat 
ca aceste opinii să vadă, 
de la caz Ia caz. lumina 
tiparului. Spun . aceasta, 
pentru că ..opinii

țări. Dînd o înaltă apreciere activității țării noastre, oaspetele a subliniat existența multor de coincidență în politica țiile celor două state, atît intern, cît și extern.• Președintele Consiliuluia subliniat, în convorbirea oaspetele, că Republica Socialistă România urmărește cu multă atenție activitatea poporului venezuelean, consacrată edificării unei economii independente, unor prefaceri în viața politică și socială a țării și afirmării sale suverane în relațiile internaționale., România — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — care se pronunță pentru instaurarea în raporturile dintre state a principiilor suveranității și independenței, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc, pentru statornicirea în lume a unor relații pe baza dezvoltării libere a fiecărei națiuni, sprijină activ lupta popoarelor din America Latină, pentru a pune capăt domi-
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Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18-19 iunie 1973

Cu privire la creșterea rolului femeii 
în viața economică, politică și socială a țării

în vasta operă de edificare a societății socialiste, oamenii muncii din patria noastră, sub conducerea Partidului Comunist Român, au obținut realizări remarcabile în dezvoltarea și modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, în progresul învățămîntului, științei și culturii, în perfecționarea conducerii și organizării vieții sociale. România înfățișează astăzi tabloul unei țări în plin progres, cu o industrie puternică, în continuă dezvoltare, cu o agricultură intr-lin neîntrerupt proces de modernizare, cu o economie dinamică, prosperă, care asigură creșterea continuă a bunăstării tuturor celor ce muncesc.Societatea noastră socialistă asigură, prin însăși esența ei, drepturi egale pentru toți oamenii muncii, creează condiții pentru afirmarea multilaterală a tuturor cetățenilor indiferent de sex, vîr- stă, stare socială și naționalitate. Reprezentînd 51 la sută din populația țării, milioanele de femei, aflate în cele mai diverse domenii de activitate, alături de întregul popor, fac dovada capacității lor de muncă, a talentului și spiritului gospodăresc, participă tot mai activ la ^întreaga viață economică, politică și social-culturală a țării.Comitetul Central al Partidului Comunist Român acordă o înaltă prețuire contribuției considerabile a femeilor la progresul țării, la înflorirea României socialiste, rolului lor în creșterea și educarea copiilor, în formarea unui tineret sănătos, animat de nobilele idealuri ale umanismului, în asigurarea tinereții națiunii noastre. în calitate de mame și educatoare, femeile își îndeplinesc misiunea de înaltă răspundere de a transmite noilor generații marile virtuți ale poporului nostru, tradițiile sale progresiste, sentimentele profunde ale patriotismului, ale demnității umane, ale adevărului și justiției sociale.De la începuturile existenței sale, Partidul Comunist Român a considerat emanciparea , femeii1 ca unul din obiectivele importante ale luptei pentru lichidareaexploatării omului de către om, pentru înfăptuirea marilor transformări revoluționare și a avut permanent în atenție atragerea femeilor la activitatea generală a națiunii, la eforturile întregului popor pentru reconstrucția țării, edificarea societății socialiste, pentru ridicarea tuturor cetățenilor patriei la un nivel de viață și de civilizație tot mai ridicat ; mișcarea de femei a adus o reală contribuție la lichidarea neștiinței de carte, la educația și culturalizarea maselor, la antrenarea lor în lupta și munca întregului popor de înfăptuire a politicii Partidului Comunist Român, pentru construirea socialismului, în focul marilor confruntări sociale, al luptelor revoluționare și în procesul edificării noii societăți, din rîndurile femeilor s-au afirmat figuri luminoase de luptătoare dîrze pentru cauza progresului, eminente personalități culturale, științifice, militante care și-au consacrat priceperea, puterea de creație și de muncă propășirii României.în noile condiții Istorice, cînd a fost definitiv lichidată exploatarea omului de către om și generalizate relațiile socialiste de producție, iar clasa muncitoare în alianță cu țărănimea și cu celelalte categorii de oameni ai muncii a devenit proprietara întregii avuții naționale și beneficiară a roadelor muncii sale, în statutul social-politic al femeii au intervenit schimbări radicale. Pe fondul marilor realizări obținute în domeniul vieții economice și spirituale ale poporului român s-a creat un cadru larg de condiții materiale și morale care permit femeilor să-și afirme nestînjenit capacitățile și aptitudinile, să ocupe în societate un loc corespunzător muncii și pregătirii lor. Constituția Republicii Socialiste România consacră deplina egalitate în drepturi a femeii cu bărbatul, vocația ei pentru o viață activă, pentru o participare intensă în toate domeniile construcției socialiste. întemein- du-se pe această prevedere înscrisă în actul fundamental al României socialiste, noul Cod al muncii stipulează că femeii i se asigură largi posibilități de afirmare în condiții de deplină egalitate socială cu bărbatul, beneficiind, la muncă egală cu acesta, de o retribuție egală, de măsuri speciale de ocrotire.Asigurînd în mod democratic dreptul' la muncă pentru toți cetățenii, orânduirea socialistă a creat ample posibilități de manifestare a talentului, a capacității profesionale, organizatorice și intelectuale a femeii în toate sferele vieții sooial-politice. ele partici- pînd la efortul general îndreptat spre ridicarea nivelului de civilizație a poporului. Femeile repre- zihtă 44,7 la sută din populația ocupată în economia națională ; 

în industrie proporția femeilor este de 32,4 la sută, în agricultură— 59,7 la sută, în telecomunicații— 46.4 la sută, în circulația mărfurilor — 48,5 la sută, în învăță- mînt, artă și cultură — 62,0 la sută, iar în domeniul ocrotirii sănătății și asistenței sociale 71,6 la sută. în unele întreprinderi și ramuri ale economiei naționale, cum sînt industria textilă și cea alimentară. industria electrotehnică și mecanică fină, în prestările de servicii, ele constituie o prezență dinamică și numeroasă. în unitățile agricole, unde femeile reprezintă majoritatea forței de muncă, acestea aduc o contribuție de seamă în conducerea și organizarea muncii pe baza acordului global, în creșterea producției vegetale și animale.Dezvoltarea și adîncirea democrației au determinat creșterea participării femeilor la activitatea politică, la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești, la conducerea societății. Astăzi, în rîndurile partidului sînt aproape 557 000 de femei, ceea pe reprezintă circa 24 la sută din totalul membrilor de partid. Din U- niunea Tineretului Comunist fac parte peste 1 150 000 de tinere, iar în sindicate sînt cuprinse un milion șase sute de mii de femei salariate ; 66 de femei sînt deputate în Marea Adunare Națională, iar peste 50 000 în consiliile populare ; un număr mare de femei activează în comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile de control muncitoresc și comisiile pe domenii din unitățile industriale, în consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție și comitetele de cetățeni, în organele alese ale organizațiilor de masă și obștești.în ultima perioadă, potrivit indicațiilor conducerii partidului, în organele și aparatul de partid, al sindicatelor și consiliilor populare a fost ales un număr mai mare de femei : 106 638 în organele locale de partid, din. care 7 700 femei îndeplinesc funcția de secretari ai organizațiilor de bază și ai comitetelor de partid din întreprinderi, instituții și unități agricole ; în comitetele sindicale au fost alese 40 490 femei, din câre 1175 în funcția de președinți de sindicate, iar ca vicepreședinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare județene, municipale, orășenești și ca președinți ai comitetelor executive ale consiliilor populare comunale — 185 femei.Transformările petrecute în anii construcției socialiste, succesele obținute în industrializarea țării, în dezvoltarea agriculturii, progresele în domeniul științei și culturii au determinat un nivel de trai tot mai ridicat al întregului popor. Participante active la toate aceste prefaceri înnoitoare și beneficiare directe ale cuceririlor dobîndite, femeile se bucură în același timp de condiții tot mai bune pentru o- crotirea familiei, ușurarea muncii casnice, îngrijirea și creșterea copiilor.Partidul și guvernul înconjoară cu o mare dragoste și cu un profund respect pe femeia-mamă, care îndeplinește o misiune de onoare, aceea de a da viață, a crește și educa copiii, viitorii constructori ai comunismului. Ocrotirea mamei și copilului se află în centrul atenției partidului și statului nostru. în țara noastră se extinde în permanență rețeaua de maternități, case de naștere, creșe, cămine și grădinițe de copii. La sate, unde în timpul României bur- ghezo-moșierești nu exista nici o unitate pentru asistență și ocrotire a sănătății mamei și copilului, funcționează astăzi peste 2 000 unități cu acest profil.An de an au sporit fondurile îndreptate spre ocrotirea mamei și copilului. în perioada 1965-1972 s-a dublat numărul paturilor în secțiile de obstetrică și ginecologie și S-a triplat numărul paturilor în creșe. Numai în ultimii doi ani au fost create peste 14 000 de noi locuri în grădinițele școlare și 21100 noi locuri în internatele școlare. în sprijinul femeii-mamă funcționează un număr de circa 11 500 instituții preșcolare, care cuprind peste 591 000 copii și un număr important de școli cu semi- internate. Pe baza noului Cod al muncii s-au creat posibilități ca femeia-mamă să aibă un program de lucru redus in primele luni de viață a copiilor săi. Au crescut substanțial fondurile statului destinate alocațiilor pentru copii, pentru maternitate, a- jutorul familial, indemnizații de naștere, ajutoare pentru soții de militari în termen. în primii doi ani ai cincinalului, alocațiile pentru copii au crescut de la 4,3 miliarde lei la 6,4 miliarde lei, ur- mînd ca în 1975 să ajungă la 7,4 miliarde lei. O expresie a grijii statului pentru întărirea familiei și stimularea natalității sînt măsurile luate pentru sprijinirea materială a familiilor cu mulți copii, 

fondurile alocate în acest scop ri- dicîndu-se în actualul cincinal la circa 200 de milioane lei. S-a majorat la 16 ani vîrsta copiilor care primesc alocație de stat, inclu- zîndu-se în categoria celor care beneficiază de acest drept și familiile de țărani cooperatori.Eforturi tot mai insistente sînt îndreptate spre a ușura munca femeilor în gospodării, creîndu-le condiții tot mai favorabile pentru a-și afirma nestingherit aptitudinile profesionale și civice și a-și folosi capacitatea educativă în vederea creșterii copiilor în spiritul eticii comuniste, al patriotismului fierbinte, al respectului și prețuirii trecutului glorios al poporului, al dorinței de a-și consacra întreaga viață înfloririi patriei socialiste.Pe baza măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului s-a dezvoltat activitatea de prestări de servicii pentru populație, a sporit numărul unităților din sectorul de servire, s-a lărgit și s-a diversificat gama de servicii. Servirea populației cuprinde în prezent citea o sută de activități în care se practică 130 de meserii. S-a mărit substanțial producția de preparate și semiprepa- rate culinare ; în unitățile comerțului socialist în cincinalul actual, fabricarea acestor produse Se va dubla, față de cincinalul trecut.Analizînd modul în care au fost aplicate prevederile Hotărârii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din 1967 privind îmbunătățirea muncii politico-educative în rândul femeilor, rezultă că în acest domeniu. alături de succesele obținute în antrenarea femeilor la conducerea societății, în asigurarea unor condiții mai bune de muncă și viață, în educarea tinerei generații, se mențin încă unele neajunsuri.Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție. Consiliul Național al Femeilor, celelalte .organiza; ții de masă și obștești, organele de stat care aveau sarcini în această direcție nu s-au nreocupat cu consecvență de realizarea atribuțiilor conferite prin hotărîrea conducerii partidului. Deși în ultimul timp au fost luate unele măsuri cu privire la promovarea femeii în munci de conducere. îmbunătățirea participării ei la viața socială, această activitate nu a fost pe măsura locului și importanței femeii în societate, partidul și statul nostru fiind private de un aport mai mare pe care peste jumătate din populația țării putea să-l aducă în soluționarea problemelor de ordin social, în conducerea societății.Unele ministere și organizații economice centrale și locale au acționat insuficient pentru aplicarea măsurilor stabilite de partid și guvern cu privire la realizarea unei game variate de produse de uz gospodăresc, dezvoltarea rapidă a serviciilor către populație, diversificarea și creșterea operativității acestora, în vederea ușurării muncii casnice, care să permită femeilor afectarea unui timp corespunzător educației copiilor, pregătirii profesionale și culturale, participării la activitățile obștești. Neajunsuri s-au manifestat în dezvoltarea rețelei de creșe și grădinițe. îndeosebi pe lîngă întreprinderi, ceea ce a îngreunat cuprinderea unui număr mai mare de copii în învățămîntul preșcolar.S-a desfășurat o insuficientă activitate politico-educativă în rândul maselor de femei și al celorlalți oameni ai muncii, în vederea sporirii răspunderii acestora pentru întărirea și consolidarea familiei, creșterea natalității și educarea tinerei generații. Ministerul Sănătății, celelalte organizații de măsă și obștești cu atribuții în acest domeniu nu au asigurat înfăptuirea consecventă a măsurilor luate de statul nostru pentru îmbunătățirea situației demografice, nu au vegheat în suficientă măsură la aplicarea cu hotărâre a legii, la creșterea spiritului de responsabilitate a cadrelor medicale față de dezvoltarea societății, a națiunii noastre.Unele organe și organizații de partid au desfășurat o activitate de îndrumare și control sporadică asupra organizațiilor de masă, de stat și economice, care au avut răspunderi în aplicarea prevederilor Hotărârii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. privind îmbunătățirea muncii politico-educative în rândul femeilor, n-au intervenit cu măsuri concrete și eficiente pentru a determina aceste organizații să rezolve în condiții corespunzătoare diferitele probleme de muncă și viață ale femeilor.Ținind seama de rolul crescînd al femeilor în întreaga viață so- cial-politică a țării, de complexitatea sarcinilor izvorîte din programul făuririi societății socialiste 

multilateral dezvoltate, a concentrării tuturor forțelor națiunii în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen, de necesitatea sporirii și mai accentuate a contribuției femeilor din țara noastră la rezolvarea problemelor vieții so- cial-politice și economice ale țării, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, HO
TĂRĂȘTE :1. Organele și organizațiile de partid, organele de stat și organizațiile de masă și obștești vor asigura toate condițiile pentru creșterea contribuției femeilor la înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la viața politică și socială a țării, pentru manifestarea multilaterală a forțelor ei creatoare, pentru îmbinarea armonioasă a rolului ce revine femeii ca mamă și soție cu acela de participantă activă la eforturile întregului popor pentru progresul rapid și necontenit al patriei noastre.2. Dezvoltarea și înflorirea continuă a națiunii, afirmarea ei viguroasă, sporirea într-un ritm constant a natalității, condiție esențială pentru realizarea unei dinamici ridicate a creșterii populației, menținerea unui echilibru normal între vîrste, asigurarea tinereții națiunii noastre socialiste, constituie sarcini fundamentale ale întregii societăți, de îndeplinirea cărora depind propășirea și viitorul patriei. O îndatorire de interes național este ocrotirea și consolidarea familiei, dezvoltarea conștiinței răspunderii acesteia pentru creșterea unui număr mai mare de copii, pentru formarea unei generații sănătoase, robuste, profund devotate cauzei socialismului ; femeile au în această privință un rol deosebit și o misiune nobilă.în acest scop, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților economice se vor îngriji de asigurarea condițiilor propice de muncă, astfel îneît femeile să-și poată consacra un timp tot mai mare creșterii' și educării copiilor, îndeplinirii obligațiilor ce le revin în calitate de mame și soții. _Ministerele, UCECOM, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum vor lua măsuri de extindere a muncii la domiciliu prin antrenarea femeilor, în special din zonele cu excedent de forță de muncă ; ministerele economice vor crea condițiile necesare organizării schimburilor de patru ore pentru angajarea cu o jumătate de normă a femeilor- marne, vor extinde munca sezonieră sau alte forme care să înlesnească unui număr însemnat de femei să dedice un timp mai mare creșterii și educației copiilor.Se va analiza posibilitatea creării unor condiții mai favorabile de pensionare a femeilor care au dat viață și au crescut mai mult de 3 sau 4 copii, în sensul reducerii perioadei de muncă sau al majorării pensiei acestora, în raport cu numărul de copii pe care i-au crescut.Organele și organizațiile de partid, comitetele și comisiile femeilor, celelalte organizații de masă și obștești vor antrena mai intens femeile în activitatea de îmbunătățire a asistenței sanitare, creînd condiții mai bune acestora pentru a-și valorifica aptitudinile în direcția ocrotirii sănătății întregului nostru popor.Comitetele și comisiile femeilor vor îmbunătăți activitatea de patronare a' unităților de ocrotire a mamei și copilului, ac-tivizînd în mai mare măsură comitetele de sprijin ; vor organiza activități pe blocuri sau cartiere în vederea supravegherii și educării capiilor.Ministerul Sănătății va asigura înființarea cabinetelor medicale de specialitate într-un număr mai mare de unități, unde ponderea forței de muncă o reprezintă femeile, o mai bună repartizare a cadrelor necesare asistenței de specialitate și va adopta măsuri pentru creșterea în viitor a numărului cadrelor de acest profil.Conducerile unităților .economice, organizațiile de partid și sindicale vor trebui să se preocupe mai insistent de dezvoltarea rețelei de creșe și grădinițe cu cămin prin folosirea de soluții constructive simple și ieftine, acordîndu-se prioritate înființării de unități preșcolare de zi sau săptămînale pe lîngă întreprinderi.3. Pentru ușurarea muncii femeilor în gospodărie și asigurarea timpului necesar educării copiilor, precum și pregătirii lor profesionale și culturale, ministerele Industriei Ușoare, Construcțiilor de Mașini, Comerțului Interior, UCECOM și consiliile populare vor acționa mai energic pentru a- similarea și trecerea în producție de serie a unui bogat sortiment de utilaje și aparate de uz casnic, 

de calitate superioară. Vor fi luate măsuri pentru extinderea prestărilor de servicii către populație, prin dezvoltarea spălătoriilor, curățătoriilor chimice, înființarea de spălătorii cu autoservire, ateliere și secții cu servire la domiciliu, atît în mediul urban, cit și la sate.Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestări de servicii către populație, Ministerul Comerțului Interior, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum, comitetele executive ale consiliilor populare vor adopta măsuri corespunzătoare în vederea extinderii și amplasării mai raționale a spațiilor comerciale, diversificării mai accentuate a formelor de alimentație publică, a cantinelor-res- taurant, pensiunilor, semiinterna- telor pentru elevi și a bucătăriilor pentru servirea mesei pe bază de abonament, creșterii volumului livrărilor la domiciliu al produselor alimentare, semiprepa- ratelor și altor mărfuri. Vor fi lărgite gama sortimentelor și volumul de preparate și semiprepa- rate culinare desfăcute prin unitățile „Gospodina", cît și a produselor dietetice pentru copii, ce vor fi puse în vînzare prin raioane specializate din cadrul magazinelor alimentare.4. în scopul creșterii randamentului forței de muncă feminine și atragerii acesteia în activități productive care nu cer un efort fizic mare, adecvate particularităților femeilor, ministerele, centralele industriale, conducerile întreprinderilor, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, sindicale. ale femeilor și ^tineretului vor stabili nomenclatorul meseriilor și funcțiilor în care femeile vor fi încadrate cu prioritate. Concomitent cu crearea de noi locuri de muncă necesare integrării în continuare a populației satelor în industrie, se va cuprinde un număr mai mare de femei în ramurile electrotehnice, electronice, industriei optice, mecanicii fine, chimiei, industriei' • alimentare, comerțului, cooperației meșteșugărești, industriei locale, 'iii unele 'SeCtoai’e din transporturi și telecomunicații, în unitățile de sinteză 'și de prelucrare automată a datelor. cît și în alte domenii unde se vor amenaja noi locuri de muncă adecvate femeilor.Ministerul Muncii. Ministerul E- ducației și învățămîntului. Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliul Național al Femeilor, în colaborare cu celelalte ministere și organe centrale. vor stabili măsuri concrete pentru creșterea proporției femeilor ce se pregătesc în diferite meserii și profesii prin școli profesionale și tehnice. în unitățile e- conomice se va îmbunătăți activitatea de pregătire profesională a femeilor și însușirea noilor meserii la locul de muncă, prin forme potrivite acestora.Unitățile socialiste de stat și cooperatiste. în cadrul preocupărilor pe linia ocrotirii și protecției muncii pentru masa largă a sala- riaților, vor lua măsuri pentru îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și igienico- sanitaire ale femeilor, în vederea îndeplinirii în bune condiții de către acestea a rolului ce le revine în activitatea economică, în familie și societate. în acest scop, ministerele economice, împreună cu Ministerul Muncii vor intensifica preocuparea pentru amenajarea locurilor de muncă, îmbunătățirea echipamentului de protecție și de lucru specific femeilor. Comitetele executive ale consiliilor populare și ministerele vor lua măsuri corespunzătoare în vederea asigurării îndeplinirii prevederilor de plan în construirea de cămine pentru tinerele muncitoare.5. Comitetul Central al P.C.R., organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, ministerele și celelalte instituții centrale de stat și economice, conducerile întreprinderilor, ale unităților din agricultură vor acorda o atenție mai mare participării femeilor — în calitatea lor de membre egale ale societății, de comuniști, de cetățeni — la conducerea vieții social- politice, preocupîndu-se de promovarea în munci de răspundere a femeilor cu pregătire politică și profesională corespunzătoare, cu spirit organizatoric și gospodăresc, care se bucură de autoritate în rîndurile oamenilor muncii. Se va acționa cu mai multă consecvență pentru atragerea unui număr mai mare de femei în comitetele de partid județene, municipale, orășenești și în aparatul acestora, în conducerea ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor, a unităților cooperatiste, în' comitetele executive ale consiliilor populare, în conducerile organizațiilor de masă și obștești.Se recomandă să fie ales un număr mai mare de femei în funcții de secretari ai comitetelor județe

ne, municipale, orășenești și comunale de partid, precum și ca președinți și vicepreședinți ai consiliilor populare județene, municipale și orășenești. Măsuri similare se recomandă să fie luate și de către organele de conducere ale sindicatelor, uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, ale cooperației meșteșugărești și ale altor unități economice.6. în lumina programului de educație socialistă a maselor, activitatea politico-educativă desfășurată în rândul femeilor va avea ca obiectiv central formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste în soiritul principiilor eticii și echității socialiste, a grijii față de proprietatea obștească, respectării disciplinei în muncă, a obligațiilor profesionale și obștești.Organizațiile de partid, sindicatele, organizațiile de tineret, comitetele și comisiile femeilor, instituțiile de învățămînt, cultură și artă vor acorda o atenție deosebită activității educative pentru consolidarea familiei, sporirea răspunderii tuturor cetățenilor pentru creșterea și educarea copiilor.Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, organizațiile U.T.C. vor intensifica activitatea de educare politică și științifică în rândul tineretului de la orașe si sate : în colaborare cu organizațiile femeilor și ceilalți factori educaționali vor iniția activități cu caracter de masă, snecifice vîrstei si preocupărilor diferitelor categorii de fete. în sconul dezvoltării răspunderii lor față de îndatoririle sociale, al pregătirii pentru viața de familie.Ministerul Educației si învăță- mîntului. Ministerul Sănătății și ministerele economice vor asigura îmbunătățirea conținutului orelor de educație moral-cetățenească și al activităților igienico-sanitare din școlile generale, profesionale și licee.Consiliul Național al Femeilor, în colaborare cu Consiliul Culturii și ^. Educației ..Socialiste, Consiliul I Cerftral-al Uniunii Generale a Sin- diaâte(for.:,. țCotoițgtul Central al U.T.C.,' CohSiliul ’ 'Național al Societății de Cruce Roșie, va asigura editarea materialelor propagandistice necesare pentru lectoratele cu femeile, cercurile de lectură, sfatul gospodinei și pentru alte forme de activitate educativă organizate cu femeile.Uniunile de creație, instituțiile teatrale și de cinematografie vor manifesta o preocupare sporită pentru realizarea de opere literar- artistice valoroase, care să reflecte mai pregnant chipul eroinelor luptei pentru libertatea și independența națională și socială, viața femeii României contemporane, contribuția ei la activitatea economică, politică și socială a patriei, la formarea și educarea comunistă a tinerei generații.Mijloacele de propagandă, radio- televiziunea, presa centrală și locală, publicațiile periodice vor înfățișa mai amplu participarea femeilor Ia construcția socialistă, militînd pentru promovarea concepției înaintate asupra rolului și răspunderii femeii în societatea noastră, creșterea respectului față de femeie, a răspunderii părinților față de educarea copiilor și consolidarea familiei.Publicațiile editate de Consiliul Național al Femeilor vor pune în centrul preocupărilor lor creșterea aportului femeilor de la orașe și sate la înfăptuirea politicii partidului, la popularizarea figurii înaintate a femeii muncitoare, țărănci cooperatoare, intelectuale — făuritoare de bunuri materiale și spirituale— a femeii-mamă. educatoare a tinerei generații. Acestea își vor spori aportul Ia dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor de femei, devenind în mai mare măsură o tribună de răspîndire a experienței comitetelor și comisiilor femeilor, de dezbatere a problemelor vizînd rolul și responsabilitatea femeii ca cetățeană egală în drepturi și îndatoriri.7. Mișcarea de femei din patria noastră își desfășoară activitatea sub conducerea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, avînd ca principal obiectiv antrenarea milioanelor de femei de la orașe și sate la înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru.La nivelul județelor, municipiilor, orașelor și comunelor își vor desfășura activitatea comitete ale femeilor, iar în întreprinderi, instituții, cooperative agricole de producție, cooperative meșteșugărești, cartiere și sate necooperati- vizate — comisii ale femeilor. Consiliul Național al Femeilor va îndruma și controla întreaga activitate a comitetelor și comisiilor femeilor ; comitetele județene, municipale și orășenești ale femeilor, in strînsă conlucrare cu 

consiliile locale ale sindicatelor, vor îndruma comisiile femeilor din întreprinderi și instituții constituite pe lîngă comitetele sindicatelor.Consiliul Național, comitetele și comisiile femeilor, în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, se vor baza pe un larg activ obștesc, constituit dintr-un număr mai mare de femei care lucrează nemijlocit în sfera producției materiale și spirituale. în organele executive, în activul obștesc va fi atras totodată un număr mai mare de femei tinere, muncitoare, țărănoi cooperatoare, intelectuale și casnice.Va trebui acordată o atenție sporită participării și mai suș,1.- nute a soțiilor cadrelor de partid, de stat, din economie, ale organizațiilor de masă la activitatea socială. politică și obștească, integrării lor efective în munca generală depusă de întregul popor pentru înflorirea economică și spirituală a patriei.Consiliul Național al Femeilor, comitetele locale ale acestora vor avea permanent în vedere îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, respectarea principiului muncii colective, promovarea noului. stimularea inițiativei șl a spiritului muncitoresc, a combativității revoluționare, pregătirea femeilor pentru îndatoririle ce le revin din hotărârile de partid ți de stat.8. Pe baza principiilor promovate de Partidul Comunist Român în domeniul relațiilor internaționale, Consiliul Național al Femeilor va dezvolta în continuare legăturile de prietenie și colaborare cu organizațiile femeilor din toate țările socialiste, solidaritatea cu femeile din celelalte țări ale lumii ; Consiliul Național al Femeilor este chemat să aducă o contribuție ți mai mare Ia înfăptuirea politicii partidului și statului nostru de a- sigurare a unei securități reale în Europa, pentru instaurarea unor "relații noi între state, care să excludă, f.orța Șț amenințarea cu forța, pentru reducerea trupelor și realizarea în fapt a dezarmării generale ; Consiliul Național va participa la activitatea Federației Internaționale a Femeilor ți va dezvolta colaborarea cu alte organizații progresiste internaționale, militînd pentru întărirea unității mișcării mondiale a 'femeilor în lupta pentru îndeplinirea năzuințelor lor vitale, pentru independență națională, libertate, pace și progres social, pentru drepturi ți apărarea vieții copiilor.9. Organele și organizațiile de partid vor purta și în viitor întreaga răspundere pentru îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, de stat «și economice în desfășurarea muncii politico-educative privind participarea activă a femeilor la viața economică, social-culturală și obștească, la conducerea societății, la creșterea și formarea tinerei generații, la înfăptuirea Obiectivelor stabilite die Congresul al X-lea și Conferința Națională ale Partidului Comunist Român din iulie 1972.Organizațiile de partid vor îmbunătăți munca politico-ideologică pentru creșterea ponderii femeilor în rîndurile partidului prin primirea celor mai înaintate muncitoare. țărănci și intelectuale, care dovedesc.o bună pregătire politică ți profesională, o ținută etică corespunzătoare în societate șl familie.Se vor lua măsuri pentru ca un număr mai mare de femei să urmeze institutele și cursurile Academiei „Ștefan Gheorghiu", cursurile de perfecționare a pregătirii cadrelor de partid, organizațiilor de masă, de conducere în economie și în administrația de stat, precum și școlile de partid inter- județene, în scopul lărgirii participării lor la activități de conducere.Pentru asigurarea realizării integrale a măsurilor privind sporirea rolului și aportului femeilor la construcția economică și social- culturală a țării, la activitatea politică, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid vor urmări sistematic îndeplinirea hotărârilor partidului și statului referitoare la creșterea participării femeilor la conducerea societății, la îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.
★Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, milioanele de femei, integrîndu-se organic în eforturile generale ale poporului, își vor spori și mai mult aportul la realizarea importantelor obiective ale făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.
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„Cazul... cu gazul“
Deși în ultima vreme zilele călduroase au alternat cu cele răco

roase și ploioase, s-a lucrat intens la recoltarea orzului, iar în unele 
județe a început secerișul griului. In județele Constanța, Tulcea și 
Mehedinți, strîngerea orzului s-a terminat, atît în unitățile agricole 
de stat, cit și în cele cooperatiste. In județele din sudul și vestul țării, 
recoltatul orzului s-a realizat în proporție de 80—90 la sută. Seceri
șul griului a început în cooperativele agricole din județele Mehedinți, 
Dolj, Tulcea, Timiș. Constanța. Timpul afectat secerișului s-a scurtat. 
Ce se întreprinde pentru grăbirea acestei lucrări ? Azi, răspunsuri 
din județele :

Cointeresare directă
pentru utilizarea 

cu randament maxim 
a combinelor

De la I.A.S. Salonta a pornit o 
valoroasă inițiativă menită să im
pulsioneze secerișul, inițiativă pre
luată, în ultimele zile, de tot mai 
multe unități din județ. Ea constă 
in folosirea combinelor „Gloria" cel 
puțin la parametrii proiectați. Ast
fel, s-a stabilit ca fiecare combină 
să recolteze, in 20 de zile, minimum 
700 tone cereale. Mecanizatorii care 
ating cifra maximă de 1 000 de tone 
urmează să primească și un premiu 
de 1 000 lei,' iar cei care se în
scriu peste cifra de 700 tone — 
cite 500 de lei. In vederea func
ționării combinelor de diminea
ța pină seara, în pauza de 
prinz, cînd mecanizatorii ser

Ca pe o hartă 
de stat-major

Pentru terminarea grabnică a se
cerișului și depozitarea in cele, mai 
bune condiții a producției de orz și 
grîu, la indicația biroului comitetu
lui județean de partid au fost luate 
măsuri energice privind organiza
rea cit mai bună a muncii și mo
bilizarea tuturor forțelor in fiecare 
unitate agricolă, dirijarea forțelor 
mecanice — s-ar putea spune ca 
pe o hartă de stat-major — acolo 
unde se resimte mai stringent 
nevoia lor. Printre măsurile luate 
se înscrie repartizarea cu prio
ritate a combinelor C-12 primi
te din județele Cluj și Bistrița- 
Năsăud, in unitățile cu suprafețele 

k____________ ____ ______________

Acordul global
în I.A.S.

® CU 46 DE OAMENI MAI PUȚIN - Șl CU 10 LA SUTĂ 
MAI MULTE LUCRĂRI • PRODUCȚIILE Șl BENEFICIILE 
PLANIFICATE VOR FI SIMȚITOR DEPĂȘITE • CORESPUN

ZĂTOR CREȘTE Șl CÎȘTIGUL

în ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. din 25 decembrie 1972 
s-a hotărit ca, începind din anul 
1973, să se introducă organizarea 
muncii și salarizarea pe bază de a- 
cord global in întreprinderile agri
cole de stat. Doi tineri comuniști au 
citit cu atenție indicațiile date, s-au 
sfătuit împreună și, cu sprijinul or
ganizației de partid, al conducerii în
treprinderii, au trecut la aplicarea a- 
cestui sistem de organizare și retri
buire în subunitățile pe care le con
duc. Este vorba de ing. Dumitru Carp 
și tehnicianul Gheorghe Mihalache, 
șefii celor două ferme viticole de la 
I.A.S. Mangalia, județul Constanța. 
Acum, după șase luni, se pot des
prinde citeva concluzii utile in le
gătură cu modul de aplicare a acor
dului global in I.A.S. și rezultatele 
obținute.

în primul rind este necesară o pre
cizare. Sistemul de salarizare în a- 
cord global în I.A.S. constă în aceea 
că muncitorii se angajează să reali
zeze, pe o anumită suprafață, cel pu
țin nivelul producțiilor planificate. 
Salarizarea se face pe baza unui ta
rif de plată pe unitatea de produs 
sau la 1 000 lei producție, avîndu-se 
în vedere încadrarea în normativele 
de consum pentru fondul de salarii, 
materiale și, bineînțeles, îndeplinirea 
planului. Iată de ce introducerea a- 
cordului global în cele două ferme 
viticole de la I.A.S. Mangalia a înce
put cu alcătuirea unor formațiuni 
mixte de muncitori și mecanizatori, 
cărora li s-au dat în primire o anu
mită suprafață de teren, setul de 
mașini și utilaje prevăzute în tehno
logia de producție. La ferma nr. 12, 
de pildă, specializată în cultura viței 
de vie pentru struguri de masă, cele 
91 hectare au fost repartizate pe șase 
echipe de muncitori. Mărimea și 
structura formațiunilor au fost sta
bilite în funcție de suprafața anga
jată. de gradul de calificare a mun
citorilor, de opțiunea fiecăruia pentru 
o echipă sau alta. Pe parcela anga
jată în acord global, echipa execută 
toate lucrările : fertilizarea și pre
gătirea terenului, tăierile, stropirile, 
recoltarea și livrarea strugurilor. Un 
asemenea cadru 'de organizare per
mite o diviziune mai bună a muncii 
și, în același timp, specializarea fie
cărui om în executarea unor opera
țiuni. Superioritatea acestui mod de 
organizare constă în stabilirea cu 
exactitate a sarcinilor fiecărui om, a 
răspunderii, pentru munca prestată, 
asigurînd o creștere a productivității 
muncii.

La cele două ferme de la I.A.S. 
Mangalia, după ce au fost constituite 
echipele de lucru și s-a făcut repar
tizarea terenului, s-a întocmit un 
plan de producție, venituri și chel
tuieli pentru fiecare echipă în parte. 
De fapt, acest plan constituie și baza 
contractului — angajament încheiat 
între conducerea fermei și munci
tori. Sarcinile de producție au fost 
stabilite diferențiat. în funcție de 
soiurile de viță de vie cultivate, fer
tilitatea terenului, numărul de butuci 
la unitatea de suprafață. Astfel, in 
cazul soiului Perla — soi timpuriu — 
producția medie planificată la hectar

vesc masa, pe ele lucrează mecani
cii atelierelor de reparații. Tot pen
tru grăbirea lucrărilor, peste tot 
în județ combinele lucrează gru
pat in așa fel incit să se poată a- 
sigura asistența tehnică de către 
atelierele mecanice, dotate cu echi
pamente, piese de rezervă și cadre 
calificate. Intrucit secerișul este in- 
tirziat, au fost dirijate importante 
forțe mecanice din zona de deal, 
unde incă nu au început lucrările.

Aceste măsuri și inițiative gră
besc secerișul, evită pierderile, asi
gură condițiile necesare arăturii și 
însămînțării culturilor duble în ter
men foarte scurt. Astfel, in săptă- 
mîna care a trecut, df^și au fost u- 
nele zile in care a plouat, în jude
țul Bihor, prin folosirea tuturor 
forțelor de care dispun unitățile a- 
gricole, prin măsuri operative și 
inițiative valoroase, lucrările de 
vară au cunoscut un ritm intens. 
Pină luni, întreprinderile agricole 
de stat au recoltat aproape 45 la 
sută din suprafețele cu orz aflate 
in cultură, iar cooperativele agri
cole — aproape 35 la sută.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii*

mai mari de recoltat. De menționat 
că toate aceste combine au fost din 
nou verificate și încercate prin pro
be cu boabe, în prezența ingineri- 
lor-șefi din cooperativele agricole. 
Mișcări de utilaje s-au făcut și in 
cadrul județului ; de la S.M.A. Bet- 
hausen, Făget, Fibiș și Lugoj, si
tuate in zone cu vegetația mai în
târziată, au fost deplasate 12 com
bine C-12 la stațiunile Variaș, Du- 
deștii Vechi. Deta și Ortișoara. De
plasări de combine se fac in mod 
operativ și între unitățile din ca
drul aceluiași consiliu intercoopera- 
tist. De la cooperativa agricolă Căr- 
piniș, care in ziua de 27 iunie a 
terminat recoltatul orzului, au fost 
trimise două combine C-12 la 
cooperativa vecină din Iecea Mare, 
în aceeași zi, de la Săcălaz, unde 
recoltatul n-a început, au fost 
transferate temporar două combi
ne C-12. la cooperativa vecină din 
Beregsău Mare, unde orzul s-a copt 
mai devreme. Pe directorul S.M.A.______ .

este mai mică, de 7 000 kg, în timp 
ce la soiul Pance Precoce, care este 
mult mai productiv, s-a prevăzut să 
se obțină 17 560 kg.

Salarizarea muncitorilor din fermă, 
care lucrează în acord global, se tace 
in cursul anului prin acordarea de 
avansuri bănești, pină la 80 la sută 
din drepturile cuvenite pentru mun
ca prestată. La sfirșitul perioadei de 
realizare a producției se vor calcula 
drepturile totale, cuvenite în funcție 
de valoarea producției livrate și de 
tarifele de plată stabilite. Acestea 
sint cuprinse in contractul-angaja- 
ment încheiat între conducerea fer
mei și echipa de muncitori, lată, de 
altfel, cum arată angajamentul echi
pei nr. 3, condusă de Ion Duna dp la 
ferma nr. 12. Cei 20 de muncitori și 
un mecanizator, care fac parte din 
această formațiune, s-au angajat să 
lucreze in acord global o suprafață 
de 31 ha. Contractul-angajament pre
vede ca ei să obțină 424 tone stru
guri, din care 160 tone de calitate ex
tra și 130 tone de calitatea I. Pentru 
realizarea producției, acestei forma
țiuni de muncă i s-au prevăzut un 
fond de salarii în sumă de 267 400 
lei și un plafon maxim de cheltuieli 
in valoare de 79 400 lei. în condițiile 
îndeplinirii planului, urmează să se 
obțină un beneficiu de 860 000 lei.

Pentru calcularea drepturilor bă
nești ce se cuvin muncitorilor s-au 
întocmit devize de manoperă care au 
fost defalcate pe lucrări manuale și 
mecanice. Pe baza acestor devize, 
precum și a producției totale plani
ficate, s-a calculat fondul de salarii 
pentru formațiunea respectivă. Tari
ful de plată a fost stabilit la 1 000 lei 
producție. Baza de calcul au consti
tuit-o realizarea producției angajate 
și fondul de salarii planificat. în ca
zul echipei nr. 3. la fiecare 1 000 lei 
producție tariful va fi de 425 lei. cu 
condiția îndeplinirii tuturor indicato
rilor planificați. La calcularea tari
felor s-a avut în vedere ca nivelul 
acestora să fie astfel stabilit incit să 
asigure creșterea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție și realizarea unei rentabi
lități sporite.

Superioritatea acestui mod de or
ganizare a producției și a muncii se 
evidențiază in practică încă de pe a- 
cum : există certitudinea unor pro
ducții sporite, a unei activități ca
racterizate printr-un înalt grad de 
eficiență economică. La cele două 
ferme, cu toate că lucrează acum un 
număr mediu de salariați cu 46 mai 
mic decit in aceeași perioadă a anu
lui trecut, ei au realizat, în primele 
5 luni, un volum de lucrări cu 10 la 
sută mai mare. A crescut, totodată, 
indicele de folosire a tractoarelor 
atit la unitatea de suprafață, cit și ca 
ore de funcționare cu circa 6 la sută. 
Ca urmare, a sporit ciștigul mediu 
pe salariat cu peste 200 lei pe lună. 
S-au -înregistrat, de asemenea, im
portante economii de carburanți și 

-materiale. Numai la ferma nr. 12, 
într-o singură lună, acestea au fos' 
mai mari decît cele realizate în pri
mul trimestru al anului trecut.

Joșii POP 

Chizătău, ing. Radu Prejbeanu, 
l-am intilnit la cooperativa din Be- 
linț, alături de mecanizatorii care 
lucrau la recoltatul celor 100 ha cu 
orz. „Este unitatea din raza noastră 
de activitate, unde putem lucra din 
plin. De aceea, am grupat aici toate 
cele 6 combine C-12. pe care le a- 
vem în dotare. In două zile bune 
de lucru, aici încheiem recoltatul. 
Apoi, pe măsura coacerii orzului și 
griului, ne vom deplasa in celelalte 
unități".

Sint numai citeva exemple care 
oglindesc spiritul de inițiativă al 
organelor locale de partid și de 
stat, al specialiștilor din unități

Un flux continuu 
la recoltare, eliberarea 
terenului, insămințare

în județul Galati, suprafața de 
păioase ce trebuie recoltată însu
mează peste 75 000 ha. La indicația 
biroului comitetului județean de 
partid, in fiecare unitate agricolă de 
stat și cooperatistă au fost întoc
mite planuri operative care cuprind 
întreaga gamă de lucTărj din a- 
ceastă perioadă, volumul lor, mij
loacele ce vor fi folosite, normele 
de lucru și perioada de execuție. In 
cadrul măsurilor stabilite, un accent 
deosebit se pune pe folosirea inte
grală a mijloacelor existente. In a- 
celași timp, repartizarea forței de 
muncă s-a făcut de așa natură in
cit recoltarea, eliberarea terenului 
și însămînțarea cu culturi succesi
ve să se execute în flux continuu. 
„Pentru grăbirea lucrărilor și atin
gerea unui ritm maxim la recolta
re — ne spunea tov. Emil Petrache, 
directorul general al direcției agri
cole. am luat măsuri de mișcare a 
tractoarelor și mașinilor agricole 
din nordul în sudul județului și 
dintr-o unitate în alta, în funcție

ALTE ȘTIRI
DE PE FRONTUL RECOLTĂRII

CONSTANȚA : In
unitățile agricole din 
județul Constanța a 
început recoltatul griu
lui din soiurile timpu
rii. Primele combine 
au intrat în lanurile 
cooperativelor agri
cole din Oltina, Viile, 
Cochirleni și Hîrșova. 
După cum ne infor
mează inginerul Vic
tor Negoițâ, director 
adjunct al direcției a- 
gricole județene, spe
cialiștii urmăresc zil
nic stadiul de coacere 
a griului, pentru ca la 
momentul oportun să 
înceapă recoltatul și 
pe celelalte suprafețe.

BUZĂU : Recoltarea 
orzului în unitățile 
cooperatiste buzoiene 
se intensifică de Ia o 
zi la alta. La C.A.P. 
Zărnești, eele 65 hec
tare au fost recoltate.

iar 50 hectare au și 
primit sămința de po
rumb — cultură dublă 
— uimind ca pină 
miercuri seara în
treaga suprafață să fie 
semănată. Cooperato
rii din Merei, consta- 
tind că umiditatea so
lului nu permite in
trarea combinelor pe 
cele 20 ha cu orz date 
în pîrg, au recoltat cu 
coasele întreaga su
prafață. Marți dimi
neața, a început sece
rișul orzului și in 
cooperativele agricole 
Brădeanu, Amara, 
Băile, Boldu. Pogoa
nele, situate în zona 
sudică a județului.

BRAILA : O adevă
rată întrecere a cu
prins toate formațiile 
de mecanizatori de pe 
ogoarele brăilene. Cel

Nc-am obișnuit ca acum, in campania lucrărilor agricole de vară, să vorbim mai mult de recoltarea cerealelor. Desigur, ele dețin ponderea in ansam
blul acestor lucrări. Dar tot acum se recoltează legumele ți plantele medicinale. Imaginile au fost surprinse la întreprinderea agricolă de stat 
Belciugatele, unde se sirîngea orzul de pe ultimele hectare, la cooperativa agricolă din Ștefănești, la culesul tomatelor din solarii, si la ferma de 

plante medicinale a I.C.C.P.T. Fundulea, unde elevii școlii din localitate stringeau cu spor petalele de nalbă

® ® O ® ® @ ® ® ®
(Urmare din pag. I)

Lichidarea acestor stări de fapte, 
recuperarea restanțelor acumulate și 
schimbarea radicală a situației pe 
aceste șantiere impun măsuri ime
diate si energice. în această ordine 
de idei, două probleme iși așteaptă 
o rezolvare grabnică, prioritară. 
Mai întîi. problema utilajelor tehno
logice, sub dublul ei aspect : li
vrarea acestora pe șantiere în stric
tă concordantă cu cerințele unui 
montaj ritmic si rapid și lichidarea 
masivelor stocuri formate pină acum. 
Faptul că uzinele producătoare și. in 
special. U.Z.U.C.-Ploiești. uzinele 
„Grivița roșie". „Vulcan", Uzina de 
mașini grele din București, uzina 
..Independenta" din Sibiu etc., figu
rează cu restante ce se ridică la a- 
proaoe o cincime din volumul total 
de utilaje scadent, constituie un 
motiv de serioasă îngrijorare. Uni
tățile in cauză, centralele in
dustriale coordonatoare, in ulti
ma instanță, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Grele și Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini-Unelte si Electrotehnicii, tre
buie să analizeze in cel mai scurt 
timp situația creată, să treacă ime
diat la aplicarea unor măsuri am
ple și realiste vizînd înlăturarea de

pentru strîngerea la timp și fără 
pierderi a recoltei. Este de notat, 
de asemenea, faptul că pentru a- 
coperirea deficitului de spațiu de 
depozitare, în cooperativele din ju
deț s-a întreprins o largă acțiune 
pentru depistarea și amenajarea 
oricărui Ioc ce poate fi utilizat în 
acest scop. Ca urmare, s-au asigu
rat spații în birourile cooperative
lor agricole, în poduri, grajduri ele. 
pentru depozitarea unei cantități de 
32 000 tone de cereale.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînieii*

de stadiul de vegetație al cultu
rilor".

Recoltarea orzului a început la 
cooperativa din comuna Schela. 
Activitatea este bine organizată, 
ceea ce dovedește că mecanizatorii 
de la S.M.A. Slobozia-Conache, care 
servesc această cooperativă, s-au 
pregătit temeinic pentru stringarea 
recoltei. Pe Ion Ungureanu, prima
rul comunei, Petre Botezatu, pre
ședintele cooperativei, și Ion Serb, 
inginerul șef, i-am găsit în cimp, 
luînd măsuri operative ca nici un 
bob să nu se piardă. La numai o 
zi au început recoltarea orzului și 
mecanizatorii de la S.M.A. Vameș 
ce servesc cooperativa agricolă Pis- 
cu. întreaga activitate in cimp fiind 
temeinic, organizată, s-a reușit 
chiar din prima oră să se lucreze in 
flux continuu. Astfel pe sola „30", 
unde recoltarea orzului se execută 
de către mecanizatorii Vasile Din- 
cuță și Anton Ștefan, iii urma com
binelor se făcea imediat balotarea. 
Evacuarea baloților de pe teren se 
face cu un cuplu tractor-remorcă 
condus de Dumitrașcu Pascu. Din 
cimp, boabele sînt transportate di
rect în hambare. In zilele urmă
toare, toate cele 556 combine și 394 
prese de balotat existente în jude
țul Galați vor intra în lanurile de 
păioase.

Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scînteii"

mai bun rezultat a 
fost obținut de meca
nizatorul Gheorghe 
•Tercăianu de Ia S.M.A. 
Movila Miresii, care a 
recoltat — cu o com
bină tractată — 14
tone de orz într-o zi, 
fapt pentru care a 
fost premiat. Pină in 
prezent, 20 cooperative 
agricole din județ au 
încheiat secerișul or
zului.

TlRGOVIȘTE : în
zona de sud a județu
lui Dîmbovița, combi
nele au intrat în lanu
rile de orz. Semnalul 
recoltării a fost dat de 
cooperatorii din UH- 
ești, care și-au organi
zat munca în schim
buri prelungite.
(De la corespon
denții ,,Scînteii")

ficientelor semnalate. Lichidarea ra
pidă a restantelor este mai mult dc- 
cît o simplă sarcină contractuală, ea 
a căpătat — în condițiile actuale — 
dimensiunile unei probleme care an
gajează in cel mai înalt grad respon
sabilitatea comunistă a tuturor lu

VALOAREA TIMPIM PE ȘANTIERE

crătorilor din acest sector, de la mi
nistru la muncitor.

Desigur, vina pentru întîrzierile în 
execuția si livrarea unor utilaje teh
nologice pe șantiere nu aparține nu
mai uzinelor producătoare. De mul
te ori. întîrzierile au fost determi
nate de tărăgănarea excesivă a pre
dării documentațiilor de execuție. 
Dar acum nu este momentul unor 
justificări de acest fel. Ceea ce tre
buie înțeles cu toată claritatea de 
constructorii de mașini este necesi
tatea imperioasă de a depăși aceste 
dificultăți, de a depista. căile de ac
celerare a producerii și livrării uti

In expunerea de motive pentru 
prima înfățișare în „cazul gazului 
metan" („Scinteia" nr. 9 549, din 24 
iunie a.c.), am prezentat concluziile 
unei anchete întreprinse în două în
treprinderi din Capitală, care rele
vau. în principal, următoarele : a) 
prin soluționarea unor probleme 
tehnice și organizatorice, anual se 
pot economisi 1.2 milioane metri 
cubi de gaze naturale, precum și alte 
1 650 lone combustibil convențional ; 
b) noile norme de consum Ia com
bustibil sînt de natură să stăvileas
că risipa — important este însă ea 
acestea să fie respectate cu strictețe 
încă din această lună și în lunile vii
toare. Continuăm astăzi publicarea 
unor noi concluzii desprinse împreu
nă cu specialiști din cadrul Inspec
toratului teritorial București pentru 
controlul gospodăririi combustibilu
lui si energiei, in urma anchetei e- 
fectuate în alte două mari unități 
economice.

Ne aflăm la COMBINATUL DE 
ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE DIN 
TURNU-MĂGURELE. O simplă vi
zită prin citeva 
sectoare de pro
ducție prilejuiește 
înregistrarea aces
tor imagini : por
țiuni înlregi de 
țevi, prin care 
circulă abur, sint 
neizolate termic 
ori au izolația 
deteriorată ; o su
medenie de ra
corduri și ventile 
sînt neetanșe, din 
care cauză se 
pierde abur sau 
apă fierbinte. Din 
estimarea făcută de organele _ de 
inspecție rezultă că, în urma izo
lării a nu mai puțin de 4 500 mp 
de conducte, prin eare circulă apă 
fierbinte și abur, ar putea fi „sal
vați" anual de Ia ardere. în centra
la termică, aproape 4 milioane mc 
de gaz metan.

— Cînd veți repara si izola toate 
conductele de abur si apă fierbinte ? 
— il întrebăm pe ing. Vasile Bo- 
hocescu, coordonatorul-sef al secției 
energetice.

— Lucrările nu se pot face decit 
cu ocazia opririi instalațiilor pen
tru revizia generală. Adică. în anul 
viitor. Aceasta, cu probabilitate...

La întrebările : de ce nu s-au e- 
fecluat lucrările respective in acest 
an, cînd a avut loc revizia genera
lă. și de ce se tolerează provizo
ratele. practica de a mai cîrpi pe 
ici pe colo cite o conductă, „ca să 
tină", chiar dacă se pierd in atmos
feră mari cantități de abur indus
trial — nu am primit răspuns. Ne 
oprim un timp mai îndelungat la 
nodul energetic al combinatului, cen
trala termică. Aici, două turbine 
sînt prevăzute să furnizeze abur, sec
țiilor combinatului și, concomitent, 
să jjroducă energie electrică.'Enete 
gie care trebuie consumată chiar 
în combinat. O soluție tehnică 
cit se poate de rațională, de eco
nomică. Aceasta însă doar teore
tic, pe hîrtie. Sînt situații cînd 
unele secții ale combinatului nu so
licită energie termică. în acest caz, 
dacă turbinele funcționează exclusiv 
pentru producerea de energie elec
trică, atunci fiecare kWh se obține 
cu un consum de trei ori mai mare 
de gaz metan decit în termocentra
lele din sistemul energetic national. 
Deși producerea in acest mod a e- 
nergiei electrice este neeficientă, to
tuși. de .la începutul anului și pină 
in prezent, cele două turbine au lu
crat. „în condensație pură", adică 
exclusiv pentru obținerea energiei e- 
lectrice. după cum’urmează: prima 

lajelor restante. Lucru pe deplin po
sibil. dacă avem in vedere capaci
tatea. mi o dată verificată, a con
structorilor de utilaje, de a răs
punde cu promptitudine sarcinilor 
complexe ce le-au revenit.

Deopotrivă de importantă este 

necesitatea lichidării stocurilor de 
echipamente tehnologice, existente 
mai ales pe șantiere ale industriei 
chimice, energiei electrice și me
talurgiei. Montarea rapidă a a- 
cestor utilaje impune ca facto
rii de pe șantiere să creeze 
grabnic fronturile de montaj co
respunzătoare și să asigure in
tegral necesarul de forță de muncă 
cerut de un asemenea efort. Alături 
de constructori si montori. direct 
răspunzători de modul cum se de
rulează această activitate, un mare 
rol revine beneficiarilor de investi
ții, chemați să participe nemijlocit 

turbină 50 la sută, iar cea de-a doua 
turbină 75 la sută din timpul total 
de lucru. întrebăm :

— N-ar fi mai rational ca turbi
nele să funcționeze în ..condensație 
pură", decit la dispoziția dispeceru
lui IREB ?

— Poate părea paradoxal, dar 
pentru noi este mai ieftină energia 
electrică produsă în aceste condiții 
decit dacă am cumpăra-o de Ja 
IREB — ne explică ing. Leo Tro
fim. directorul uzinei mecano-ener- 
getice.

Iată și un calcul care ne-a fost 
prezentat cu acest prilej. în cinci 
luni din acest an, planul la produ
cerea energiei electrice a fost depășit 
cu 5 la sută. Pentru aceasta, în fie
care lună s-a consumat. în medie, 
o cantitate suplimentară de gaz me
tan în valoare de aproape 40 000 lei.

— Dacă am consuma energia elec
trică furnizată de IREB, atunci în 
fiecare lună, conform tarifelor în 
vigoare. cheltuielile s-ar ridica 
la 480 000 lei — precizează ing. Bo- 
bocescu. Utilizarea cu precădere a 

Noi piese la dosarul acuzării 
împotriva cazurilor de irosire a unei 
prețioase avuții naționale: metanul

energiei electrice de producție pro
prie este determinata de modul in 
care IREB-ul calculează contrava
loarea energiei consumate. Nici 
IREB nu este interesată să modi
ficăm actualul sistem de colaborare ; 
se pare că. în acest fel. obține a- 
vantaje din punct de vedere finan
ciar.

Așadar, cele două unităti econo
mice. IREB și Combinatul de În
grășăminte chimice Turnu-Măgurele. 
angrenate intr-un sistem rigid de 
decontare, nu se arată interesate să 
acționeze pentru îmbunătățirea lui 
si. prin aceasta, admit în continua
re irosirea gazului metan. Combi
natul are ..plan" de producție a e- 
nergiei electrice, deși această ener
gie se obține în condiții neeconomi- 
coase. Este cert că această proble
mă trebuie analizată de forurile 
competente cu toată răspunderea. 
Prin renunțarea la funcționarea ce
lor două turbine „în condensație 
miră", anual s-ar putea economisi 
circa 4 350 000 mc gaz metan.

De altfel, pentru înlăturarea con
sumului exagerat de gaz metan de 
la combinatul din Turnu-Măgurele, 
de mai multă vreme iși așteaptă so
luționarea și problema recuperării o- 
xiduliii de carbon de la două finii 
tehnologice de amoniac, in vederea 
arderii acestuia în. centrala termică. 
La ora actuală, în acest domeniu 
specialiștii din combinat nu sînt în 
posesia unei soluții tehnice dare, 
eficiente și, deci, nu cunosc nici data 
cind oxidul de carbon, evacuat acum 
în atmosferă, va înlocui in fiecare an 
circa 3 800 000 mo gaz metan, lată, 
așadar, cum citeva posibilități de e- 
conomisire a gazului metan pot fi 
valorificate la Combinatul de îngră
șăminte chimice din Tunnu-Mă.gure- 
le. Pentru aceasta insă sînt necesare 
un plus de interes din partea con
ducerii combinatului, o mai opera
tivă și eficientă conlucrare între 
forurile de resort care au competen
tă in rezolvarea problemelor tehnico 

ia intensificarea ritmului de montaj 
și lichidarea stocurilor existente.

Recuperarea restantelor semnalate 
pe numeroase șantiere depinde însă, 
in cel mai înalt grad, de activitatea 
constructorilor. în pofida rezultate
lor pozitive înregistrate pe ansamblu 

de aceștia, nu puține sînt investiții
le care trec prin momente de difi
cultate. din cauza activității desfă
șurate. sub nivelul scontat, de multi 
constructori. întreprinderea de con
strucții speciale industriale si mon
tai din București, trusturile de con
strucții industriale din Craiova si 
Timișoara. întreprinderile de con- 
structii-montaj metalurgic din Re
șița și Galati si altele acționează 
cu mult sub posibilități. Un sumar 
inventar al neajunsurilor intîmpina- 

* te este elocvent : sute de mii ore-om 
neutilizate, indici scăzuti de folosire 
a utilajelor de construcții, nereall-

ți organizatorice privind optimi
zarea consumului de gaz metan.

UZINA „23 AUGUST" DIN CAPI
TALĂ. Secția vizitată : cea de forjă 
si tratamente termice. Aici, canti- 
iăti imense de energie calorică se 
răspîndesc in atmosferă odată cu 
gazele de ardere de la cuptoare. Ran
damentul cuptoarelor de tratament 
termic este sub orice critică : nu
mai 5—6 la sută din energia rezul
tată din arderea gazului metan «e 
folosește în mod util. Randamentul 
ar putea creste dacă ar fi montate 
recuperatoare de căldură.

— La noi. această problemă se 
disoută de circa 10 ani, iar de doi 
ani a început proiectarea unui re
cuperator : acesta însă nu este reali
zat nici , pină astăzi — ne explică 
ing. Ioan Călin, șeful secției ener
getice. De. altfel, ored că montarea 
recuperatoarelor de căldură. îmbu
nătățirea randamentelor cuptoarelor 
vor fi, asigurate în 1975. cînd sec
ția de forjă se va muta intr-o hală 
nouă.

— Se pare că nici atunci — ne 
spune tov. Gheor
ghe Lupu, inginer 
principal in secția 
energetică. Pro
iectantul, I.P.C.M., 
nu a prevăzut in
stalații de recupe
rare a căldurii Ia 
cuptoarele de tra
tament termic.

— In cit timp 
se amortizează o 
instalație de re
cuperare a căl
durii ?

— In circa un 
an, atît cit rezistă 

de fapt si o instalație de acest gen. 
Totuși, ea este deosebit de efi
cientă.

— Deci, recuperatoarele ar fi a- 
mortizate chiar dacă ar fi montate 
la cuptoarele actuale.

— Desigur. Numai că I.C.E.M.. eare 
a conceput recuperatorul, nu ne o- 
feră nici un fel de garanții asupra 
datei ia eare îl vor avea. Și nici nu 
dispunem de fondurile _ necesare, 
încă nu s-a stabilit cine -va-^fi pro
ducătorul acestor instalații.

Incertitudini si iar incertitudini. 
Singura certitudine o reprezintă de
pășirea cn 236 tone a consumului de 
combustibil conventional la secția 
forjă, cu perspective ca această risi
pă să se amplifice în continuare.

La dosarul risipei. de saz metan 
se adaugă, așadar, noi date care ple
dează pentru mai multă inițiativă, 
mai mult spirit gospodăresc, mai 
multă străduință în adoptarea celor 
mai potrivite soluții de economisire 
a acestei prețioase bogății naturale. 
Ne alăturăm propunerii făcute de 
unii dintre interlocutori, in cursul 
anchetei noastre, de a antrena in 
discuție si forurile de resort ale u- 
nitătilor. respective. Ca atare, aș
teptăm Ia redacție punctele de ve
dere ale forurilor care au în subordi
ne întreprinderea de medicamente, 
Fabrica de articole de sticlărie și «- 
siina „23 August" din Capitală, pre
cum si Combinatul de îngrășăminte 
chimice din Turnu-Măgurele. Invi
tăm. de asemenea, să-și spună cu- 
vîn-tul în „procesul risipei" de gaz 
metan si specialiști sau cadre de 
conducere din alte unităti din eco
nomie care, plecînd de la situațiile 
concrete existente în diferite între
prinderi. să propună soluții concre
te de economisire a gazului metan, 
de generalizare a experienței înain
tate în acest domeniu.

Corneîiu CARLAN

CU 3 LUNI 
ÎNAINTE DE TERMEN

PLOIEȘTI (Corespondentul 
„Scânteii", Constantin Căprarul. 
— In cadrul Combinatului pe
trochimic de la Brazi a început 
să producă, eu 3 luni înainte de 
termen, cea de-a doua instala
ție de clorură de colină, du- 
blindu-se astfel producția la 
acest produs intens solicitat pe 
piața internă și la export. De
vansarea cu 90 de zile a grafi
celor de punere în funcțiune a 
fost posibilă datorită unei per
fecte colaborări între beneficiari 
si constructori, ajutorului e- 
fectiv dat de beneficiari pe di
ferite faze ale procesului de 
construcție. Astfel, toate lucră
rile de montaj ale complicatelor 
utilaje au 1'ost executate de 
echipe de lăcătuși și mecanici 
din atelierele de întreținere ale 
combinatului.

Producind în avans, noua in
stalație de clorură de colină va 
realiza peste planul initial, pină 
la sfirșitul . anului, o producție 
în valoare de peste 10 milioa
ne iei.

zarea normelor de muncă într-o pro
porție îngrijorătoare. Sînt deficiente 
grave în sine, cu atit mai grave cu 
cit în tata acestor constructori se 
află sarcini de o mare amploare, ce 
nu pot fi realizate decit prjntr-o 
maximă concentrare a eforturilor si 
prin folosirea, la cel mai înalt ni
vel, a potențialului tehnic, material 
Si uman de care dispun.

Fiecare din zile are un preț inesti
mabil pentru realizarea investițiilor 
anului 1973. Toate trebuie fructifica
te integral, cu maximum de randa
ment. Repetatele analize efectuate 
pe șantiere au evidențiat însemna
tele rezerve de capacitate irosite din- 
tr-o cauză sau alta. Această risipă 
de potential productiv trebuie neapă
rat curmată. Cerință pe deplin po
sibilă, dar cu o imperioasă și exi
gentă condiție : ca toți cei angajați 
în procesul de materializare a 
planului de investiții — bene
ficiari, constructori, furnizori de 
utilaje — să acționeze în con
tinuare cu mai multă hotărire 
și energie decit pină acum, să 
nu precupețească nimic pentru res
pectarea riguroasă a termenelor pla
nificate de punere în funcțiune a 
noilor obiective ți capacități pro
ductive.



PAGINA 4 SCINTEIA- miercuri 4 iulie 1973

i
i
I
I
I 
I
I
I
I

I

FAPTUL
DIVERS
La datorie

în_ urma unei puternice 
descărcări electrice, într-o după- 
amiază, pe linia electrică de 
6 kV ce alimentează mina Dog- 
necea (Caraș-Severin) — ne re
latează corespondentul voluntar 
Ion Hurtupan — a fost distrusă 
întreaga aparatură a cabinei de 
Înaltă tensiune din Ocna de 
Fier. Refacerea ei necesita cel 
puțin 48 de ore. Dar aceasta 
însemna inundarea întregii mine, 
scoaterea ei din producție pen
tru multă vreme. Electricienii 
Ion Sever și Gheorghe Stoiano- 
vici, maistrul Iosif Hening și 
inginerul Iuliu Schindler nu pu
teau fi însă de acord cu o ase
menea situație. Lucrînd rapid, 
in condiții de noapte, pe o 
ploaie torențială, ei au reușit ca 
in numai șase ore să repună sub 
tensiune linia electrică. O per
formanță remarcabilă, grație că
reia minerii își mențin avansul 
de peste șapte luni cîștigat pînă 
acum în întrecere.

Roata e
de vină?

Relatam nu de mult la aceas
tă rubrică („Scinteia" nr. 9 547) 
despre reviziile tehnice formale 
efectuate la garajele și depouri
le I.T.B. Măsurile pentru 
curmarea acestor practici, din 
cite se pare, intirzie. Numeroase 
autovehicule cu defecțiuni teh
nice grave continuă să pri
mească cu ochii închiși aviz de 

'circulație pe drumurile publice. 
Rezultatul ? Intr-una din zilele 
trecute, in timp ce se îndrepta 
dinspre Pipera spre Șoseaua 
Ștefan cel Mare, autocamionul 
21—B—7517 (din dotarea gara
jului Tuzla), aflat in plină vi
teză, a rămas fără o roată, care 
a pornit-o razna pe stradă. Iz- 
bindu-se intr-un zid, in dreptul 
imobilului nr. 121 de pe Calea 
Floreasca. roata a ricoșat pe 
trotuar si a lovit-o pe Eugenia 
Ceucă din Str. Donizetti nr. 21, 
care, suferind multiple fracturi 
costale, a fost-internată in spi
tal. O simplă verificare a ma
șinii înainte de plecarea in. 
cursă și acest accident ar fi fost 
evitat. O simplă verificare...

| Drum bun, 
| cutezători!
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De la adoptarea hotărlrii privind înființarea în toate întreprinderile, 
orașele și comunele, in instituții și unități de învățămînt a cabinetelor 
de științe sociale și răspîndire a cunoștințelor științifice a trecut un 
an și jumătate, timp suficient pentru acumularea unei experiențe 
practice, pentru cristalizarea unor forme și metode eficiente pe care 
le poate utiliza cabinetul, in scopul ridicării muncii de propagandă 
la nivelul exigențelor programului de educație comunistă elaborat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971. Tocmai cu scopul de a 
realiza un schimb de experiență intre factorii ce răspund direct de 
cabinete, de a înlesni cunoașterea reciprocă a realizărilor, generali
zarea a ceea ce este pozitiv, Comitelui județean de partid Botoșani 
a organizat recent o consfătuire metodică cu activiști din domeniul pro
pagandei și cadrele didactice din județ, pe tema „Rolul și funcțio
nalitatea cabinetelor de științe sociale și răspîndire a cunoștințelor 
științifice în activitatea poiitico-educativă", Ia care au participat ca 
invitați si faotori de răspundere din județele Bacău. Iași. Neamț. 
Suceava și Vaslui. Timp de două zile, participanții au vizitat mai multe 
cabinete din întreprinderi, comune și școli din Botoșani, au discutat 
despre organizarea și funcționalitatea lor. In rîndurile de față ne vom 
opri asupra cîtorva dintre opiniile exprimate, care pot interesa ți 
pe alțj activiști, lectori, propâgandiști, cadre didactice, pe toți cei 

efortul de perfectio-chemați să valorifice avantajele cabinetelor î-n 
nare a activității de educație comunistă.

IdeCa fundamentală pusă in
dență a fost aceea că 
activității 
se afle 
siflcarea 
tăților de 
tere a 
partidului, 
popularizare 
rindul maselor a 
hotărîrilor și mă
surilor adoptate 
de conducerea de 
partid și de stat 
pentru perfecțio
narea viefii eco
nomice ți sociale, 
pentru dezvol
tarea construcției 
socialiste. Din 
multiplele forme 
utilizate de cabi
nete in această 
direcție am reți
nut. : informările 
operative prile
juite de diferite 
evenimente im
portante, răspun
suri la Întrebări, 
organizarea unor 
consultații pe 
teme de politică 
internă sau inter
națională, proiec
ții de filme docu
mentare etc, Pen
tru deplina reușită a 
țiuni, cabinetele asigură și 
gat material documentar : de pil
dă, cabinetele din Dorohoi, Săveni 
au organizat acest material ne pro
bleme ca : „Direcțiile de dezvoltare 
economico-socială a României in e- 
tapa făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate". „Creșterea ni
velului de trai al oamenilor muncii 
— preocupare fundamentală a parti
dului", „Conferința Națională despre 
perfectionarea vieții sociale".

Desigur, eficienta activității desfă
șurate în cadrul cabinetului depinde 
in mod dotărilor de măsura in care 
problemele politice actuale sint abor
date în strînsă legătură cu preocupă
rile și sarcinile colectivului respectiv. 
Cum este și firesc, pe primul plan 
in acest context trebuie să se situeze 
sarcinile economice, îndeplinirea an
gajamentelor legate de realizarea cin
cinalului înainte de termen.

„La noi, în uzină, spunea tov. Emil 
Cojocaru, șeful cabinetului de la uzi
nele textile „Moldova“-Botoșani. pon
derea materiei prime în totalul pre
țului de cost -este de 80 la sută. Ca
binetul și-a axat activitatea pe sus
ținerea acțiunilor inițiate de organi
zația de partid în scopul reducerii 
consumurilor specifice. Ce am făcut, 
practic ? Ne-am documentat asupra 
Cauzelor care determinau consumuri pagandiștilor date oare le .dau posh- .....

cabinetelor 
modernizarea 

modali- 
cunoaș- 
poliiicii 

de 
in

evi- 
in centrul 
trebuie să 

și diver-

specifice mari 
fice sugestive 
in secții".

Un bogat material intuitiv

și am întocmit gra
pe care le-am afișat

bilitatea să-i evidențieze pe fruntași, 
să organizeze operativ dezbateri 
tunci oînd se constată rămineri 
urmă.

Rezultă clar din toate acestea 
atunci cind cabinetul își concepe și 
desfășoară activitatea în mod con
cret și diferențiat, in funcție de spe
cificul locului de muncă, el reușește 
să se constituie ca un centru viu al 
muncii politice în unitatea respecti
vă, in măsură să dea consistentă și 
să vitalizeze multiplele ci mijloace.

O rodnică activitate desfășoară ca
binetele si pentru popularizarea le
gilor. pentru organizarea pe baze 
științifice a unor multiple acțiuni de 
cunoaștere a acestora. Asa cum a 
reieșit din dezbateri, de o largă au
dientă s-au bucurat acțiuni cum ar 
fi ..întîlnirile cu juristul". ..Consul
tația juridică", organizate de cabi
netele de științe sociale din locali
tățile Săveni. Darabani. Bucecea. 
Stiubieni — în cadrul cărora juriști 
cu o bună pregătire teoretică si o 
îndelungată experiență au răspuns la 
întrebări sau au explicat pe larg

a- 
în

că

ză cabinetul din comuna Tudora, în 
legătură cu activitatea așa-numitu- 
lui „Tribunal al opiniei satului" — 
organism obștesc care judecă, in 
prezenta cetățenilor, cazurile de sus
trageri din avutul obștesc, de încăl
care a normelor de conduită morală. 
Asemenea discuții, concrete, la obiect, 
antrenînd oamenii la judecarea unor 
acte reprobabile — s-a arătat in con
sfătuire — întăresc spiritul de fermi
tate, combativitatea in diferite colec
tive, dovedindu-se incomparabil mai 
eficiente decît expunerile cu caracter 
general.

în consfătuire s-a insistat mult 
asupra necesității perfecționării me
todicii in activitatea cabinetelor. 
Cabinetul județean de partid Boto
șani a organizat în acest sens citeva 
acțiuni metodice reușite. Am reținut, 
de pildă, că aici au avut loc schim
buri de experiență cu lectori și pro
pagandiști, cu responsabilii colective
lor de agitatori din municipiu, in ca
drul cărora au fost analizate și re
comandate spre generalizare unele 
metode bune

Integrarea în viața și preocupările
fiecărui colectiv
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acestor ăc-
un bo-

grafice, planșe etc. — a pregătit ca
binetul și pentru a explica foloa
sele. atit pentru întreprindere și e- 
conomia națională în ansamblu, cit 
si pentru fiecare salariat, ale utili
zării războaielor la întreaga capaci
tate de producție. Cu ajutorul lui. a- 
gitatorii au organizat dezbateri la 
locurile de muncă, cu care prilej 
s-au conturat modalitățile practice de 
acțiune. Așa s-a născut inițiativă 
lansată de tesăloarea Maria Chelaru: 
„Zilnic peste plan 3 mp țesături de 
la fiecare război", care, înșușită de 
numeroase muncitoare, a dus numai 
in primele 5 luni ale anului Ia ob
ținerea a 27 000 mp de țesături peste 
plan.

O experiență interesantă în privin
ță adaptării activității cabinetului la 
cerințele specifice fiecărui loc de 
muncă este și cea a cabinetului de 
știinfe sociale din comuna Bucecea. 
Tov. Vasile Gherasim, secretarul co
mitetului comunal de partid, relata 
in acest sens că pentru a sprijini 
dezvoltarea sectorului zootehnic din 
cooperativa agricolă, cabinetul $i-* 
organizat aci o adevărată filială unde 
se sintetizează și se popularizează 
zilnic, prin grafice, rezultatele ob
ținute in producția de lapte pe fiecare 
lot de vaci. în felul acesta, cabinetul 
pune la îndemîna agitatorilor, pro-

problemele care-i interesau pe parti
cipant în legătură cu diferite legi.

Un rol deosebit le revine cabinete
lor în acțiunea largă, de generalizare 
in întreaga noastră viață socială a 
normelor eticii și echității socialiste. 
Așa cum au arătat mai multi partici
pant la consfătuire, in acest dome
niu cabinetul poate ajuta la depăși
rea. formelor șablon, cum ar fi confe- 
rințele-greoaie, expunerile teoretice 
generale, stimulînd acele modalități 
de educare, care solicită o atitudine 
activă din partea oamenilor.

în cadrul consfătuirii au fost pre
zentate citeva asemenea experiențe. 
De pildă. în comuna Mihai Emines- 
cu s-a constituit un organism ob
ștesc. format din reprezentanți ai 
consiliului popular comunal-; ai/dife- 
ritelor organizații politice și de masă 
de pe raza comunei și din cetățeni 
mai in virstă, cu prestigiu și autori
tate. așa-numitul „Sfat al omeniei". 
Ei analizează litigii ce se ivesc între 
cetățeni, discută cu cei care Încalcă 
normele bunei conviețuiri sociale. 
Cabinetul, coordonîndu-și activitatea 
cu aceea a „Sfatului", contribuie la 
activizarea opiniei satului prin aceea 
că aduce din timp la cunoștința să
tenilor cazurile care vor fi dezbătute 
de acesta, organizează discuții asupra 
soluționărilor date.

Intr.-un mod. asemănător procedea-

Utilizate de aceștia. 
Cabinetul a editat 
mai multe bro- 
șuri-documentare 
care vizau și teme 
metodice. De ase
menea. la cabi
netul județean 
este amenajată o 
sală fonică, unde 
lectorii, propa
gandiștii pot au
dia conferințe, 
dezbateri meto
dice. dezbateri de 
„caz". înregistrate 
lă magnetofoâne 
prevăzute cu 
căști.

Cu toate aces
tea, in ansamblu, 
maniera de lucru 
a cabinetelor din 
întreprinderi, 
mune este 
susceptibilă 
multe îmbunătă
țiri. Așa cum au 
relevat mai mulți 
participanti, unele 
cabinete nu sînt 
suficient preocu
pate de perfecțio
narea metodolo- 
invătămintul de 

prin con-

co- 
încă 

de

FAPTE
OPINII
PROPUNERI

de eres

I
I

întimplat IHui era...’ |

cătorie

Potîrnichi

giei folosite in 
partid, in propaganda __ __
ferințe, pentru a le spori eficiența, 
puterea de pătrundere. La multe ca
binete. cum ar fi cele din localită
țile Durnești. Manoleasa și Albești, 
se găsesc numai materiale editate pe 
plan central sau județean. Desigur, 
a avea o imagine clară de ansam
blu despre o anumită problemă este 
foarte important, dar cabinetul nu-și 
îndeplinește pe deplin menirea 
dacă nu întregește asemenea ima
gini de ansamblu cu informații 
și date aduse la zi privind actit 
vitatea economică și socială din în
treprinderea sau comuna respectivă. 
Din acest punct de vedere, apare cu 
atit mai greu de justificai faptul că 
unele cabinete — cum ar fi cele din 
comunele Românești, Frumușica și 
Corni — nu oferă propagandiștilor, 
agitatorilor decit date statistice și si
tuații referitoare la îndeplinirea pla
nului, vechi, de mult depășite.

Sint numai citeva din multele 
pecie ridicate de participanti in 
drul consfătuirii. Le-am notat 
convingerea că ele conturează 
recții importante de acțiune pentru 
sporirea roiului cabinetelor de știin
țe sociale in activitatea poiitico-edu
cativă.

Paul DOBRESCU 
Nicolae ZAMFIRESCU

as- 
ca- 
cu 

di-

❖
cu numărul de circulație 21 Dj 4035. proprietatea C.A.P. Birca,
Dolj, a ieșit din reparație capitală de la atelierul intercooperatist Cetate, 
vopsit neglijent, cu ,,bătăi" suspecte la motor și cutia de viteze nere
parată. Iar la roți și la frine, care nu funcționau normal, nu s-a umblat 
deloc. Consider că suma de 23 000 lei, cit a plătit cooperativa pentru re
parații, este prea mare pentru treaba de mintuială făcută de meșterii de 
la respectivul atelier. (Ing. Ion Perșinaru, cooperativa agricolă de pro
ducție Dunăreni, județul Dolj).

O Sub cheia... indiferenței. Modernul magazin al coope
rației de consum din satul Ilteu — Arad, construit prin contribuția cetă
țenilor, stă de foarte multă vreme închis. Pentru diverse cumpărături, 
sătenii se deplasează cale de 5—6 km plnă in localitățile învecinate. 
(Un grup de săteni din satul Ilteu, județul Arad).

Strada Andrei Mureșan din maniciP^! nostru a fost 
transformată de întreprinderea „Electromotor" în depozit. Pe lingă faptul 
că se îngreunează circulația și se distrug spațiile verzi, încărcarea și 
descărcarea materialelor produc un zgomot insuportabil pentru locatarii 
imobilelor din preajmă. (Alexandru Ștefănescu, strada Andrei Mureșan 
nr. 6 — Timișoara).

din luna aprilie 1972, fabrica 
București 
nici in prezent n-a fost 
luna septembrie 1972 
constructoare. O fi orașul Gheorghieni la 6 km de Joseni, dar nici aici 
vara nu îngheață apele ! (Gavril Suciu, director comercial la. IJCOOP — 
Ghc-orghieni).
0 Doi colți de mastodontcu molari uriasi au Iost desco_ 

periți recent in cariera de lignit Racoșul de Sus din cadrul întreprin
derii miniere Căpeni, județul Covasna. Zestrea, micromuzeului întreprin
derii a sporit astfel cu 
pe aceste meleaguri in 
producție).

noi să se fabrice și să se pună in vinzare, in unitățile comerciale, ciocolată 
și biscuiți dietetici pentru oei suferinzi de diabet. (Gheorghe Adam, 
Piața Libertății nr. 37 Cluj).

Cuiul lui POpOleO Solicităm consiliului popular al 
sectorului 4 să schimbe destinația construcției anexe (în suprafață de 30 
mp), situată in curtea interioară a blocurilor C 8, D 3. A 24 și A 17 de 
pe strada Năzuinței nr. 2—4, repartizată, in mod nejust, unui cetățean, 
care nu locuiește in această zonă, spre a o folosi drept garaj. S-ar în
lătura astfel sursa de zgomot și poluare a atmosferei, creată chiar sub 
ferestrele noastre și s-ar reda copiilor locul de joacă ce fusese ame
najat in fala acestei construcții. (Elena. Radocea. deputată, și alți 40 de 
locatari, strada Năzuinței nr. 2—4, București, sector 4).

O Membrii brigăzii nr. 1 de la AteIi6rul de zonă C-F-R- 
Satu-Mare — Ferăstrău vor lucra 3 zile pe lună cu materiale și piese 
economisite sau recondiționate. (Vasilft Țîbirnă, muncitor).

După ceasul gării... pina nu demult> pe pionul sta
ției C.F.R. Rm. Vîlcea era instalat un ceas care arăta uneori și ora 
exactă. Odată cu renovarea gării însă, in loc să fie reparat, ceasul a fost 
desființat. Solicităm conducerii stației să revină asupra acestei măsuri si 
să readucă, in peisajul gării, obișnuitul ceas. (Alexandru Rczea, Rm. 
Vilceaj.

„Meșterii-Strică"... A-utocamionul S.R. 131 „Carpați"
județul

Nepăsare de gheață. De?i trebuia să producă încă 
de gheață pe care I.S. „Frigotehnica" — 
IJCOOP — Gheorghieni. județul Harghita, 
funcțiune. Faptul că lucrările stagnează din

a construit-o pentru
dată in _______  __________ ____________  _
dovedește nepăsarea de... gheată a întreprinderii

noi dovezi despre macroviețuitoarele ce au trăit 
trecutul îndepărtat. (Margareta Boroș, dispecer

SUțjOrâni f°rur*l<>r ăe resort să ia măsuri pentru ca și la

Rubrică realizată de
Gheorghe PIRVAN

Intrate în al 5-lea an. expe
dițiile pionierești ale Cutezăto
rilor anunță, în această vacan
ță, un veritabil record de parti
cipare. Aproape 2 000 de echi
paje. însumând peste 26 000 de 
participanti, vor porni pe cără
rile patriei, dornici să cunoas
că noi frumuseți și locuri. In 
cei patru ani de pină acum s-au 
înregistrat 1 400 de expediții, cu 
aproape 14 000 de pionieri. Deci, 
ediția ’73 a Cutezătorilor înre
gistrează o participare aproape 
dublă față de ultimii patru ani 
luați laolaltă. O dovadă deci că 
pionierii descoperă tot mai mult 
binefacerile drumeției in natu
ră. în ce ne privește, nu ne mai 
rămine decit să le urăm : 
„Drum bun, cutezători !“.

în pădurea de lingă Drigă- 
nești-Vlașca, județul Teleorman, 
a fost amenajată o crescătorie 
de... potîrnichi, prima de acest 
fel din țară. In cuștile de lemn 
așezate intr-o poiană au fost 
aduse 4 000 de potîrnichi, care, 
acomodindu-se rapid cu noile 
condiții de viață, promit „o re
coltă" de trofee nesperată nici 
de către cei mai norocoși vină- 
tori. Pină acum, cu ajutorul 
unor closti metalice s-au obți
nut 6 000 de pui care sint cres
cuți in voliere speciale. Așadar, 
in perspectivă — o producție „la 
scară industrială", care aproape 
că aduce vinătorilor potirnichi- 
le... pe tavă.

Hoțul era 
în sticlă

salariați ai I.A.S. din co- 
Sinsimion (Harghita), ca- 
Fazekas Sandor și achizi-

Doi 
muna 
sterul 
torul Botă Emeric. s-au prezen
tat intr-una din zile la miliția 
municipiului Odorheiul Secuiesc 
cu o reclamație deosebită : 11 se 
furase suma de 32 000 lei cu 
care urmau să plătească anima
lele achiziționate pentru unita
tea in care lucrau. Organele de 
miliție au început cercetările de 
rigoare, dar nu reușeau să gă
sească nici un fir pentru a da 
de urma hoțului. în toiul aces
tor căutări a sosit la miliție 
Gogyan Gheorghe din satul Te- 
leac : găsise o servietă în care 
se aflau aproape 32 000 lei 1 în 
această situație, lucrurile s-au 
lămurit foarte repede : cei doi 
au recunoscut că intraseră în- 
tr-un bufet, de unde nu mai 
prea știau nici măcar cum au 
ieșit, darmite ce s-ă i 
eu servieta. Așadar, hoțul 
in sticlă.

Rubrică redactată de 
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
ti corespondenții „Scînteii
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Bine ați venit" la îmbietorul camping al celor „Doi iepurași" de la Babadag

IN JUDEȚUL IALOMIȚA

de mare randament

satesti
In localitățile județului Ia

lomița se desfășoară o amplă 
acțiune de modernizare și di
versificare a rețelei comerciale. 
Numeroase unități comerciale 
noi, de curlnd ridicate de con
structori, își așteaptă inaugura
rea. Construirea lor se încadrea
ză în programul de dezvoltare 
și sistematizare a județului. „La 
stabilirea amplasamentelor și a 
profilului magazinelor am ținut 
seama de cerințele cetățenilor și 
de perspectivele localităților 
unde urmează să deschidem noi 
unități — ne spune tovarășul 
Simion Dibnisie, președintele 
Uniunii cooperativelor de con
sum din județul Ialomița. In co
munele mari și în cele fn curs 
de urbanizare, in orașe, am dat 
tn folosință și continuăm să con
struim magazine universale cu 
etaj". Un astfel de complex co
mercial a fost inaugurat de cu- 
rîiid în comuna Ștefan cel 
Mare. La parter s-â deschis, 
alături <je magazinul aliihentar, 
un restaurant, iar la etaj se 
vtnd mărfuri industriale : tex
tile, încălțăminte, confecții, ar
ticole de uz gospodăresc, chimi
cale, parfumerie. La Traianu, 
sat care aparține de comuna

Grivița, s-au dat în folosință un 
magazin alimentar cu autoser
vire și o cofetărie. Unități simi
lare vor mâi fi deschise în sa
tele Mircea cel Bătrîn, Poiana, 
Movila și o grădină de vară la 

• lazu.
Totodată se află in stadiu de 

finisare, urmînd să fie gata pînă 
la 23 August, magazine univer
sale cu bufet și etaj la Cocora, 
l'ăcăieni, Săveni și Perișaru. 
Pînă la sfîrșltul anului vor fi 
date în folosință unități corrier- 
ciale cu același profil la Steja- 
ru și Bordușani. iâr la Țăndă- 
rei, la intersecția D. N. Bucu
rești — Constanța fcu șoseaua 
Brăilei, un complex comercial 
cu parter, două etaje și terasă, 
precum și un magazin universal 
în cartierul nou. Ș-au stabilit 
de pe acum amplasamentele 
pentru construcția unor maga
zine universale cu bufet și etaj 
care vă începe în anul viitor 
la Dragoș Vodă, Dor Mărunt și 
Căzănești și a unor complexe 
comerciale și de alimentație pu
blică in gara Ciulnița și 
Fetești.

Lucian CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii

BISTRIȚA (Corespondentul „Scînteii". Ion Angliei). La întreprinderea de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare din Bistrița au fost introduse in fabricație. în primul semestru al acestui an, șase noi tipuri de filtre și electrofiltre destinate depoluării atmosferei industriale. Recent, au fost asimilate electrofiltrele cu o capacitate de 60 000 si 84 000 metri cubi pe oră. la a căror construcție se lucrează cu un avans de o lună fată de termenele planificate. Eforturile colectivului uzinei bistritene sînt concentrate spre asigurarea unor produse cu performante superioare, perfecționarea proceselor tehnologice, lărgirea gamei sortimentelor. Un colectiv condus de inginerul Grigbre Popescu a reușit să mărească în mod substanțial rezistenta la șocuri a filtrelor cu saci, reproiectînd o serie de organe ale acestora, sporindu-le durabilitatea în funcționare. în curînd. dat fiind stadiul avansat al pregătirilor efectuate în întreprindere. aici va fi introdus în fabricație un electrofiltru de mare randament — adevărat plămin gigantic pentru depoluarea atmosferei industriale — avînd o capacitate de 560 000 metri cubi pe oră.

Fără control,
chiar si controlul obstesc

merge șchiopătînd
— Cum îndrumați activitatea 

chipelor de control obștesc ? 
l-am întrebat pe Gh. Cojocaru, 
președintele Consiliului popular 
din comuna Purani, județul Teleor
man.

— In general ?
— Nu, concret.
Cu toată strădania noastră de a 

nota ceva demn de luat in seamă, 
nu am reușit. Ni s-a vorbit de 
niște acțiuni care au avut loc... la 
județ, de niște instructaje și ana
lize făcute... tot la județ, dar des
pre activitatea consiliului comunal 
nu ni s-a putut da nici un deta
liu relevant. Și aceasta — așa cum 
aveam să ne convingem ulterior — 
nu pentru că interlocutorul era ne
informat. Motivul era altul : con
siliul popular local — in întreaga 
perioadă de mai bine de un an de 
zile, cit a trecut de la intrarea în 
vigoare a Legii nr. 6/1972 — nu ini
țiase încă nici o acțiune proprie, 
practic nu făcuse aproape nimic 
pentru îndrumarea și mobilizarea 
echipelor de control obștesc. Ur
marea ? Din cele 324 controale, cite 
ar fi trebuit să aibă loc in unitățile 
supuse verificării conform legii, pină 
in prezent s-au desfășurat doar... 
12. tn unitățile de prestări servicii, 
echipele de control obștesc nu au 
trecut incă nici măcar o singură 
dată (să existe vreo legătură intre 
lipsa de preocupare a controlului 
obștesc față de acest sector de ac
tivitate și faptul că în ziua rai
dului nostru — luni, 2 iulie — nici 
o unitate 
plexul de 
deschisese 
la Purani 
echipele de control obștesc nu 
parte nici o gospodină — deși 
funcționează 5 grădinițe pentru co
piii sătenilor — iar echipele sint 
alcătuite doar din cite trei, mem
bri, un număr cu totul insuficient 
pentru a putea cuprinde toate pro
blemele ce trebuie urmărite 
ocazia controalelor.

Am fi nedrepți insă dacă 
rămine cu exemplificările doar Ia 
comuna Purani. Și in alte comune, 
precum Năsturelu, Mirzănești. Cre- 
venicu, Vedea și altele, organele 
locale nu au înțeles pe deplin ce
rința de a acționa în conformitate 
cu reglementările în vigoare, dove
dind o insuficientă preocupare pen
tru activitatea de control obștesc, 
pentru mobilizarea echipelor cetă
țenești. De altfel, față de cele 
45 600 de controale, 
buit să aibă loc pină acum 
dețul Teleorman, statisticile 
că nu s-au efectuat decit 
10 000.

Dar iată și o altă fațetă a 
leiași insuficiente preocupări :

— Legea nr. 6/1972 prevede obli
gația consiliilor comunale F.U.S. 
de a prezenta semestrial in fata 
cetățenilor dări de seamă, despre 
activitatea echipelor de control ob
ștesc. S-au organizat asemenea

e-

din cele aflate in com- 
servire din comună 
pînă la ora 9 ?).

am constatat că
nu 

Tot 
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face 
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cite ar fi tre- 

în ju- 
arată 
circa

ace-
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analize pină în prezent ? întrebarea 
am adresat-o tovarășului Ion Dinu, 
primarul comunei Mirzănești.

— Sincer să fiu, nu știam de a- 
ceastă prevedere.

Erau necesare asemenea dezba
teri ? Fără îndoială. Cel purin in 
comuna Mirzănești s-ar fițputut 
sesiza cu acest prilej faptul că cele 
două echipe de control obștesc sînt 
repartizate să-și desfășoare activi
tatea pe cite 4 sate, ceea ce în
greunează deplasarea lor pe teren. 
Din această cauză, pină in prezent, 
intr-o serie de unități, precum ofi
ciul P.T.T.R., magazinele coopera
ției de consum, echipele cetățenești 
nu au trecut in control decit o 
singură dată.

Desigur, ar fi greșit să se deducă 
din cele prezentate pină acum că 
in județul Teleorman activitatea de 
control obștesc nu se desfășoară
pretutindeni la nivelul exigențelor.

RAIL1-ANCHETĂ

JUDEȚULUI TELEORMAN>

Din contră, putem nota că o bună 
parte din echipele cetățenești iși 
fac cu prisosință datoria, mergind 
sistematic in controale la unitățile 
repartizate spre verificare. In dis
cuțiile purtate cu mai mulți săteni 
am reținut aprecierile lor favora
bile referitoare la activitatea mul
tor controlori obștești, faptul că 
prin noua formă organizatorică 
de control se dă posibilitatea in
tervenției operative a cetățenilor 
pentru perfecționarea activității 
unor sectoare de larg interes pu
blic.

Ne-am oprit., totuși, la începutul 
rindurilor de față, asupra unor de
ficiențe organizatorice pentru că — 
in principal — datorită lor. activi
tatea de control obștesc din satele 
și comunele județului Teleorman 
nu a atins peste tot cota așteptă
rilor. Este vorba nu numai de slaba 
antrenare a echipelor la exercitarea 
mandatului încredințat de obște, 
dar și de spiritul scăzut de exi
gență pe care-1 manifestă unii din 
cei controlați la sesizările și pro
punerile echipelor. Exemplele ce 
urmează — o parte din cele posi
bil a fi date — sînt concludente 
in sprijinirea afirmației. La poli
clinica din comuna Olteni, deși 
echipa de control obștesc a sesizat 
în repetate rînduri absența și în
târzierile nemotivate ale unor sala-

riați de la serviciu, totuși direcția 
județeană sanitară nu a luat pină 
acum nici o măsură. La moara din 
comuna Didești s-a semnalat că 
aprovizionarea cu combustibil este 
necorespunzătoare. Și, totuși, con
ducerea întreprinderii de industrie 
locală din Roșiori a rămas indi
ferentă la sesizările ce i-au fost a- 
dresate. Direcției de poștă a jude
țului Teleorman i-a fost adus la 
cunoștință de 
că la agenția 
ciu nu există 
semnalele au

In legătură 
control obștesc din 
satele județului Teleorman se im
pun și alte constatări : a) încă nu 
au fost dotate toate unitățile su
puse controlului obștesc — așa cum 
prevede Legea nr. 6/1972 — cu 
„registre unice de control" b) în 
echipele de control din mediul ru
ral nu au fost atrași în suficientă 
măsură pensionarii, gospodinele, in 
general persoanele care dispun de 
mai mult timp liber 
deplasa prin unități 
după-amiaza ; c) nu 
pretutindeni practica 
periodic echipele de 
ai consiliilor locale 
ceasta și pentru a da un plus de 
autoritate controlului obștesc.

In intenția de a afla care sint 
preocupările imediate și de per
spectivă ale comisiei județene de 
control obștesc pentru remedierea 
deficientelor existente în activita
tea echipelor am solicitat opinia 
președintelui comisiei, tovarășul 
Radu Toma :

— Intr-adevăr, așa cum ați con
statat și dv.. nu în toate locurile 
activitatea de control obștesc' din 
mediul rural se desfășoară conform 
cerințelor și necesităților. Tocmai 
pentru acest motiv, dezbaterile care 
au avut loc cu citva timp in urmă 
in cadrul plenarei consiliului ju
dețean F.U.S. s-au oprit mai mult 
asupra controlului obștesc de la 
sate. Cu acest prilej s-a stabilit, 
între altele, să se revadă de ur
gentă componența fiecărei echipe 
și acolo unde este nevoie să se 
aducă îmbunătățirile necesare ; să 
se atragă mai mulți specialiști în 
activitatea de control obștesc, iar 
consiliile comunale F.U.S. să ur
mărească mai atent activitatea 
echipelor. S-a propus, totodată, să 
se alcătuiască o tematică pentru 
echipele de control obștesc — pe 
diferite domenii de activitate — 
ceea ce s-a și realizat. Avem in 
vedere, de asemenea, să organizăm 
schimburi de experiență pe centre 
de comună. Prin toate aceste mă
suri dorim să îmbunătățim activi
tatea echipelor de control obștesc, 
pentru a spori aportul lor la îmbu
nătățirea servirii cetățenilor in 
toate sectoarele de interes public.

mai multe ori faptul 
PTTR din satul Be- 
un factor poștal, dar 
rămas fără ecou.
cu activitatea 

comunele
de 
și

și care se pot 
nu numai 

s-a -Încetățenit 
de a se însoți 
către activiști 

F.U.S. — a-

Alexandru BRAD 
Mihai IONESCU
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ȘANTIERELE TINERETULUI - 
scoală a muncii, patriotismului, 

spiritului revoluționar
. - — . ------------ --------------------------------------- .

„După naționalizare, tinerii au trecut la formarea brigăzilor de muncă patriotică și au 
realizat mari obiective în transporturi, în industrie, în agricultură. De tot ceea ce s-a făurit în acești 
25 de ani este legat și numele tineretului patriei noastre, entuziasmul, forța sa creatoare'"

NICOLAE CEAUSESCU
I—    - .....................................               ..... . , . ■ ■ , . , —

V. _ _ _ _ _ _ _ _
--------------------------------------------------------------------------

Cu bucurie, cu o simțire învă
păiată și sinceră, mii și mii de ti
neri au îmbrăcat uniforma de bri
gadier al muncii patriotice pe șan
tierele naționale ale tineretului, iar 
acum vara, in vacanța mare, li se 
adaugă zeci de mii de elevi și stu- 
denți, in tabere ale muncii patrio
tice. E o imagine impresionantă 
ți simbolică : pare că întrea
ga generație tinără a României 
a urcat pe schelele edificării 
unora dintre cele mai importan
te obiective economice, cu gin- 
dul curat și înălțător al unei sub
stanțiale contribuții la marile in- 
făptuiri ale timpului nostru.

Din 1968, cind a fost reluată tra
diția organizării șantierelor națio
nale ale tineretului ș'i pină ăcum, 
brigăzile tineretului au lăsat în 
urma lor realitățile durabile ale 
muncii lor incorporate in opere 
grandioase de construcție.

...6 OOO de brigadieri au muncit, 
prin rotație, in brigăzile șantieru
lui național al tineretului de la Sis
temul energetic și de navigație de 
la Porțile de Fier... — în Munții 
Lotrului. Ia construcția celei mai 
mari hidrocentrale de pe apele in
terioare ale României, au îmbrăcat 
pină acum uniforma de brigadier, 
și au muncit in ața fel incit s-o o- 
noreze prin fapte de abnegație și 
patriotism, mai mult de 3 000 de ti
neri... 1 600 la Mostiștea... 1 000 la 
sistemul de irigații Galicea-Celate... 
Aproximativ 800 pe Valea Carasu... 
1 200 la Rogojelu... 1 600 la hidro
centrala de pe Someș... 1 200 la plat
forma industrială Tirgoviște, 350 ia 
aducțiunea de apă Timișești-lași...

______________________

Și ciți alții ! La autostrada Bucu
rești—Pitești ; la șoselele naționale 
Bumbești—Livezeni, Comarnic—
Cimpina, Baia Sprie — Sighet, 
Miercurea Ciuc—Gheorgheni ; la 
inelul de centură al Capitalei ; la 
sistemele de irigații Dragalină—Ște
fan cel Mare—Mărculești. Băilești— 
Cărei, terasa mare a Brăilei...

Integrați in brigăzile șantierelor 
naționale, in taberele de muncă pa
triotică ale elevilor și studenților 
sau in acțiuni organizate în timpul 
liber pentru înfrumusețarea locali
tăților, pentru alte lucrări de inte
res general, tinerii își fac simțită 
vigoarea, elanul patriotic ; apar cu 
uneltele și cu forța lor tinerească și 
lasă in urmă imagini care incintă 
privirile și inima.

De la începutul actualului plan 
cincinal au funcționat mai mult de 
5 300 de tabere naționale și șantiere 
locale de muncă patriotică ale tine
retului. Valoarea globală ă volu
mului de muncă depus de către a- 
cești tineri trece de patru miliarde 
lei. Să recunoaștem : este o va
loare !

...I se spune muncă patriotică. 
Termenul definește exact această 
acțiune cu atit de lărgi reverbera
ții in conștiința tineretului ; el re
levă sugestiv scopul acțiunii, dar și 
sentimentul din care s-a născut, in 
urmă cu 25 de ani. și a continuat 
pină azi tradiția întrunirii a mii și 
mii de tineri pe șantierele construc
țiilor de interes național sau local.

Munca pe șantierele naționale ale 
tineretului a creat epocă ; a devenit 
de acum istorie. O istorie în care 
s-au scris pagini fierbinți. în 

anii care au urmat războiului, 
Cind întregul nostru popor por
nea pe calea făuririi unei socie
tăți noi, partidul comunist a mobi
lizat energiile maselor spre obiecti
ve politice, economice Și sociale 
concrete. Țara trebuia mai intii 
să-și vindece rănile pricinuite de 
război. Să pună temeliile unei acti
vități economice intense. Odată cu

UN „HEEI-RUP!“ DE BRIGADIER 
RĂSUNĂ DE UN SFERT DE SECOL

transformări economice structurale 
se înfăptuiau și transformări adinei 
in conștiință. Apărea o nouă atitu
dine față de muncă, față de intere
sele generale. în acest context se 
înscrie și afluența tineretului, la 
chemarea partidului, pe șantierele 
unor construcții de maximă impor
tanță la vremea aceea. De la ac
țiuni locale la care tinerii, organi
zați în brigăzi de muncă voluntară, 
ven-eâu cu un entuziasm nemaiin- 
tilnit să muncească pentru ca ora
șele și satele lor să capete o altă 

înfățișare, s-a trecut, in mod firesc, 
la acțiuni de interes național. Așa 
au apărut primele . șantiere spre 
care se îndreptau coloane Întregi 
de tineri din toată colțurile patriei. 
La construcția conductei de gaz 
metan Agnita—Botorca, menită să 
deschidă cale acestei prețioase bo
gății naturale spre întreprinderile 
bucureștene, s-au întilnit brigăzi de 

tineri din Sibiu. București. Mediaș. 
Tirnăveni. din numeroase alte loca
lități. ..Agnita—Botorca e deviza 
noastră 1“ suna primul vers ăl ein- 
tecului născut in iureșul muncii pe 
acest șantier. Înfruntînd intempe
riile, muncind in șanțurile pline cu 
apă. miile de tineri din brigăzi au 
terminat lucrarea cu două săptă- 
mini mai devreme decit termenul 
planificat.

„Numai o conștiință adincă a ro
lului istoric al clasei muncitoare, 
numai un înalt nivel politic și mo

ral pot explica ritmul furtunos ăl 
acestei opere"— se spunea intr-un 
document de partid din acea vreme. 
Și abia de aici încolo a început e- 
popeea. Anul 1948, după naționali
zarea principalelor mijloace de pro
ducție, a dat un avint puternic ac
țiunii brigăzilor de muncă patrio
tică ale tineretului. S-au deschis 
șantiere noi,, de mare amploare. O 

cale ferată intre Salva și Vișău... 
Alta pe defileul Jiului, de la 
Bumbești la Livezeni... Șantierul 
Ceantt Mare—Cluj și reglementarea 
cursului inferior al Prutului... Toa
te acestea au polarizat atenția in- 
Iregii țări, participarea masivă a 
brigăzilor de tineret, care și-au luat 
in exclusivitate sarcina de a duce 
la bun sfirșit lucrări de mare efort 
și de o importanță cardinală pen
tru economia națională.

„Ne-am adunat din tirguri și din 
sate / Să-i construim republicii un 

drum de fier / Nimic din cale nu 
ne va abate. / Ești brigadier sau nu 
ești brigadier !“. Aceste versuri pa
tetice, din vestitul cîntec al briga
dierilor de la Bumbești-Livezeni, 
făcea să „răsune valea" nu numai 
pe cursul zbuciumat al Jiului, ci și 
in multe alte locuri unde, adunați 
din tirguri și din sate, tinerii lu
crau la reconstrucția orașului Ga
lați, la înălțarea depoului de loco
motive din Craiova și a fabricii 
APACA din București... 70 000 de 
tineri s-au aflat pe aceste șantiere 
atunci, în 1948. Au urmat apoi alte 
lucrări, unde brigadierii munceau 
alături de alți și alți constructori: 
șantierul hidrocentralei de la Bicaz, 
Uzina de acid sulfuric și superfos- 
fat de la Năvodari, Uzina cocso- 
chimică, furnalul nr. 5 și aglome- 
ratorul .de la Hunedoara, laminorul 
de țevi de Ia Roman, construcția 
hidrocentralei de pe Argeș, căile fe
rate Ozana—Cracău, Tg.-Jiu—Tis- 
mana (Cerna—Jiu), un șantier de 
pe valea Oituzului, orașul Victoria 
și Combinatul chimic de la Ucea. 
Și lista poate astfel continua.

Entuziasmul cu care munceau bri
gadierii, spiritul de disciplină care 
domnea pe aceste șantiere au rodit, 
cum ără de așteptat, prin ritmul 
impus construcțiilor. Calea fera
tă Căciulați—Snagov s-a construit 
in 61 de zile în loc de 8 luni; în mai 
puțin de șapte luni â fost gata calea 
ferată Bumbești-Livezeni. Sint 
doar citeva exemple.

A fost, desigur, un ciștig econo
mic important pentru stadiul dez

voltării noastre de atunci. Alături 
de ciștigul acesta insă trebuie a- 
șezat și un altul, de o și mai mare 
importanță pentru anii ce aveau să 
urmeze, pentru opera de făurire a 
unei înalte conștiințe socialiste : 
șantierele naționale ale tineretului 
au constituit cea mai eficientă școa
lă a muncii, a bărbăției, a spiritu
lui revoluționar. Cei care au absol
vit această școală — și sint sute și 
sute de mii — au fost „marcați" pe 
viață de patosul muncii, de spiritul 
de dăruire neprecupețită pentru 
cauza socialismului și comunismu
lui. Oriunde vei întilni astăzi un 
om cu tîmple cărunte, dar în ale 
cărui gesturi și în ale cărui convin
geri și fapte clocotește încă ne- 
astîmpărul tineresc ai creației, al 
acțiunii, e greu să nu descoperi in 
el un fost purtător de salopetă al
bastră și de insignă de pe unul 
dintre primele, șantiere naționale 
ale tineretului. Ei au dus. in rin- 
durile întregii lor generații și ale 
celor ce le-au urmat, flacăra devo
tamentului, a eroismului, a'muncii 
neobosite. Așa au rămas pină azi. 
Au urcat trepte profesionale, au 
căpătat răspunderi sociale și poli
tice. s-au maturizat, dar sufletul lor 
a rămas același, mereu tînăr. Tre
sar de emoție, ori de cite ori trec 
pe lingă ei tinerii de azi, care pre- 
luind ștafeta brigadieriei de acum 
25 de ani, au preluat și patosul de 
început, cintecele și steagurile, 
spiritul revoluționar și voioșia ce
lor care atunci „spărgeau munții in 
pumni" și făceau să „răsune valea".

A

demult,
1 al

Nu < 
național 
constituit in 
doi ani acolo 
Tirgoviște, se

șantierul 
tineretului 
urmă cu 

unde, la 
înalță o 

puternică platformă in
dustrială. a trecut prin- 
tr-o perioadă de reorga
nizare. Comandamentul 
șantierului a găsit dă cu
viință că mai sint încă 
multe lucruri de făcut și 
că foarte utilă ar fi o 
cercetare a experienței 
șantierelor naționale ale 
tineretului din perioada 
de început. „Ar trebui să 
găsim un fost comandant 
de asemenea șantiere — 
și-au spus cei din coman
dament — și invitîndu-1 
la noi să-i aflăm păre
rile, să-i valorificăm a- 
mintirile". Au găsit un 
asemenea om — nu era 
greu deloc — în per
soana lui Gheorghe Gă
vruș, fost comandant al 
șantierului național al ti
neretului de 
cocsochimică 
doara în anii 
actualmente instructor al 
Comitetului Central al 
P.C.R. pentru județul 
Dîmbovița.

— Pe noi, cei de atunci, 
cind trecem pe lingă un 
șantier ca ăsta, ne sufocă 
emoția. Om fi noi senti
mentali ? Cred că mai 
curind, ceea ce am făcut 
atunci a ocupat un 
extrem de important 
viața noastră...

Pe șantier, fostul 
mandant își învinge 
pede emoția. Iată-1 înso
țit de tinărul comandant 
al brigadierilor și secre
tarul comitetului U.T.C. 
al platformei industriale. 
Emil Arsene, și de alți 
tineri din comandament, 
străbătînd halele viitoa
rei uzine de Oțeluri și ta
ble subțiri din oțeluri 
înalt aliate. O întreagă 
unitate de construcții 
(șantierul 4 de construc
ții și confecții metalice) 
aparține brigadierilor care 
constituie aici un detașa
ment alcătuit din șapte 
brigăzi. în mai puțin 
de un minut aflăm că 
se desfășoară o între
cere pentru fanionul de 
brigadă fruntașă, că luna 
aceasta fanionul se află 
la o brigadă de vopsitori...

— Aveți o carte de o- 
noare a șantierului ?

— N-avem.
— Noi aveam. Și 

un lucru foarte bun. 
tea asta de onoare 
un stimulent moral 
traordinar pentru că nu 
consemnam acolo decit 
faptele de muncă ieșite 
din comun. Asta însemna 
un eveniment extrem de 

^important și încetul cu

al tradiție
să trimiteți și in sat la 
ei cite o scrisoare ? Ca 
să fie afișată acolo și să 
știe satul...

Discuția mai continuă 
astfel mult timp. Trecem . 
de la un loc de muncă la 
altul, de la o brigadă la 
alta. într-o parte ii ve
dem pe brigadieri lucrind 
la mari înălțimi și cu 
multă indemînare, in
tr-altul aflăm că mai zi
lele trecute o întreagă 
brigadă a rămas pe șan
tier citeva ore după în
cheierea programului pen
tru că se cereău de ur
gență grinzi la construc
ția unor chesoane (bri
gada lui Ilie Bîrlog).

— Vă ocupați și de ca
lificare ? — întreabă din-

toți auîncetul 
să-și viseze acest 
Să viseze și să lupte...

— E o idee bună, chiar 
foarte, foarte bună ! — se 
însuflețesc cei din preaj
mă. mai cu 
mandantul.

Cunoaștem 
gadă și pe 
ei, maistrul 
pescu.

— Luna trecută fanio
nul a fost la ei — expli
că Alverescu.

— Ai băieți buni in 
brigadă ? — întreabă Gă
vruș.

— Foarte serioși. Dealt- 
minteri, toți sint califi
cați. Unii cunosc chiar 
cile două-trei meserii și 
asta ne ajută foarte mult.

ajuns 
lucru.

seamă co-
apoi o bri- 

comandantul
Cornel Po-

1 200 de tineri brigadieri, muncind
la Uzina 
din Hune- 

1950—1954.

loc
in

co-
re-

era 
Car-

era 
ex-

pentru înălțarea platformei industriale

la Tîrgoviște, l-au invitat în mijlocul

lor pe un comandant de brigadieri din

Hunedoara anilor de început

— Cum îi stimulați pe 
cei mai buni ?

— Fruntașii îi declarăm 
după caietul de lucru. Li 
se citește numele in ca
reu.

Găvruș rămîne 
pe gînduri apoi li 
dresează celor de

— Poate că 
face ceva mai

— Avem o 
perete — mai 
mandantul 
lui.

— Nu 
de perete. 
Foarte bun era la noi un 
panou al detașamentului, 
un panou mare in care 
era urmărită îndeaproape 
întrecerea brigadierilor. 
Stadiul la care se află 
fiecare brigadă, fruntașii 
ei... Apoi, fotografia bri
găzii fruntașe... Panoul 
ăsta stătea intr-un loc 
unde era văzut de toată 
lumea. Iar cind o brigadă 
făcea ceva cu totul deo
sebit, atunci îi ofeream și 
alte stimulente : o ex
cursie. ceva... N-aveți 
idee cit de mult contează 
aceste stimulente, această 
popularizare, 
dumneavoastră 
in general, de 
nu-i așa ?

— Cam așa.
— Pentru fapte 

deosebite, nu v-ați

puțin 
se a- 
față : 
puteas-ar 

mult... 
gazetă de 
adaugă co- 

detașamentu-

numai gazeta 
Și altceva.

Brigadierii 
vin 
la

ș> ci, 
țară.

mai 
gindit

I

ceva 
ideea

La
n-am 
este 

condi- 
se

tr-o dată „veteranul" de 
la Hunedoara.

— Avem cursuri. lectori 
— i se răspunde. Cursuri 
de calificare și de ridi
care a calificării. Scoatem 
meseriași buni. Conduce
rea șantierului e mulțu
mită de brigadierii noș
tri.

— Da, așa trebuie — 
se înfierbintă Găvruș. Am 
să vă povestesc ceva : La 
Hunedoara, la construc
ția uzinei cocso-chimice, 
brigadierii noștri ajun
seseră la un moment dat 
să fie solicitați la lucră
rile cele mai grele și 
urgente. De unde la 
ceput. toată lumea ne 
vea cu neîncredere... 
trecerea, stimulentele 
rale, dorința 
mare a 
spulberat 
O dată s-a 
de la sine.
și-a zis „brigada spărgă
toare de normă". După ea 
s-au luat altele și altele. 
Pină cind, la un momfint 
dat, directorul general al 
șantierului a început să 
se roage de noi să-i dăm 
brigăzile noastre acolo 
unde alții nu făceau față. 
La o fundație mare și 
complicată s-au chinuit 
mai multe echipe de „ci
vili". Am fost solicitați și 
noi. Vreo trei brigăzi au 
coborit acolo, au organi-

mai
în-

mo- 
de afir- 

băieților. au 
neîncrederea, 

creat, aproape 
o brigadă care

zat un releu cu trei ni
veluri, și-au infipt steagu
rile in marginea funda
ției. și au făcut, treaba in 
jumătate din timpul pla
nificat... Brigadierii de
veniseră o forță de care 
lumea era obligată să 
vorbească, s-o laude, să 
se mire...

— Spre asta năzuim și 
noi. tovarășe Găvruș — 
il asigură cei din preajmă.

...O oră mai tîrziu. în- 
tr-o încăpere a comanda
mentului, a urmat o dis
cuție, un fel de consfă
tuire ad-hoc. S-au adunat 
acolo comandanți de bri
găzi și detașamente, bri
gadieri, elevi din oraș 
aflați în tabăra de muncă 
patriotică la platformă. 
Din discuția aceasta au 
apărut idei noi. între 
care și aceea a edită
rii unei foi volante care 
să reprezinte o cronică 
dinamică a muncii briga
dierilor.

— Da — spunea Găvruș 
— noi așa 
avut, dar 
foarte bună,
țiile de acum asta 
poate - realiza și foaia vo
lantă ar contribui la edu
cația brigadierilor pentru 
că, să nu uităm, unul din 
scopurile principale ale 
acestor șantiere ale tine
retului . este educația 
muncii, educația comu
nistă de ădincime... Asta 
au realizat din plin acele 
prime șantiere naționale : 
au creat nu numai valori 
materiale, ci și generații 
întregi de constructori ai 
socialismului bine formați 
din punct de vedere po
litic și moral. Cei care au 
absolvit acele
școli de cadre pentru so
cialism
primele rinduri ale acti
vității noastre. Mâ întîl- 
nesc și acum cu oameni 
pe care eu nu-i mai cu
nosc. Am să vă povestesc 
o întîmplare...

Dar nu numai o întîm
plare a povestit fostul co
mandant Gheorghe Gâ- 
vruș. Amintirile emoțio
nante și cu cel mai adînc 
înțeles au izbucnit ca lava 
unui vulcan, au încintat 
auzul și sufletul asisten
tei. Se făcuse liniște de- 
săvîrșită, se auzea numai 
vocea aceea care poves
tea întimplări despre oa
meni care, acum un 6fert 
de secol, au început ma
rea ofensivă a muncii pe 
șantiere. înălțînd primele 
obiective industriale ale 
•socialismului in țara noas
tră și modellndu-se pe ei 
înșiși în spiritul devota
mentului nețărmurit față 
de cauza socialismului, 
față de patrie.

adevărate

sint și acum în

Mihai CARANFIL

r------------------------'T j a

Ne-am adunat din tirguri și din sate 
să-i construim Republicii...

...0 TERMOCENTRALĂ LA ROVINARI

...1970, 16 mai. La Rovinari. in 
această cetate de energie a cărbu
nelui, au început primele lucrări 
la termocentrala de 1720 MW. La 
poarta acestei cetăli a luminii au 
venit să bată, în primă instanță, 
800 de tineri. Ei s-au constituit 
intr-un șantier național al tinere
tului, care atinge astăzi un efectiv 
de 1 500 de brigadieri.

S-au calificat in acest șantier 
peste 1 000 de tineri. Numai în 
anul 1970 numărul absolvenților 
școlilor de calificare a fost de 400. 
Astăzi nu mai sint școli de califi
care fiindcă nu mai sint tineri 
necalificați. Este rîndul șantierului 
de la Turceni să deschidă aseme
nea cursuri.

Etapa actuală a șantierului este 
o etapă superioară, de construcții- 
montaj. Tinerii se numesc astăzi 
montOri. electricieni. instalatori, 
betoniști etc. Au luat parte la 
construirea celor două coșuri de 
fum. de 220 m. Acolo sus. unde 
diuza de evacuare â fumului să
getează văzduhul, și-au înscris nu
mele in beton tinerii Marcel Ta
mas și Nicolae Șultz. La turnurile

de răcire, gigantice labirinturi cu 
geometrie parabolică, in care apa 
este pregătită pentru un alt ciclu, 
au lucrat tinerii Nicolae Gionea, 
Doru Motorgâ, Constantin Calota 
și mulți alții.

Din 3 000 de salariați ai șantie
rului, 1.500 sint tineri, sub 30 de 
ani. I-am găsit acum într-un mo
ment aniversar : trei ani de exis
tență a șantierului national al ti
neretului. Moment sărbătorit 
prin muncă avîntată la mon
tarea turbinei care va trimite in 
Sistemul energetic național 330 MW.

Gheorghe Rusu, Marin Gheban, 
Petre Nicula sint tineri care lu
crează la instalarea acestor agre
gate unde noțiunea de micron este 
depășită, iar instalațiile electrice, 
conductorii aliniați aci. se măsoară 
în sute de kilometri. Jumătate din 
investiția de energie și inteligență 
umană de pe șantierul centralei 
termoelectrice de la Rovinari apar
ține tineretului. Cotele acestea, re
cordurile de înălțime, sint o măr
turie a entuziasmului împletită ar
monios cu experiența virstnicilor.

Romeo POPESCU

muncă și in viață. Povestea vieții 
sale, faptele lui, începind cu cele de 
la Salva-Viseu și pină aici, consti
tuie o enciclopedie a muncii și vie
ții unui om minunat. Mai zilele 
trecute, în urma unor ploi toren
țiale s-a ivit pericolul inundării 
șantierului. Ne-am zis in această 
imprejurare : „Nimeni nu părăsește 
locul de muncă pină nu trece peri
colul". Brigadierii noștri au stat ne
clintiți la locurile de muncă .21 de 
ore încheiate, luptindu-se cu furia 
anelor. Cineva spunea : „Nea Tu
dor, prin cite a trecut ! Dar iată că

și noi sintem in stare de fapte ca 
acelea

Minerul Pavel Oțet :
— Nouă, virstnicilor. ne place să 

spunem că am fost mai buni decit 
tinerii de azi. Este drept că atunci 
cind munceam ca brigadieri pe șan
tierul Bumbești-Livezeni entuzias
mul era mare. Dar și acum avem 
tineri harnici, nu mai puțin destoi
nici. la fel de dăruiți muncii ca cei 
de acum 25 de ani.

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

...UN SISTEM DE IRIGAȚII IN ClMPIA OLTENIEI

...0 HIDROCENTRALĂ PE SOMEȘ

Evenimente remarcabile pe șan
tierele sistemului hidroenergetic de 
pe Someș : zilele acestea a fost 
străpuns tronsonul de 2 671 m al 
aducțiunii principale, eu un avans 
de 20 de luni față de graficul ge
neral. Pe șantierul nr. 2 toate lu
crările sint în avans față de grafic 
cu cel puțin 6—8 luni. Galeria de 
fugă de 3 600 m, străpunsă cu 4 luni 
mai devreme, se află în finisaj.

Etc., etc...
Aici lucrează sute de constructori 

care și-au făcut ucenicia la Bicăz, 
la Argeș, pe valea Uzului, la Por
țile de Fier, ori pe Lotru. Unii din 
ei, cum sint Eroul Muncii Socialiste 
Tudor Morar, minerul Pavel Oțet, 
electricianul Vasile Chiș și alții, 
și-au făcut ucenicia, acum aproape 
un sfert de veac, ca brigadieri pe 
marile șantiere de la Bumbești- 
Livezeni. Salva-Vișeu ori Bicaz. Au 
adus cu ei nu numai cîntecul „Ră
sună valea", dar și entuziasmul și 
experiența acelor începuturi glori
oase ale participării tineretului la 
mari bătălii, pe mari șantiere na
ționale.

Șantier național al tineretului este 
și acesta de pe Someș, unde, din 
efectivul celor peste 4 000 de 
constructori, 1 600 sînt brigadieri.

— într-adevăr, ne spunea Mircea 
Sasu, comandantul șantierului, pes
te tot, în toate formațiile de lu
cru, sint prezenți și brigadierii

noștri. Important e că șantierul a 
devenit o școală de educație comu
nistă a tineretului. Această educa
ție se concretizează, în primul rîn.i, 
in cultivarea dragostei față de mun
că și de învățătură. Marea majo
ritate a brigadierilor sint eviden- 
țiați și fruntași în producție In trei 
ani. de cind a luat ființă șantierul 
național al tineretului, s-au califi
cat in diferite meserii (mineri, be
toniști, sudori, electricieni, meca
nici etc.) — peste 1100 de tineri, 
în acest an, alți 900 vor dobindi ca
lificarea. Inițiativele susținute in 
primul rind de pomuniști („Priete
nii tînărului angajat", ori „Să 
trăim și să muncim în mod comu
nist") ne-aii ajutat deosebit de mult 
in efortul de educare a tinerilor 
brigadieri. Cluburile, terenurile de 
sport, sînt folosite cu eficientă in 
acest scop. Concursurile, meseie 
rotunde, schimburile de experien
ță, ea și excursiile ori serile lite
rare și culturale, au devenit instru
mente de lucru in educarea tineri
lor noștri.

— Ce înseamnă a fi brigadier?.— 
l-am întrebat pe loan Copaciu din 
detașamentul de la barajul Finti- 
nele :

— Din acest punct de vedere mi 
l-am ales ca model pe Eroul Mun
cii Socialiste Tudor Morar care dă 
un inalt exemplu de comportare în

• 48 029 hectare irigate pină la 
sfirșitul . cincinalului, dintre care 
8 800 do hectare numai in acest an.

• 37 de cooperative agricole de 
producție scoase de sub zodia pa
parudelor și conectate definitiv la 
algebra recoltelor programate pe 
calculator.

• 35 de metri cubi de apă pe se
cundă deviați din Dunăre ; o can
titate de apă echivalentă cu aceea 
conținută în nivelul mediu al Jiu
lui ridicată cu forța de 24 000 CP 
la înălțimea de 60 de metri și ex
pediată prin sute de kilometri de 
canale să stingă setea milenară a 
pămintului.

• 10 milioane m c de pămint 
dislocat și 1000 km de conducte.

• 1000 de tineri in salopete de 
culoarea maturității, rațiunii. 1000 
de. inimi sub ecusoanele de briga
dier. 1000 de purtători ai carnetelor 
roșii, de membri ai organizației 
comuniste de tineret, au început 
asediul cerului pentru a-1 supune 
voinței lor și voinței țăranilor din 
cimpia Blahniței. Și. ca de fiecare 
dată cind se sfidează văzduhul, 
pregătirile se fac aici, ne nămînt.

Locul ?
ȘANTIEltUL NATIONAL AI. TI

NERETULUI CETATE—GALICEA 
MARE.

Am cunoscut acolo trei tineri. 
La trei tineri dinlr-o mie am adre
sat o singură întrebare :

— Ce gînduri ați adus pe șantier?
Trei răspunsuri :
— Ion Găinoiu. „Am 19 ani și 

sint muncitor necalificat. Am ve
nit cu gindul să-mi însușesc o me
serie pe care n-aveam cum să o 
invăt in sat : buldozerist. Sint din 
apropiere, din Nedeeă-Blstreți".

Vasile Constantin. 25 de ani. teh
nician. „Inițial am venit cu gindul 
să muncesc pe șantier pină îmi 
voi strînge banii necesari cumpă

rării unui automobil. Posed acum 
o „Skpda"-1000 M.B. dar... nu mai 
plec. Șantierul îți intră in singe și 
oferă satisfacții greu de spus în 
cuvinte. Nu cunbsc — deși știu că 
există — firi mai cinstite și mai 
deschise decit ale șanlieriștilor. 
Chiar cind nu voi mai fi brigadier, 
tot pe vreun șantier ne vom reîn- 
tilni. sint convins".

Gheorghe Sfctcu, 27 de ani, in
giner., „Am terminat facultatea in 
1972 și am cerut să fiu repartizat 
aici. Nu-i ușor, dovadă că din opt 
stagiari am rămas numai doi. Cu 
soarele, praful și vintul cîmpiei 
nu-i de glumit, totuși, asta nu mă 
impiedică să-i consider lași pe 
cei care au fugit de aici, schimbînd 
meseria cu birourile de proiectare. 
Ce experiență de constructor pot 
avea respectivii și cum de nu le 
tremură creionul pe calc ? De alt
fel, asemenea viață nu mă intere
sează. Visez și eu. ca și alții, la 
viaducte extraordinare, asta nu mă 
impiedică să construiesc aici cit 
mai multe poduri peste canalele de 
irigație. O să vină ele și viaduc
tele. și barajele".

Trei răspunsuri, trei ginduri și o 
singură faptă : inginerul Sl'etcu 
este șeful lui Constantin Vasile și 
al lui Ion Găinoiu. Toți trei, ală
turi de încă 97 de tineri organizați 
in echipe a cite 20 de brigadieri, 
au ciștigat întrecerea organizată 
cu alți 100 de muncitori care lu
crează la construirea unui pod 
vecin cu al lor : au terminat lu
crarea din punctul „intersecție Mo- 
țăței" cu o lună mai devreme.

Trei răspunsuri, trei ginduri. o 
faptă și o singură concluzie : ho- 
tărirea tineretului de a construi 
mereu mai bine și mai repede cit 
mai multe noi obiective, de a dă
rui republicii noi...

...Șl MULTE ALTE CETĂȚI ALE PROGRESULUI!

Mircea BUNEA
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Este un fapt îndeobște 
cunoscut că in proiectarea 
de construcții, arhitec
tură și sistematizare, e- 
ficiența economică a in
vestițiilor rămine un ,o- 
biectiv de stringentă ac
tualitate. Cu diferite pri
lejuri, in documentele de 
partid au fost critica
te deficiențele în dome
niul eficacității proiectă
rii, citîndu-se exemple con
crete, repetări de soluții 
ineficiente. Dintre cauzele 
situației constatate, cele 
mai însemnate le consti
tuie, după opinia mea, in
suficienta preocupare a 
unor arhitecți pentru a- 
ceste aspecte esențiale, ca 
și absența unei calificări 
organizate a economiștilor 
pentru construcții, arhitec
tură și sistematizare. Cel 
mai adesea, criticile la a- 
dresa eficienței proiec
telor se limitează la do
meniul eficienței econo
mice. Similar, trebuie însă 
pusă și problema eficienței 
sociale, ca raport între efort 
și efecte sociale. în negli
jarea acestor probleme, noi, 
arhitecții, nu avem „scuza" 
lipsei specialiștilor, după 
cum nu o are nici benefi
ciarul. în consecință, ne 
revine sarcina de a le acor
da — amindoi, solidari — o 
atenție sporită, de a anali
za atît esența lor. realiză
rile, dar, mai ales, lipsuri
le. în acest sens trebuie să 
interpretăm indicația tova
rășului Nicolae Ceaușescu : 
„cînd arhitecții se așază 
Ia planșetă, trebuie să se 
gîndească in primul rînd 
Ia om“.

e MDiscutînd despre așeza- 
mintele culturale construite 
In ultimii ani, trebuie să 
pornim de la faptul că ra
portul dintre efortul depus 
și rezultatele sociale obți
nute este determinat în li
nii mari încă din faza de 
concepție, care cuprinde a- 
tit elaborarea temei, cit și 
a proiectului. Decisive in 
acest sens sînt stabilirea 
concretă a profilului unită
ții, a funcțiunilor sale, prin 
care ea este menită să sa
tisfacă anumite cerințe, 
stabilirea atentă a capaci
tăților, (orice exagerare în- 
semnînd irosiri de fonduri, 
iar orice subapreciere du- 
cind la nesatisfacerea ce
rințelor), alegerea am
plasamentului corespun
zător, dimensionarea judi
cioasă a spațiilor, realizarea

obiectivului — pe cit'posi
bil — în cooperare cu alte 
unități, ceea ce poate re
duce unele funcțiuni tehni
ce sau administrative.

Enumerarea acestor ele
mente decisive dovedește 
necesitatea unei cunoașteri 
aprofundate a cerințelor 
spirituale ale populației sub 
raport calitativ și cantitativ, 
nu numai în general, ci mai

destinate diverselor activi
tăți culturale, de subliniat 
este că in rîndul acestor 
clădiri predomină cele 
pentru vizionarea unor 
manifestări artistice (tea
trale, muzicale, cinemato
grafice ș.a.). Este însă evi
dent că un om care merge 
circa o dată pe săptămină 
la un spectacol, mai dorește 
și alte activități de profil

destindere, care — în func
ție de serviciile organizate 
— pot fi găzduite de clu
buri sau de amenajări cul
tural-sportive. Din acest 
punct de vedere, analiza do
tărilor existente în zona u- 
nor mari șantiere, a modu
lui în care tineretul își pe
trece acolo timpul liber, 
este elocventă.

Lucrările simpozionului

- între grandomanie 
și funcționalitate

puncte de vedere

ales în contextul concret al 
unei localități sau zone, lo
cuite de anumiți oameni. 
Apare astfel ca implicită 
cercetarea sociologică con
cretă, care — avînd în ve
dere durabilitatea construc
țiilor — trebuie să aibă și 
un caracter prospectiv. Cite 
însă din organele culturale 
comandă astfel de studii, 
cite consultă și folosesc 
cercetările existente ? Cîți 
proiectanți recurg la alt
ceva decît la norme medii 
(deci nu neapărat vala
bile în cazurile concrete, 
chiar dacă ele ar fi relativ 
recente și elaborate pe baze 
științifice) sau doar la ex
periența lor proprie care, 
oricît de valoroasă ar fi, 
nu constituie totuși... ar
gumente științifice, lată 
deci o primă deficiență, de 
fond.

Treci nd de la această ob
servație generală la proble
ma concretă a clădirilor

cultural, deoarece, in pre
zent, cultura ocupă un loc 
mai amplu in bugetul de 
timp, decît trei ore pe săp
tămină.

Creșterea rapidă a nive
lului de instruire a dus la 
o diversificare a cerințelor, 
la sporirea exigențelor. Dar 
modificările calitative nu se 
opresc aici. Este astfel de 
reamintit asimilarea inte
lectuală a valorilor, într-o 
înțelegere conștientă, selec
tivă, trecerea de la o preo
cupare pasivă, de tip „con
sum cultural", la creșterea 
elementului activ și crea
tor. în acest context este de 
evidențiat sporirea (sub 
imboldul evoluției specta
culoase a științelor și a in
dustriei în România) a in
teresului pentru problemele 
tehnice și științifice. Tot
odată, uzura nervoasă a 
vieții urbane solicită în mă
sură crescută activități de 
tip agrement, distracție,

din ianuarie 1970 privind 
dinamica social-culturală 
în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au arătat 

•cu claritate prioritatea de 
care se bucură cluburile 
mici, modeste, în fața mari
lor case de cultură. Un 
exemplu: scăderea circula
ției cărților din bibliotecile 
publice este o consecință 
directă o desființării „bi
bliotecilor de casă", a punc
telor de împrumut apropia
te de cititor.

Concluzia este clară. De
sigur, avem nevoie și de 
mari case de cultură, con
strucții ample, grandioase. 
Dar toiul trebuie făcut fără 
exagerări. La acestea din 
urmă nu iși găsesc, după 
opinia mea, nici o utilitate 
holurile imense, fațadele 
monumentale. Să nu uităm 
că arhitectura noastră tra
dițională n-a fost niciodată 
„generoasă" cu spațiile iro
site, ci modestă, fără ca

acest fapt să-i scadă din 
valoarea admirată de mii 
și mii de turiști străini.

Avem nevoie, înainte de 
toate, de puncte social-cul- 
turale fără dimensiuni gu- 
liverice, în fiecare ansam
blu de locuit. Ele ar trebui 
să cuprindă 2-3-4 camere, de 
15—20 m p pentru diverse 
cercuri (de limbi străine, 
științifice, tehnice ș.a.), un 
punct de împrumut (filiala 
bibliotecii de cartier), cu 
cărți pentru copii și reviste 
de citit Ia fața locului,» o 
sală polivalentă de circa 
100 mp, utilizată pentru șe
dințe, gimnastică, reuniuni 
dansante (organizate even
tual în colaborare cu școala 
din apropiere, căci tineretul 
vrea și trebuie să danse
ze) etc.

In domeniul culturii, ca 
și in orice alt domeniu, pu
tem depune o muncă mult 
mai eficientă dacă ne orga
nizăm mai științific, dacă 
folosim fondurile alocate 
mai cu chibzuință, fără 
grandomanie. Cerință ce 
se impune tot . mai preg
nant in ultima vreme și 
căreia au început să-i răs
pundă favorabil unii gos
podari. Astfel, în piața 
centrală de la Mediaș am 
sesizat existența intr-o 
clădire mică, mai veche, 
a unui club de tineret ; pe 
o altă latură a ei. intr-un 
fost magazin, deschis spre 
piață, se juca continuu te
nis de masă. în Cișmigiu 
funcționează de peste trei 
decenii un cerc de șah, 
fără statut și președinte, 
bazat pe existența intr-un 
spațiu izolat și liniștit a u- 
nor mese și bănci. Nu con
stituie și el un exemplu, ca 
și frecventarea amplă a bi
bliotecilor din parcurile pu
blice ?

Proiectarea și realizarea 
unor astfel de unități pot 
îmbogăți viață noastră cul
turală, contribuind la edu
cația viitoarei generații. 
Sub acest aspect, al eficien
ței lor sociale, al funcțio
nalității lor, rolul așe
zămintelor culturale este 
desigur pozitiv și se răs
frânge, prin intermediul 
formării, al educării vizi
tatorilor lui. și asupra acti
vității din producție, cu e- 
fecte pozitive certe, chiar 
dacă — pe moment — ne
comensurabile.

Arh.
Gh. SEBESTYEN

„LUMEA
SE DISTREAZĂ"

t V

Un număr aniversar 
al revistei „IGAZ SZO"

Revista „Igaz Szo" împlinește 20 
de ani. Ani de febrile căutări și 
împliniri pe linia promovării unei 
arte și literaturi puse in slujba 
omului, în spiritul idealurilor uma
nismului socialist. Organ al Uniunii 
scriitorilor, „Igaz Szo" a urmărit. și 
oglindit cu consecvență procesul de 
formare și dezvoltare a noii litera
turi maghiare din România, litera
tură legată prin mii de fire de 
istoria și realitățile meleagurilor 
țării, avînd drept țel suprem 
reflectarea artistică multilaterală a 
modului în care trăiesc și muncesc 
azi împreună cetățenii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități din România socialistă.

în numărul 6 al revistei, număr 
aniversar, sint cuprinse mesajele 
pline de căldură și prețuire ale 
acad. Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, și nonagenaru
lui Kos Kâroly, salutul frățesc și 
urările de rodnică activitate din 
partea confraților de la revistele 
„Steaua" și „Viața Românească". 
Așa cum a făcut-o constant in cele 
două decenii de existență, redacția 
a înmănuncheat creațiile celor mai 
apropiați colaboratori ai săi, români 
și maghiari deopotrivă, poeți și 
prozatori, eseiști, critici și istorici 
literari, slujind si în acest fel ideea 
frăției de nezdruncinat dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare din țara noastră.

Poezia este, ca și in alte dățî, 
bogat reprezentată. Alături de ver
surile unor poeți maghiari din cele 
mai diverse generații, de la Sza- 
bedi Lâszlo, Szemler Ferenc și

Horvâth Istvân la Szilâgyi Domo- 
kos și Farkas Arpăd, redacția a- 
duce în fața cititorilor o nouă și 
sintetică imagine din universul li
ricii românești, concepînd citeva 
„mari și sugestive grupaje — ,,Pe 
strunele prieteniei", „Poeți ro
mâni de azi", „Contemporanii noș
tri—prietenii noștri" — in care in
serează în traducerea scriitorilor 
Franyo Zoltân și Jănoshâzy Gyorgy, 
versuri de Zaharia Stancu, Eugen 
Jebeleanu, Virgil Teodorescu și 
mulți alți poeți români.

Proza, sector de largă respirație 
în revistă, cuprinde citeva reușite 
nuvele, schițe și fragmente de ro
man din creația lui Kovâcs Gyorgy, 
Papp Ferenc, Heredi Gusztâv, pre
cum și emoționante amintiri și file 
de jurnal semnate de Jordâky La- 
jos, Nagy Istvân, Kakassy En- 
dre, ultimul evocînd întîm- 
plări și momente din anii petre- 
cuți de Eminescu la Viena. Mai con
semnăm fragmentele de piese de 
teatru ale lui Szekely Jănos și 
Szabo Lajos, precum și schița unui 
scenariu de film de Siito Andrâs 
(„Robinson 1001").

Materialele de critică literară și 
eseurile întregesc tabloul celor 
peste două sute de pagini ale re
vistei.

Aflată în cel de-al douăzecilea an 
de’ existență, revista aduce in acest 
fel un omagiu colaboratorilor săi, 
celor care i-au urmărit și realizat 
intențiile, făcind-o să strălucească 
cu distincție in constelația culturii 
României socialiste.

Ladislau HEGEDUS

în ultimii ani am 
văzut — pe micul sau 
pe marele ecran —■ 
citeva elocvente filme 
de montaj create pe 
baza documentelor ci
nematografice existen
te in Arhiva națională 
de filme sau în patri
moniul studioului „A- 
lexandru Sahia". Din
tre cele mai recente 
amintim vibrantele e- 
vocări social-politice, 
realizate și comentate 
pentru televiziune de 
Eugen Mândrie sau, în 
același perimetru te
matic, montajul „File 
dintr-o cronică vie" 
consacrat de televizi
une semicentenaru
lui U.T.C. ; a impus a- 
tenției și ciclul de fil
me T. V. prezentat de 
Paul Anghel și Sergiu 
Verona sub titlul „Pla
neta se grăbește". Pe 
ecranele cinematogra
felor s-a bucurat de 
ecou imaginea Bucu
reștilor de odinioară 
comentată de George 
Macovescu în filmul 
de montaj al regizo
rului Radu Gabrea —• 
iar enumerarea ar pu
tea continua cu alte 
producții de lung sau 
de scurt metraj în care 
a fost pusă în valoare 
memoria peliculei ci
nematografice.

Filmul Lumea se 
distrează aduce în pei
sajul tematic variat al 
realizărilor de această 
faotură dimensiunea 
divertismentului. Un 
documentar amuzant, 
alcătuit din imagini 
autentice, surprinzând 
modul cum se amuză 
locuitorii planetei. în 
spiritul noului film, 
am putea spune că el 
este opera unor cine
aști care s-au distrat 
punând cap la cap 
imagini filmate de alți 
cineaști în diferite pe
rioade și pe diferite 
meridiane. Lăsând glu
ma deoparte, trebuie 
spus că lucrurile nu 
sînt chiar atât de sim
ple. Autorii (scenariul 
— Dumitru Femoagă 
și Alecu Croitoru ; re
gia — Alecu Croitoru) 
au vizionat peste 
257 000 de metri de 
peliculă pentru a se
lecționa materialul ne
cesar celor aproxima
tiv două mii de metri 
ai filmului lor. Apoi, 
imaginile selecționate 
au trebuit 6ă fie ordo
nate într-o succesiune 
anume, pentru a se 
asigura cursivitatea, 
ritmul, relieful între
gului film (montajul : 
Iulia Vincenz Gabrea).

Cum ee distrează 
lumea ?

în fel și chip — ne 
răspund autorii, insis

tând, în limitele ma
terialului filmat avut 
la dispoziție, asupra 
unor aspecte adeseori 
inedite, amuzante în 
sine sau având carac
terul unor „curiozități" 
(campionatul de sări
turi al brotăceilor, 
concursul de grație 
pedestră masculină, 
■tentativele de coborâre 
cu schiurile pe noroi 
etc., etc.), ori asupra 
unor imagini cu sub
text social (cele din 
sala de dans, bună
oară). Umorul intrin
sec al anumitor sec
vențe este uneori sub-

Cronică 
cinematografică

liniat de ilustrația mu
zicală (datorată com
pozitorului Temistocle 
Popa), de efectele so
nore (sunetul : Nicolae 
Ciolcă).

Principalul liant al 
filmului ii constituie 
comentariul scris și 
rostit de Valentin Sil
vestru. Un comentariu 
conceput discret, în
vederând parcă grija 
publicistului de a nu 
lăsa frîu vervei sati
rice ; cuvântul potrivit 
acționează ca un reve
lator. scoțând în evi
dență umorul conținut 
al imaginii sau suge
rând spectatorului aso
ciații neașteptate. în 
sala de cinematograf 
publicul se amuză, re-, 
cepționează ironia, ide
ile polemice, glumele 
propuse de autorul co
mentariului cu o voce 
egală, cu o „seriozita
te" ce sporește uneori 
efectul umoristic scon
tat Cuvîntul însoțește 
spiritual imaginea, de
pășind în bună măsură 
limitele preexistente 
ale montajului ca a- 
tare. E vorba despre 
limite de structură. în 
primul rînd, despre o 
insuficientă preocu
pare a regiei în direc
ția ordonării materia
lului filmat conform 
unei idei clare, urmă
rite riguros. Sublinie
rea mai marcată a 
contrastului dintre 
„distracțiile" derizorii 
ale cercurilor care su- • 
feră ’ de splin și 'in
ventivitatea, caracti'- 
rul tonic al distracții
lor populare, de pil
dă. ar fi permis valo
rificarea mai conclu
dentă a imaginilor se
lecționate, accentuarea

conținutului. polemic 
al acestui film. „Loca
lizarea" diferitelor 
secvențe, eventual în 
textul comentariului, 
ar fi sporit, de aseme
nea, valoarea instruc
tivă, informativă a pe
liculei, răspunzând 
uneia dintre principa
lele funcții ale filmu
lui de montaj. După 
cum intercalarea mai 
substanțială, mai or
ganică a unor imagini 
privind distracțiile 
tradiționale, anumite 
obiceiuri populare din 
țara noastră ar fi pu
tut contribui la între
girea tabloului de an
samblu. Este pozitiv 
faptul că selecția ope
rată de autorii filmu
lui evită senzaționalul 
unor „distracții“-limi- 
tă de felul celor aglo
merate intr-un film 
cum a fost „Mondo 
cane". Nu ni se pare 
insă tot atît de ferici
tă includerea in „Lu
mea se distrează" a 
unor aspecte care în
cap cu greu sub titlul 
acestui film de mon
taj. Este discutabil, de 
pildă, dacă intr-un 
astfel de film își 
află locul cel mai 
potrivit secvențele 
consemnind — prin
tre „alte" amuza
mente — tragice acci
dente din timpul unor 
raliuri automobilistice 
sau cele privind mo
mentul suprem al unei 
corride. în genere, fil
mul alătură imagini 
foarte diferite intre 
ele — de la fetele care 
înoată remorcate de 
rechini până la jocul 
de șah în care piesele 
sint figurate de oa
meni costumați ; de 
la învățarea înotului 
din fragedă pruncie 
(ceea ce nu e deloc o 
distracție) pînă la as
pectele unui meci de 
catch sau la nu mai 
știu oe joc de societate 
etc. — pe care le su
pune unui „tratament" 
satiric nu îndeajuns 
de diferențiat. De aici, 
poate, impresia de im
provizație pe care o 
creează pe alocuri a- 
cest film, în pofida 
imaginilor interesan
te, selecționate de au
torii săi. Impresia ge
nerală este însă — da
torită calității multor 
secvențe, ingeniozită
ții montajului și 
spontaneității comen
tariului •— una tavo* 
răbilă. ,(Lumea se âis-' 
trează" este un film 
de montaj care în
dreptățește interesul 
publicului.

D. COSTIN

Programul I

9,00 Curs de limbă engleză. Re
capitulare (1).

9.30 De la Alfa la Omega.
10,00 Telex.
10,05 Prim-plan, Nicolae Blîndu, 

Erou al Muncii Socialiste.
10.30 Puncte, puncte... luminoase.
10.45 Film serial : ,,Orașul negru".

Producție a studiourilor de 
televiziune din R.P. Ungară. 
Episodul V — ,,Trădătorul".

11,35 La un semn — muzică ușoa
ră.

11.45 La ordinea zilei. Azi județul 
Gorj.

12.00 Revista literar-artistică TV.
12.40 Pe un picior de plai. „Urca

tul oilor la munte".
13.00 Telejurnal.
15,00 Tenis de cîmp. Prima semi

finală a probei de simplu fe- 
> mei din cadrul turneului, de 

la Wimbledon. (Transmisiune 
directă).

17.30 Curs de limbă germană. Lec
ția a 00-a.

18.00 Tragerea Pronoexpres.
18,10 Concurs cu public : „Anul 

revoluționar 1H48'*. Concursul 
a avut loc în orașul Blaj.

18.40 Atenție la... neatenție ! Jur
nal de protecție a muncii.

19,00 Timp și anotimp In agricuH 
tură.

10.20 îooi de seri.
10.30 Telejurnal a Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărî tor.

20,00 Cîntecul săptămînii : .,Sînt
student și brigadier" de Te- 
misțocle Popa. Text de Mir
cea Block. Interpretează Teo- 
hari Fidanidis.

20.05 Teleobiectiv.
20,23 Tele cinemateca. Ciclul '„Zbi

gniew Cybulski". „Cu toată 
viteza, înainte Regia Sta
nislav Lenartowicz. Cu : 
Zbigniew Cybulski. Teresa 
Tuszynska.

21.50 Washington — file de Istorie. 
22,05 24 de ore — România în

lume.
22.40 Tenis de cîmp. A doua se

mifinală a partidei de sim
plu femei din cadrul turneu
lui de la Wimbledon (selec- 
țiuni înregistrate).

Programul II

20,00 O viață pentru o idee : Dr. 
Ignaz Semmelwais (III).

20.30 Agenda.
20.40 Portativ ’73.
21.20 Bucureștiul necunoscut.

„Bucureștlul lui Mihai Emi
nescu".

2-1,40 Film documentar : Sticlă
rie de artă".

21.50 Biblioteca pentru toți. Liviu 
Rebreanu (LV) « Nuvelistul 
a „Țăranul și coasa" — dra
matizare. Interpretează Al. 
Giugaru și Marcel Angheles- 
cu ® Maieru — satul copilă- 
riei lui Liviu Rebreanu. Film 
documentar a Amintiri de 
dincolo de timp, interviu cu 
Fanny Rebreanu, soția scrii
torului.

cinema

Ieri, a fost inaugurată la București

Decada discului sovietic
Marți la amiază a fost inaugurată 

festiv, in Capitală. Decada discului 
tjovietic. în cadrul acestei manifes
tări. devenită tradițională, Reprezen
tanța comercială a U.R.S.S. în Româ
nia. Organizația unională de comerț 
exterior „Mejdunarodnaia Kniga" și 
Casa de discuri „Electrecord" au 
prezentat, la magazinul „Muzica", o 
expoziție cuprinzind înregistrări sim
fonice, de operă, de muzică de ca
meră. de dans, de estradă, cîntece 
populare, in interpretarea unor for
mații și soliști sovietici de renume.

O expoziție similară se va deschide 
la Moscova, în luna august, cu oca
zia Decadei discului românesc.

La festivitatea de deschidere a 
decadei au participat reprezentanți 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai Uniunii compozitorilor, 
numeroși muzicieni, alți oameni de 
cultură și artă.

Au fost, de asemenea, prezenți 
V. S. Tikunov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai Amba
sadei U.R.S.S. (Agerpres)

Lct Cîmpulung Moldovenesc

Un nou edificiu de cultură
SUCEAVA (Corespondentul „Scin- 

teil", Gh. Parascan). — în orașul 
Cimpulung Moldovenesc a fost dată 
în folosință noua casă de cultură a 
sindicatelor. Acest edificiu cultural

dispune de o sală pentru spectacole 
cu 500. de locuri, o sală pentru con
ferințe cu 160 locuri, mai multe în
căperi destinate activităților speci
fice de club, holuri pentru expoziții 
etc.

0
Silueta elegantă a Tealruluî 
Național, recent inaugurat — 
un reper de maxim interes cul
tural pe noua hartă a Craiovei

Foto : E. Dichiscanu
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Dinu SĂRARU: „AL TREILEA GONG"

El fi H O O
(Urmare din pag. I) 

pre un autor sau altul 
sînt rare in presa noas
tră literară. O opinie mai 
singulară formulată laa- 
dresa nereușitelor _ unui 
scriitor ar trebui să de
termine dezbateri ulte
rioare. menite să clari
fice cauzele care au dus 
la eșecul neprevăzut.

în loc de dezbateri a- 
sistăm, în schimb, la în
cercări premature de mi- 
tfzare a unui poet sau 
altul. Fenomenul este cit 
se poate de nociv, pen
tru că exclude aprioric 
puncte de vedere deose
bite, înlocuite de regulă 
de un cor de laude de 
natură să prejudicieze 
atît interesele autorilor, 
cit si ne cele ale cultu
rii noastre.

Există, desigur, și re
versul medaliei : sint 
scriitori care manifes
tă neîncredere. indife
rență sau chiar suspiciu
ne față de critică, soco- 
tindu-se adesea — la cel 
mai mic semnal critic — 
nedreptățiți, ultragiați. 
Observația este, cred, va
labilă pentru întreaga 
breaslă și cu atît mâi 
mult în cazul debutanți- 
lor, care socotesc că o 
plachetă de versuri sau 
citeva însemnări sînt su
ficiente pentru ca nimeni 
să nu le reproșeze nimic. 
Unii sînt atît de siguri de

forțele proprii, incit cea 
mai mică observație cri
tică este considerată un 
atac la persoană : citeva 
rânduri mai severe la a- 
dresa unui debutant pro
voacă uneori rivalități pe 
viață Iată de ce cred 
că primul lucru pe care

neroase. Producțiile lite
rare ale acestor debu- 
tanti nu pot fi privite 
ca un fenomen izolat, 
fără a fi raportate la 
ansamblul tendințelor de 
dezvoltare a literaturii ro
mâne contemporane.

îndrumarea tinerilor

Talentul
ar trebui să-l învețe de- 
butantii ar fi acela al în
țelegerii actului critic. 
Altfel, vom constata si 
de aici înainte cazuri 
stranii de refuz al ori
cărei opinii critice.

S-a spus în repetate 
rinduri că si critica ar 
trebui să manifeste o 
mai mare receptivitate 
fată de tinerii scriitori, 
să renunțe la practica 
„tăcerii", a ignorării unui 
debutant care ..spune 
ceva" în versurile sale, 
în proza sa. Citeva rin
duri la adresa creației 
acestuia pot declanșa 
clarificări de conștiință, 
atitudini ulterioare si mai 
ales căutări fertile, ge-

scriitori se face, de bine, 
de rău. si prin inter
mediul presei literare, fie 
circumscrisă intr-un ca
dru sentimental, fie in 
acela al sentințelor. în
suși acest concept ar tre
bui revăzut. împlinit in 
funcție de tendințele ce 
apar. Mă refer, de pildă, 
si la inițierea unor dez
bateri asunra curentelor 
de idei din alte părți ale 
lumii, asupra unor mode, 
teze și teorii în literatu
ră, critică sau filozofie. 
Mi se nar necesare aces
te dezbateri pentru fap
tul că peisajul literar in 
lume este tot mai divers, 
că datorită circulației 
nestinjenite a informației

pe plan mondial ne par
vin tot mai multe ecouri 
si chiar material tipărit 
despre aceste curente, al 
căror curs social se cere 
explicat, descifrat. Deo
camdată insă. publica
țiile noastre literare si 
de cultură se mențin in 
această privință la nive
lul unor declarații teo
retice. foarte generale, 
care fără trimiteri la o- 
uere si autori nu spun 
mare lucru. Este știut 
că uneori tinerii sînt ten
tați să-și îndrepte privi
rile spre diverse ..mode", 
preluîndu-le ca atare, 
fără a încerca să vadă, 
dincolo de cuvântul scris, 
esența acestor fenome
ne! în modul acesta se 
produce mai de grabă o 
nonintegrare a celor ti
neri in profesia de scrii
tor și, ceea ce este mai 
rău. o proliferare de 
mode de împrumut, ne
conforme cu exigentele 
noastre. ale cititorilor 
noștri.

Datele realităților de 
la noi sint. prin natura 
lor. un factor de mode
lare si apropiere a scrii
torului de viață. Iată ce 
trebuie să știe, in pri
mul rind. cei ce fac întiii 
pași in literatură. în a- 
ceastă direcție se cere 
acționat, aș spune, cu mai 
multă fermitate, cu mai 
mult discernămînt. cu 
mai multă pasiune.

Prin volumul lui Dinu Săraru, „AL 
TREILEA GONG", cuprinzând o 
bună parte din cronicile teatrale pu
blicate in presă sau rostite la postu
rile noastre de radioteleviziune, 
în ultimii zece ani, editura 
„Eminescu" are inițiativa afirmării 
unei binevenite colecții. Mai în- 
tîi pentru că cititorul, ca și omul 
de teatru pot avea o imagine mai 
cuprinzătoare asupra spectacolelor 
teatrale, realizîndu-se, fie și parțial, 
o introspecție în arta interpretativă, 
o punere in evidență a tendințelor 
existente in acest spațiu viu al vie
ții noastre spirituale. Cronicile sint 
grupate în cinci capitole distincte : 
„Permanențe românești", „Contem
poranii noștri", „Permanențe uni
versale", „Teatru străin contempo
ran", „Atitudini și portrete". Textele 
destinate literaturii dramatice cla
sice românești sint subsumate, toate, 
unei idei generoase, pledoariei con
vingătoare pentru valorificarea supe
rioară a celor ce se constituie în

de mult intrat in conștiințe, la sensi
bilitatea contemporană. Iar aceasta, 
realizată nu prin acte gratuite, teri
biliste, ci printr-o permanentă ra
portare la ceea ce constituie nota de
finitorie a operei. Pledînd pentru 
contemporaneizarea clasicilor, criti
cul se va declara categoric împotri
va „trădării" sensurilor majore ale 
operei acestora. A face din clasic un 
contemporan nu înseamnă deloc a-1 
inseria unor eventuale „mode" ale sce
nei. Din această perspectivă, criticul se 
va desolidariza atît de „preluarea în
găduitoare" a unor texte clasice (ca in

note de lectură

permanențele noastre spirituale. Spi
rit volubil, alertat .continuu de do
rința de a-și 
chețe opiniile, 
înfățișează, în 
relor ce s-au

exprima cu fran- 
Dinu Săraru • se 
comentariul ope- 
înscris în patrimo

niul dramaturgiei naționale, ca parti
zan al interpretării novatoare a tea
trului clasic, solicitând, totodată, echi
librul și măsura. Autorul se dove
dește refractar unei receptări cano
nice, conformiste a operelor funda
mentale ale dramaturgiei clasice. El 
va intîmpma, tocmai de aceea, cu 
căldură spectacolul Naționalului 
bucureștean cu „Coana Chirița", sau 
versiunea scenică a „Scrisorii pier
dute", semnată de Liviu Ciulei, la 
teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
xem-arcind, în cazul primului spec
tacol. „anvergura populară", „recon
stituirea ironică a epocii" (de unde 
poziția contemporană a valorificării 
teatrului), iar la cel de-al doilea, o 
replică veritabil creatoare unei ma
gistrale interpretări, datorate maes
trului Sică Alexandrescu.

In general, în comentariul său cri
tic. străbătut de un exemplar respect 
pentru clasici, de preocuparea desci
frării contribuției specifice a aces
tora la edificarea literaturii teatrale 
românești, Dinu Săraru se ilustrează 
ca un partizan al conectării textului,

cazul unui spectacol cu „Fîntîna Blan- 
duziei"), cit și de aventura de trivia
lizare a textului clasic (vezi comen
tariul la spectacolul de la teatrul „C. 
I. Nottara" cu „O noapte furtu
noasă").

Teatrul lui Alecsandri, Caragiale, 
Hasdeu, Camil Petrescu, Tudor Ar- 
ghezi, Mihail Sorbul, Victor Eftimiu, 
V.I. Popa, G.M. Zamfirescu, Al. Ki- 
rițescu, Tudor Mușatescu, Mihail Se
bastian și alți reprezentanți de frun
te ai dramaturgiei naționale își află 
în Dinu Săraru un interpret atent, 
pasionat. După cum noua literatură 
teatrală semnată de G. Călinescu, 
Aurel Baranga, Horia Lovinescu, Eu
gen Barbu, Paul Everac, D.R. Popes
cu, Al. Mirodan. Ion Băieșu, Dorel 
Dorian ș.a. prilejuiește considerații nu 
o dată citabile, criticul fiind preocupat 
de formularea unui punct de vedere 
limpede, arătindu-se apt să se a- 
propie de operele „contemporanilor 
noștri" fără complexe, cel mai adesea 
secondat de o salutară exigență.

Am remarca în cronicile scrise în 
ultima perioadă (ca o lacună a căr
ții, ar fi de observat faptul că nu 
au fost datate cronicile, pentru a fa
cilita urmărirea evoluției artei spec- 
tacologice la noi și. de ce nu, și a 
opiniilor cronicarului) mai multă 
suplețe în argumentare, detașarea 
ironică, absența crispării prea apă
sate din unele texte mai vechi. Tot

un semn ai măsurii și echilibrului îl 
detectăm în faptul că în comentariul 
la piesele din dramaturgia univer
sală sau a teatrului străin contem
poran se apelează cu parcimonie la 
elemente de istorie literară, consi
derațiile vizînd mai ales ținuta spec
tacolului, natura ideilor textelor dra
matice (de care se delimitează, cînd 
e cazul, fără ezitări), arta interpre- 
țiilor (la acest ultim aspect este da 
bun augur absența tracului în ca
lificarea jocului actoricesc, entuzias- 
mele și insatisfacțiile neprefăcute), 
pasiunea pe care o risipește autorul 
pentru a elogia marii actori ai sce
nelor noastre.

în genere, marginaliile lui Dinu 
.Săraru asupra spectacolelor care au 
reținut, intr-un fel sau altul, aten
ția, in perioada amintită, impun prin 
prezența unor interesante, pătrunză
toare puncte de vedere. Se remarcă 
consecvența cu care criticul pledea
ză pentru o artă realistă, angajată, 
pentru un teatru politic militant, 
pentru întronarea spiritului cu ade
vărat novator, creator în arta spec
tacolului. Preocupat mai puțin de 
nuanțarea atitudinii, neevitind întot
deauna locurile comune, autorul iz
butește în cele mai multe cazuri o 
cronică vie, activă, fiindu-i străin 
stilul indiferent, protocolar. în critica 
lui Dinu Săraru se resimte un tem
perament neliniștit, predispus să sa
crifice amănuntele — fie ele și cu o 
anume pondere in definirea unei vi
ziuni regizorale — pentru a pune în 
lumină calitatea sau deficiența defi
nitorie a unui spectacol. Autorul 
cultivă o critică de verdict. Tex
tul — uneori stilistic necenzu
rat îndeajuns — are calitatea de a-1 
implica pe autor în controverse ce 
refuză disimularea, iar armele la 
care apelează sint dintre cele mai 
diverse : de la însumarea unor ar
gumente de bun simț sau apelul la 
opinii consacrate, pînă la contestarea 
violentă. Ia ironia de sorginte popu
lară. „AI treilea gong", volum de 
critică teatrală activă. însoțit de o 
vie, pitorească prefață, semnată de 
Eugen Barbu, deschide, așadar, dru
mul unei colecții care, atent dirijată, 
se poate constitui intr-o istorie la zi 
a teatrului nostru.

Nicolae I>RAGOȘ

A Parașutiștii : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 18,15: 18,30; 20,45. la gră
dină — 20.15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
A Un om în sălbăticie î PATRIA
— 9; 11,30: 14; 16,30; 19: 21,15.
A Jandarmul la plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30: 16; 
18,30: 21, la grădină — 20,30,
BUCUREȘTI — 0,30; 10,30: 12,45;
14,45; 17; 19,15; 21,15, la grădină —
20.30. ' ■ ; '
A Program de desene animata: 
pentru copii : POLIZA — 9.45.
A Coarnele de aur : DOINA — 11; 
13,15; 15,30: 17,45; 20.
A Monte Carlo : FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18: 20,30, EXCELSIOR
— 8,30: 11; 13,30; 16; 18,30: 21,
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30.
A Rond de noapte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45,
GRI VITA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
A Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9.30: 13; 16.15; 19,30. FESTIVAL
— 9; 12,30; 16; 19,30. la grădină —
20.30, GRĂDINA DINAMO —
20.30.
A Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16: 19,30.
A Ultimul cartuș : DACIA — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20.45, VOLGA 
—- 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
ARTA — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
A Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 în conti
nuare.
A Simon Templar intervine : BU- 
ZEȘTI — 9; 11.15; 13,30: 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20,15, AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15, la grădină — 20.30, TOMIS
— 8,30: 11; 13,30; 16; 13,30; 21,
la grădină — 20,30.
A Becket (ambele serii) — 10; 
13,30; 17, Tu ești dc-a pururi în 
inima mea — 20,30 : CINEMATE
CA (sala Union).
a Aici zorile sint din nou liniș
tite : ÎNFRĂȚIREA INTRE
POPOARE — 15,30; 19.
A Fluturii sînt liberi : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
A Salclmul liliachiu t COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,15.
A Pe aripile vtntului : BUCEGI
— 9,30; 14,30; 19,15, Ia grădină —
20.15.
A Semnale : PACEA — 16; 18: M. 
A Lumea se distrează : MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, GRA
DINA SELECT — 20,15.
A Cînd legendele mor : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, la grădină — 
20,30, POPULAR — 15,30; 18; 20.15. 
A O zi mai lungă decit un an : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20,30.
A Veronica : FLOREASCA — 16; 
18; 20.
A Copiii căpitanului Grant : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15, 
MUNCA — 15,30: 18: 20,15.
A Solaris : FERENTARI — 15,30; 
19.
A Acea pisică blestemată : LIRA
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
A Aventurile lui Babușcă : RA
HOVA — 15,30: 18; 20,15.
A Fata bătrină : VIITORUL — 
15,30; 1»; 20.15.
A Tecumseh ; CRlNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15.
A Ce se întîmplă, doctore 7 t 
GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,15.
A Grăbiți apusul soarelui : MO
ȘILOR — 15,30; 19, la grădină — 
20,15.

teatre
A Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Studio) : Dona Diana 
— 20.
A Teatrul ,,C. I. Nottara" (la sa
la Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Hotelul asteni
cilor — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (la Arenele Romane) : Iu
bire pentru iubire — 20.
A Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Jos pălăria ! — 19,30.
A A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar
susținut de formația Phoenix — 
17; 20.
A Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflo- 
ra" din parcul Herăstrău : Spec
tacol de sunet și lumină „Poezia 
florilor" — 20,30; 21,15.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate
— 18.30.
A Circul ..București" : Arena *73
— spectacol internațional — 19,30.



SCINTEIA — miercuri 4 iulie 1973 PAGINA 7

CU PRILEJUL „ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI»

Solemnitatea decernării
Vizitele delegației sindicatelor 

din R. S. Cehoslovacă

ZIUA NAȚIONALĂ A S.U.A.

unor titluri si ordiner
(Urmare din pag. I)

Partidul comuniștilor a deschis 
lnvățămintului românesc orizonturi 
luminoase și-l conduce cu fermitate 
pe calea unei contribuții mereu spo
rite la progresul și înflorirea Româ
niei socialiste.

Dascălii din țara noastră vă iu
besc și văd in dumneavoastră nu 
numai un conducător stimat, ci și un 
exemplu viu, în muncă și în viață. 
Noi, toți, sîntem lingă dumneavoas
tră și cînd mergeți pe ogoare sau 
in uzine, în institute de învățămint, 
cercetare, de cultură, și atunci cînd, 
departe de țară, depuneți aceeași 
nemăsurabilă și inegalabilă energie 
in slujba prestigiului României, prie
teniei', colaborării și păcii în lume.

Profund onorați de cinstirea pe 
care ne-o faceți azi. reafirmăm .încă 
o dată hotărîrea noastră de a- nu 
ne precupeți energia pentru a da 
viață hotărârilor recentei plenare 
privind dezvoltarea și perfecționarea 
lnvățămintului și a documentului pro
gramatic, care este luminoasa dum
neavoastră cuvîntare la această is
torică plenară. Legarea strînsă a 
lnvățămintului de cercetare și pro
ducție. de realitățile zilelor noastre, 
modelarea unor specialiști cu larg 
orizorii capabili să creeze ei în
șiși și «a Înțeleagă critic ceea ce au 
creat alții, care să stăpînească știin
ța și tehnica și să fie în același 
timp trup și suflet alături de partid, 
este și va rămine sarcina noastră de 
căpătii".

A vorbit apoi prof. Slivescu Flo
rentina. director adjunct la Școala 
generală nr. 96 din Capitală, care

★

Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
fost conferit titlul de' „Profesor uni
versitar emerit" al Republicii Socia
liste România tovarășilor : Corneliu 
G. Baba — profesor la Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigorescu" 
din București, Radu C. Bogdan — 
profesor, rector al Universității din 
Brașov, Petre C. Botezatu — profe
sor la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza" din Iași, Alexandru 
T. Ciucurencu — profesor la Insti
tutul de arte plastice „Nicolae Gri
gorescu" din București. Eugen I. Cos
ta — profesor la Institutul de me
dicină și farmacie din București, 
Ioan C. Gavrilă — profesor consul
tant la Institutul de medicină și 
farmacie, din Cluj. Constantin Io- 
nescu Gulian — profesor la Univer
sitatea București. Georgio A. Ostro- 
govich — profesor consultant la In
stitutul politehnic ,.Traian Vuia" din 
Timișoara, Aron Z. Popa — profesor, 
rector al Institutului de mine din 
Petroșani, Cristofor I. Simionescu — 
profesor, rector al Institutului poli
tehnic din Iași.

Titlul de „Profesor emerit" al Re
publicii Socialiste România tovară
șilor : Nicolae Al. Bezrodnii — pro
fesor, director adjunct la grupul șco
lar „Hidromecanică" . diti Brașov, 
Gheorghe I. Chilărescu profesor, 
director la Liceul din Drăgășani, ju
dețul Vîlcea, Vasile V. Corpade — 
profesor, director la Liceul agricol 
din Lugoj, Constantin C. Dragomi- 
rescu — profesor, inspector la In
spectoratul școlar al județului Ilfov, 
Alecu A. Darie — profesor la grupul 
școlar „Unirea" din București, Emi-

a spus : „Distincțiile acordate as
tăzi ne umplu inima de bucurie și, 
in același timp, constituie un puter
nic imbold pentru noi toți să mun
cim cu și mai multă dăruire pentru 
ridicarea școlii românești, pentru 
crearea omului nou, constructor al 
socialismului și comunismului în pa
tria noastră. Vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a 
traduce în viață măsurile stabilite de 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
pentru dezvoltarea și perfecționarea 
pe mai departe a învățământu
lui de toate gradele, astfel ca acesta 
să răspundă în și mai mare măsură 
cerințelor dezvoltării economice și 
sociale, științifice și culturale a țării 
noastre.

Activitatea dumneavoastră, pătrun
să de înaltă dăruire și fierbinte pa
triotism constituie pentru noi un 
exemplu viu, cu încredere urmat de 
toți oamenii muncii, de toți slujitorii 
școlii românești",

în cuvîntul său, Bodo Ludovic, di
rectorul Casei de copii din Miercurea 
Ciuc, a arătat : „Sint pe deplin con
știent că această distincție reprezin
tă, in primul rind, o deosebită apre
ciere a colectivului In care lucrez, 
unde fiecare dintre noi. dascălii, ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți, avem un singur țel : să contri
buim din toate puterile noastre la 
educarea tinerei generații. Știm că in 
trecut noi nu ne bucuram de o ase
menea prețuire și nici de condițiile 
de viață și muncă pe care ni le-a 
asigurat Partidul Comunist Român. 
De aceea vă rog să-mi permiteți să

★ ★

lian Gh. Girbea — profesor la liceul 
„Ion Creangă" din București, Ana 
T. Groza — profesoară la liceul 
,.Mihai Eminescu" din Cluj, Gheor
ghe V. Iftimie — profesor la Școala 
generală nr. 3 din Piatra Neamț, Ilie 
Gh. Micu — profesor, director la Li
ceul de muzică din Sibiu, loan 
I. Ocolișan — profesor la Liceul 
nr. 4 din Timișoara, Paul D. Popes
cu — profesor, inspector la Inspecto
ratul școlar al județului Prahova, 
Florentina R. Slăvescu — profesoară 
la Școala generală nr. 96 din Bucu
rești.

Titlul de „învățător emerit" al Re
publicii Socialiste România tovarăși
lor : Aurelia I. Aolăriței — învăță
toare la Școala de muzică și arte 
plastice din Suceava, Ioan M. Bă
lan — învățător la Casa de copii 
nr. 1 din Dorohoi, județul Boto
șani. Ioan D. Bărbat — învățător 
.la Școala sanatorială din Eforie- 
Sud, județul Constanța, Ludovic I. 
Bodo — învățător, director la Casa de 
copii din Miercurea Ciuc, județul 
Harghita, Agapia R. Căpriță — în
vățătoare 1a. Școala generală din Du- 
dești, județul Brăila, Eugenia V. 
Covăceanu — învățătoare la Școala 
generală nr. 1 din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, județul Bacău. 
Maria C. Crîngoiu — ..învățătoai^''la 
Școala generală nr. 22 din Crăiova, 
Melania C. Enache — învățătoare la 
Școala generală nr. 6 din Galați, loan 
Gh. Oncioiu — învățător, director la 
Școala generală din Copăceni- 
Malu cu Flori. județul Dîmbovița, 
Valeria I. Petrișor — învățătoare la 
Școala generală nr. 12 din Brașov, 
Pantelie D. Vișan — învățător la

exprim, cu ocazia acestui moment 
emoționant, mulțumirea și recunoș
tința pe care slujitorii învățămintu- 
lui, indiferent de naționalitate, le 
purtăm conducerii partidului, dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe secretar general, pentru tot ce 
ați făcut pentru noi.

Ne angajăm, tovarășe secretar ge
neral, să îndeplinim cu cinste toate 
sarcinile stabilite de recenta plenară 
a Comitetului Central, care vizează 
ridicarea activității în școală la ni
velul actualei epoci glorioase pe care 
o parcurge poporul nostru.

In întreaga noastră activitate vom 
avea ca model exemplul dumnea
voastră personal de muncă neobosită 
și devotament nețărmurit față de 
cauza partidului și. a oamenilor mun
cii, indiferent de naționalitate, și 
vom insufla acest exemplu și elevi
lor noștri".

în încheierea solemnității, pri
mit cu vii și entuziaste aplauze, a 
luai cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, aprecierile și îndemnurile 
sale adresate slujitorilor școlii au 
fost primite cu vie satisfacție, cu en
tuziasm de toți cei prezenți. care, 
dind glas sentimentelor întregului 
corp profesoral, au făcut o caldă ma
nifestare de dragoste secretarului 
general al partidului, exprimând 
hotărirea nestrămutată de a-și în
china viața și activitatea lor cauzei 
nobile a formării și educării viitori
lor constructori ai societății socialis
te multilateral dezvoltate în patria 
noastră.

Delegația Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare din 
Cehoslovacia — R.O.H. —. condusă 
de Karel Hoffmann, membru al Pre
zidiului Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Consiliului Centrai al 
R.O.H.. care se află în țara noastră 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a făcut marți o vizită in 
județul Prahova.

în cursul dimineții, membrii de
legației au fost oaspeții construe lo
rilor de utilai petrolier de la uzina 
„1 Mai" Ploiești.

în după-amiaza aceleiași zile.' 
membrii delegației sindicale ceho
slovace. împreună cu tovarășii Mihai 
Dalea. membru supleant al Comite
tului Executiv al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 

.președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R.. și Ion Catrinescu, prim- 
seoretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R.. s-au întîlnit la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Ploiești cu activul sindical din în
treprinderile si instituțiile .munici
piului Ploiești. Secretarul Consiliu
lui județean al sindicatelor a salu
tat pe oaspeți, exprimind satisfac
ția oamenilor muncii din acest ju
deț de a avea în mijlocul lor pe so
lii sindicatelor si oamenilor muncii 
din Cehoslovacia socialistă si prie
tenă. In cuvîntul lor, Grigore Tă- 
nase. președintele Consiliului muni
cipal al sindicatelor Ploiești. Anuta

Panciu, președintele comitetului sin
dicatului de Ia întreprinderea tex
tilă „Dorobanțul", și Nicolae Negu- 
lescu, președintele comitetului sin
dicatului de la Combinatul petro
chimic Brazi, au înfățișat aspecte 
din munca și preocupările organelor 
și organizațiilor sindicale pentru 
traducerea în viată a mărețelor sar
cini trasate de Congresul al X-lea 
și Conferința Națională ale partidu
lui. pentru mobilizarea oamenilor 
muncii' la îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor economice si social-cul- 
turale, pentru realizarea înainte de 
termen a prevederilor actualului cin
cinal.

După ce a transmis celor prezenți 
un călduros salut, conducătorul de
legației sindicale cehoslovace, tova
rășul Karel Hoffmann, a mulțumit 
pentru primirea prietenească, căldu
roasă, pentru posibilitatea oferită 
delegației de a cunoaște aspecte din 
munca și activitatea harnicelor co
lective de oameni ai muncii din 
municipiul Ploiești, succesele impor
tante obținute de cei ce muncesc 
din țara noastră, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. în dez
voltarea economică și socială a pa
triei. în încheiere, conducătorul de
legației sindicale cehoslovace a urat 
oamenilor muncii din județul Pra
hova, întregului popor român noi 
succese în opera de construcție a 
socialismului.

(Agerpres)

Convoi^iri economice româno -Indiene

Excelenței Sale
Domnului RICHARD NIXON

< Președintele Statelor Unite ale AmericiiCasa Albă, Washington' Cu prilejul Zilei independenței Statelor Unite ale Americii, am plăcerea să vă adresez, din partea mea, a Consiliului de Stat și a poporului român, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru poporul american.Doresc să folosesc acest prilej pentru a sublinia cu satisfacție faptul că, în spiritul discuțiilor pe care le-am avut cu ocazia vizitelor reciproce, relațiile de colaborare și prietenie între țările și popoarele noastre continuă să se adîncească și diversifice.îmi exprim încrederea că aceste relații, bazate pe stimă ți respect reciproc, se vor dezvolta în continuare în interesul popoarelor român și american, al păcii și înțelegerii internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Școala generală din Mătăsari-Runcu- 
relu, județul Gorj.

Titlul de „Educatoare emerită" a 
Republicii Socialiste România tova
rășelor : Alexandrina C. Juncu — 
educatoare, directoare la Grădinița 
nr. 14 din Iași. Olga E. Machedon — 
educatoare, directoare la Casa de oo- 
pii preșcolari din Sibiu.

De asemenea, a fost conferit : Or
dinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa a n-a tovarășului 
Gheorghe I. Vrinceanu. profesor con
sultant la Universitatea București, 
„Ordinul Muncii" clasa a II-a tova
rășilor : Vasile M. Cătuneanu — pro
fesor la Institutul politehnic din 
București. Virginia R. Dima — pro
fesoară, directoare la Liceul „Spiru 
Haret" din Tulcea. Ioan St. Pătruț
— profesor la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj. Grațian C. Porțan
— profesor, director la Școala gene
rală din Ip. județul Sălaj ; Ordinul 
„Meritul Cultural" clasa a II-a to
varășului Alexandru Eugeniu Fr. Pi- 
riianu. profesor la Liceul „Gheorghe 
Lazăr" din București : Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasa a IlI-a tovarășilor : Va- 
.șile T. Ababii — profesor la Univer- 

, sitatea din Iași. Aurel Ștefan A. Co- 
Jocaru- — profesor lă Institutul de
medicină și farmacie din Tirgu- 
Mureș, Virgil A. Dragomir — profe
sor la Institutul de construcții din 
București.

Prin același decret au mai fost 
conferite 191 ordine și 413 medalii 
unor cadre didactice din învățămin- 
tul de toate gradele.

La Consiliul de Miniștri au avut 
loc, marți după-amiază, convorbiri 
între tovarășul Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, și D. P. Dhar, 
ministrul planificării din India, care 
se află într-o vizită in țara noastră.

în timpul convorbirilor au fost 
discutate probleme privind dezvolta
rea colaborării economice, a coope
rării industriale și tehnico-științifice 
dintre Republica Socialistă România 
și India, îndeosebi în domeniile pe
trolier, chimic, energetic, metalurgic, 
construcții de mașini ; posibilitățile 
de extindere a schimburilor comer
ciale bilaterale.

Au luat parte Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior. Ion Bucur, vicepreședinte 
al C.S.P., precum și Petre Tănăsie, 
ambasadorul României în India.

A participat, de asemenea. V. K. 
Ahuja, ambasadorul Indiei la Bucu
rești.

Convorbirile s-au desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

★
în cursul zilei de marți ministrul 

planificării din India, D. P. Dhar, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru so
cialism.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A MIȘCĂRII 
RADICALILOR DE STÎNGA DIN FRANȚA

Marți după-amiază a sosit în Câ- 
pitală o delegație a Mișcării radica
lilor de stingă din Franța, condusă 
de Robert Fabre, președinte, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., va face o vi
zită in țara noastră.^ Din delegație fac 
parte Franșois Loncle, membru al 
Biroului Național, secretar național 
al Mișcării radicalilor de stînga, și

Michel Crâpeau, membru al Biroului 
Național.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Miron Constantinescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al P.C.R.. 
de activiști de partid. (Agerpres)

Convorbiri la C. C. al P. C. R.
în cursul zilei de marți, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. a avut convorbiri cu tovară
șul Ryszard Frelek, membru al Se
cretariatului C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. ăl P.C.R., s-a aflat 
într-o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de prietenie tovă-

nășească,' a participat tovarășul Du
mitru Turcuș, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost, de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

★
în cursul după-amiezii. oaspetele a 

părăsit Capitala, indreptindu-se spre 
patrie. (Agerpres)
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FOTBAL: TENIS:

„Cupa României", la Rîmnicu-Vîlcea
• Asearâ, în „finala nr. 2", CHIMIA RM. VÎLCEA 

CONSTRUCTORUL GALAȚI 3-0

Chimia Rimnicu-Vilcea și Construc
torul Galați — aceste două echipe de 
fotbal ce au produs surprize după 
surprize, dar și o foarte bună impre
sie în „Cupa României" — au sus
ținut aseară, la numai 48 de ore, a 
doua partidă.. decisivă pentru cuceri
rea prețiosului trofeu. Cadrul a fost 
același : stadionul „23 August" din 
Capitală, in tribunele căruia au luat 
loc circa 18 000 de spectatori, în mare 
parte suporteri ai finalistelor. Văzîn- 
du-le ambițiile și puterea de luptă 
în „finala nr. 1", de duminică seara, 
și cunoscindu-le potențialul relativ 
înalt (firește, in raport cu fotbalul 
practicat in diviziile din care fac 
parte), ne-am pus întrebarea — în- 
trucit raportul de forte apărea per
fect egal — dacă nu cumva vom a- 
sista... la o a treia finală. Totul ar 
fl fost posibil ; aproape aidoma celor 
petrecute In partida anterioară, echi
pele au avut mari ocazii de gol, ex
perienței și tehnicii ceva măi bune ale 
vîlcenilor. gălățenii opunind un plus 
de dirzenie și de condiție fizică. Ca 
număr și periculozitate, șuturile la 
poantă au fost, de asemenea, in pro
porție egală. Și pentru ca similitudi
nea să fie completă — cei doi portari 
(vîloeanul Stana și gălățeanul Șerbă- 
noiu) s-au remarcat în aceeași mă
sură, prin intervenții de-a dreptul 
miraculoase, prin plasament și clar
viziune fără reproș. Totuși, meciul 
de aseară a avut și unele aspecte ne
plăcute ; este vorba, in primul rind. 
de faulturile la oare au apelat. în • 
special fotbaliștii gălăteni (ceea ce 
nu făcuseră deloc în finala de du
minică), apoi de nervozitatea cvasi- 
generală. ceea ce a influențat, in 
parte, calitatea jocului.

Meciul de aseară — și, deci, „Cupa 
României" — au revenit echipei din 
Rimnicu-Vilcea. Scor : 3—0 (1—0). 
Au fost trei goluri frumoase, mar
cate două la începutul reprizelor, 
iar ultimul către sfirșitul meciului. 
Autorii lor : Iordache (min. 8) și 
Gojgaru (min. 54 și 87).

Fotbaliștii din Rimnicu-Vilcea me
rită întru totul această prestigioasă 
victorie. Capacitatea lor tehnico-tac- 
tică s-a dovedit superioară, iar 
verva unor, jucători ca Haidu (fos
tul dinamovist !), Donose, Gojga
ru, Iordache au ieșit în evidență. 
Meritul Ciștigării „Cupe; României" 
este însă colectiv. De aceea, vom in
sera numele tuturor jucătorilor de la 
Chimia Rimnicu-Vilcea : Stana — 
Burlacu, Ciobanu, Pintilie, Petrică — 
Haidu, Ionescu — Șutru, Donose, 
Gojgaru. Iordache (rezerve : Bum- 
bescu, Titirel, H. Popescu. Orovitz). 
Antrenor — D. Anescu.

Echipa g'ălățeană este, trebuie să 
recunoaștem, o învinsă glorioasă, re
plica pe care a dat-o aseară (chiar 
dacă nu a fost întru totul la „cota 
înaltă" de duminică), in general com
portarea avută in această pasionantă 
ediție a „Cupei României" îndreptă
țesc să se afirme că formația antre
nată de. V. Luban a fost revelația 
popularei competiții. Cîteva subli
nieri pentru evoluția lui Vochin, Cer- 
nega. Manta. Acesta din urmă a șu
tat extraordinar in min. 41 (cînd Chi
mia conducea doar cu 1—0), portarul 
Stana nu a mai avut ce face, dar 
mingea... a lovit bara transversală.

TURNEUL DE IA WIMBLEDON
în turul trei al probei de dubțu . 

mixt, contind pentru turneul de la ‘ 
Wimbledon, perechea’ Ilie Năstase 
(România) — Rosemary Casals 
(S.U.A.) a învins cu 6—2. 6—3 cuplul 
englez Roger Lewis — Glyn “

Ieri, în turul patru. Ilie 
(România) și Rosemarie 
(S.U.A.) au eliminat cu 6—4, 
Dowdeswell (Rhodesia) și 
(R.S.A.).

In sferturile de finală ale probei 
de. simplu masculin, englezul Taylor 
a dispus cu 6—1, 6—8, 3—6, 6—3, 7—5 
de tinărul suedez Bjorn Borg. Ceho
slovacul Kodes l-a învins cu 6—4, 
3—6, 4—6, 6—3, 7—5 pe indianul
Amritraj.

În cîteva rînduri

Coles.
Năstase 

Casals
6—1 pe 
Boshoff

• CICLISM. — în „Turul Iugosla
viei", după patru etape, continuă să 
conducă francezul Guy Leleu, urmat 
de Krasnov. (U.R.S.S.) la 10”. Pri
mul dintre cicliștii români, Tudor 
Vasile. se află pe locul 8, la 2’40” ele. 
Etapa Kladovo—Negotin (57 km) a 
revenit sovieticului Igor Moskalev — 
cu timpul lhl8’5”. în același timp cu 
învingătorul au sosit și doi cicliști 
români : Constantin Grigore (locul 
6) și Sorin Suditu (locul 10). Cea 
de-a 4-a etapă (Negotin—Bor, 101
km) a fost ciștigată de Valeri Cea- 
plighin (U.R.S.S.) in " “
locul 5. cronometrat in 
s-a clasat românul Ion

2h45’06”. Fe 
același timp, 
Cernea.

I. DUMITR1U

SCRIMĂ

în orașul suedez Goteborg au continuat marți campionatele mon
diale de scrimă. în proba de floretă, sportivul român Mihai Țiu s-a 
comportat remarcabil, reușind să se califice în turneul final. Pentru 

_ obținerea celor trei medalii candidează Mihai Țiu, Montano (Italia), 
J. Kamuti (Ungaria), Cij (U.R.S.S.) și Noel (Franța).

,„Am avut posibilitatea să apreciez 
In mod nemijlocit dinamismul care 
caracterizează astăzi economia Ro
mâniei, a spus marți, înainte de a 

, părăsi > Blcureștiul, Hugo Perez la 
Salvia, .tnifii’strul minelor și hidro
carburilor din Venezuela, care, la 
invitația ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Bujor Almășan, a 
făcut o vizită în țara noastră.

Referindu-se la colaborarea econo
mică dintre România și Venezuela, -*-*- — A — -7 - -■* — — — - -, 1 —. — —. —. Ca

centrul tutu- 
le-a purtat

Cu prilejul sărbătorii
Statelor Unite ale Americii 
indepehdenței — George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă de felicitare lui William 
P. Rogers, secretarul Departamentu- 

' lui de Stat al Statelor Unite ale 
Americii.

naționale a 
Ziua

ministrul venezuelean a arătat 
acest subiect a stat în 
ror discuțiilor pe care 
în țara noastră.

Am avut onoarea — 
de a fi primit de 
Ceaușescu. în cadrul 
fost abordate pe larg 
pecte ale cooperării, 
deosebită am găsit, de 
partea miniștrilor și a tuturor ca
drelor cu care am purtat discuții pe 
această temă. Este firesc, intrucit 
avem multe lucruri comune, aceeași 
origine latină, felul nostru de a fi, 
și ca atare putem face foarte multe 
împreună. Intenționez să trimit in 
România o comisie de experți în pe
trol și. chimie, pentru a găsi dome
nii concrete de cooperare intre ță
rile noastre.

Această vizită — a spus oaspetele 
in încheiere — a deschis căi nOi 
pentru o cooperare mai largă, pen
tru cercetarea posibilităților de dez
voltare a acestei colaborări".

(Agerpres)

- a spus el — 
președintele 

convorbirii au 
diversele as- 
O înțelegere 
asemenea, din

★
La ediția din acest an a săptăminii 

culturale „Tineretul Europei cunoaște 
Viena" (2—8 iulie), iacțiune patronată 
de Ministerul Educației și Științei 
din Austria, participă pentru prima 
dată și .o delegație de elevi români 
de la Liceul nr. 21 din Capitală, 
care își desfășoară cursurile în lim
ba germană. Alături de ceilalți par
ticipant!, elevii bucureșteni vor lua 
parte la concursuri, la întruniri lite
rare, muzicale și vor vizita monu
mente arhitectonice, școli și muzee 
din Viena.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 6 și 7 iulie. în țară : Vremea va fi 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai pronunțate in sudul 
și estul țării, unde vor cădea ploi 
de scurtă durată. în rest, ploile vor 
fi izolate. Vint potrivit. Temperatura 
aerului în scădere la început, apoi în 
creștere. Minimele vor fi cuprinse 
intre 8 și 18 grade, iar maximele in
tre 20 și 30 de grade. în București : 
Vreme ușor instabilă, cu cerul tem
porar noros. Ploaie slabă. Vint potri
vit. Temperatura ușor variabilă.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT
• DOLJ. — La schela de foraj 

Craiova au fost, forați în primul 
semestru al anului 3 330 de metri 
peste plan. Au fost realizate eco
nomii la prețul de cost in va
loare de 1.5 milioane lei. precum 
și 421 000 lei beneficii suplimentare. 
• VRANCEA. — Ieri a fost dat in 
folosință, la Focșani, complexul 
turistic „Unirea". Complexul dis
pune de 200 locuri, camere confor
tabile, restaurant și alte servicii, 
e GALAȚI. — în aula Institutului 
politehnic din Galați au început 
ieri lucrările consfătuirii pe țară 
a piscicultorilor cu tema „Introdu
cerea tehnologiei moderne în ve
derea valorificării superioare și 
tegrale a potențialului piscicol din 
apele interioare ale țării". — în 
comuna Cosmești a intrat parțial 
în funcțiune complexul de creștere, 
îngrășare și livrare a porcilor. De 
aici, vor fi livrate anual circa 
6 300 tone | carne. • MUREȘ. — în 
primul semestru 
dustria mureșeană

in-
în

al anului, in- 
a realizat o 

producție globală suplimentară de

149 milioane lei și o producție- 
marfă de 70,5 milioane lei.
• PRAHOVA. — Maestră a sportu
lui la 12 ani. eleva Mihaela Geor
gescu din Ploiești, in virstă de 
12 ani, a obținut, nu de mult, la 
un concurs de natație, cîteva per
formanțe care-i dau dreptul la 
titlul de maestră a sportului. Ea a 
participat la diferite întîlniri in
ternaționale susținute in Bulgaria, 
Polonia, R.D. Germană. în prezent, 
este selecționată in lotul olimpic 
pentru Olimpiada din 1976 de la 
Montreal — Canada. • COVASNA. 
— în stațiunea balneară Covasna a 
început construcția unui nou hotel 
turistic cu o capacitate de circa 250 
de locuri. • CLUJ. — A început să 
producă secția de accesorii și piese 
de schimb — prima capacitate a 
fabricii de mașini de rectificat (a- 
parținătoare întreprinderii „Uni
rea" din Cluj). La sfirșitul acestui 
trimestru va intra în funcțiune 
secția de mașini de rectificat cu o 
capacitate de 400 de mașini anual.
• SIBIU. — La muzeul „Bruken-

tlial" din Sibiu a avut loc, ieri, ver
nisajul unei expoziții de argintărie 
organizate în saloanele baroc. Sint 
prezentate zeci de exponate — 
pocale, potire, bijuterii, accesorii 
de îmbrăcăminte, realizate de meș
teri argintari transilvăneni din se
colele XIII—XVIII n BRAȘOV. - 
La Combinatul chimic din orașul 
Victoria se află în construcție o 
fabrică de prelucrare a maselor 
plastice. Ea va produce o gamă 
largă de articole din polietilenă : 
saci, butoaie, plase, ambalaje pen
tru produse alimentare, țevi de di
ferite dimensiuni. — La Uzina de 
autocamioane a fost elaborat un 
vast program de modernizare a 
transportului intern. în ultimii ani, 
in uzină s-a realizat o rețea de 
căi transportoare suspendate, cu o 
lungime totală de circa 40 km. 
Prin raționalizarea și modernizarea 
transportului intern, la Uzina de 
autocamioane din Brașov s-a rea
lizat importante economii.

în Statele Unite 
este sărbătorită astăzi 
Ziua națională — ani
versarea semnării De
clarației de indepen
dență. Cu aproape 
două secole in urmă, 
la 4 iulie 1776, un 
grup de personalități 
proeminente — prin
tre care John Adams, 
Benjamin Franklin, 
Thomas Jefferson — 
s-au întrunit la Phi
ladelphia, unde au 
semnat istoricul docu
ment prin care era 
proclamată neatîrna- 
rea. Ani grei de lup
te și jertfe au dus la 
încununarea idealuri
lor de libertate ale 
poporului, la apariția 
și dezvoltarea pe lo
cul fostelor colonii 
ale Imperiului brita
nic a unui stat nou, 
independent — State
le Unite ale Americii.

într-o perioadă is
torică scurtă, S.U.A. 
au cunoscut o puter
nică ascensiune eco
nomică, deținind as
tăzi un potențial in
dustrial de prim rang 
în lume. în anul care 
s-a scurs, de pildă, 
producția globală a 
înregistrat o creștere 
de circa 7.5 la sută, 
spor a cărui valoare 
poate fi înțeleasă in 
raport cu nivelul de 
dezvoltare a forțe
lor de producție din 
S.U.A. Sint bine cu
noscute, de aseme
nea, progresele mar
cante obținute in dife
rite domenii ale știin
ței și tehnologiei mo
derne, ca electronica, 
cibernetica, automati
zarea, folosirea calcu
latoarelor și ordina
toarelor etc., succe
sele repurtate in 
explorarea spațiului 
cosmic. Toate aceste 
realizări indiscutabile 
—care, desigur, nu es

tompează existenta u- 
nui șir de probleme 
deschise pe plan social 
sau în domeniul eco- 
nomico-financiar și po
litic — constituie re
zultatul eforturilor po
porului american, care 
și-a atras aprecierea 
pentru hărnicia, inven
tivitatea, spiritul său 
practic, creator.

Pe plan extern, așa 
după cum se știe, în 
ultimul timp, în poli
tica S.U.A. s-au ma
nifestat orientări noi, 
tendințe de angajare 
a dialogului internațio
nal, . aspecte pozitive 
în care își găsesc re
flectare cerințe ale 
realismului.

Anul acesta, sărbă
torirea zilei de 4 iu
lie are loc sub sem
nul pregătirilor am
ple pentru aniversa
rea — în 1976 — a bi
centenarului Declara
ției de independență, 
în diferite localități, 
mai ales pe coasta de 
est a țării, unde dife
rite monumente și 
locuri memorabile e- 
vocă desfășurarea 
unor evenimente cru
ciale pentru începu
turile istoriei ameri
cane, se întreprind 
acțiuni de reconstru
ire, de renovare sau 
restaurare. O atenție 
deosebită este acorda
tă casei in care Tho
mas Jefferson a elabo
rat proiectul Declara
ției, ca și a fostei pri
mării a orașului Phila
delphia — prima ca
pitală a tării. în a- 
celași timp. în toată 
țara funcționează co
mitete de pregătire a 
aniversării, iar in nu
meroase orașe se or
ganizează. in vederea 
acestui eveniment, ex
poziții.. cenlre și tir- 
guri' naționale și in
ternaționale.

în cadrul procesului 
mondial de destinde
re, al mutațiilor ce au 
loc pe arena interna
țională, se poate con
stata cu satisfacție că 
intre S.U.A. și Româ
nia există în prezent 
relații bune, care se 
dezvoltă pe multiple 
planuri, în concordan
ță cu cerințele obiec
tive ale coexistenței 
pașnice. în dezvolta
rea acestor raporturi, 
ca momente de impor
tanță deosebită s-au 
înscris intîlnirile la 
nivel înalt, practică a 
cărei eficacitate și 
rodnicie sint confir
mate de întreaga des
fășurare a vieții in
ternaționale. în acest 
cadru s-a înscris 
schimbul de vizite în
tre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Richard 
Nixon, care a adus o 
contribuție de seamă, 
atît in ceea ce pri
vește dezvoltarea re
lațiilor reciproce, cît 
si stimularea pro
cesului de destindere 
si colaborare ne plan 
international.

Dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor 
dintre cele două țări, 
pe tărî m economic, 
tehnico-științific. cul
tural și în alte dome
nii, lărgirea schimbu
rilor multilaterale. pe 
baze reciproc avan
tajoase. fără nici un 
fel de îngrădiri artifi
ciale. corespund. în 
mod neîndoielnic in
tereselor popoarelor 
român si american, 
fiind de natură să 
constituie, totodată, un 
aport la cauza gene
rală a păcii si secu
rității internaționale.

Cu prilejul Zilei 
independentei S.U.A. 
poporul român adre
sează Doporului ame
rican salutul si felici
tările sale.

Washington. Memorialul închinat lui Thomas Jefferson, autor al 
Declarației de independență semnată la 4 iulie 1776

viața internațională
ITALIA:

Dezbateri pe marginea platformei-program 
a viitorului guvern

ROMA 3 (Agerpres). — Premierul 
desemnat Mariano Rumor a exami
nat. in cursul zilei de luni, distri
buirea noilor posturi în viitorul ca
binet de centru-stinga; după ce s-a 
ajuns la un aranjament de principiu 
pentru ieșirea din criza declanșată 
prin demisia fostului cabinet al lui 
Giulio Andreotti. în ultima perioadă 
a consultărilor. Mariano Rumor a 
abordat cu liderii celor patru parti
de chemate să formeze viitoarea coa
liție (Democrat-Creștin, Socialist, 
Socialist-Democratic și Republican) 
problemele platformei-program care 
vor forma obiectivul viitoarei gu
vernări. Au fost abordate astfel pro
blemele reducerii ritmului de crește

re a inflației, problemele monetare 
și ale folosirii forței de muncă, pre
cum și chestiuni legate de educație, 
cultură și înlăturarea violenței să- 
virșite de grupuri neofasciste.

Ținînd seama de rezerva exprima
tă față de unele puncte ale platfor
mei-program, se așteaptă ca, în ur
mătoarele zile. Partidul Socialist să 
ia o decizie în cadrul sesiunii Co
mitetului Executiv. Observatorii po
litici din capitala Italiei, citați de 
agenția Reuter. consideră că, dacă 
Partidul Socialist Italian va accepta 
să ia parte la coaliție, Mariano Ru
mor va fi in măsură să ofere lista 
noului guvern în cel mult o săptă- 
mină.

Negocieri anglo-irlandeze
LONDRA 3 (Agerpres). — Primul 

ministru irlandez, Liam Cosgrave. a 
avut, la Londra, convorbiri cu pre
mierul britanic, Edward Heath.

în comunicatul comun dat publici
tății, se arată că, cei doi premieri au 
abordat aspecte ale relațiilor bilate
rale, ale recentelor alegeri din Ulster, 
probleme privind dezvoltarea legătu
rilor dintre Republica Irlanda și Ir
landa de Nord, precum și relațiile 
celor două state cu Piața comună.

La sfirșitul convorbirilor.. premierul 
irlandez a evocat, în cadrul unei con
ferințe de presă, problema unității 
celor două Irlande, apreciată ca fiind 
realizabilă in perspectivă, și a expri
mat speranța că tratativele tripartite 
— Londra. Dublin, Belfast — privind 
viitorul constituțional al Adunării 
Irlandei, vor avea loc. pînă la sfirși

tul acestui an. Ulsterul, a spus 
Liam Cosgrave, are nevoie, în pre
zent, de structuri și instituții politi
ce care să permită reconcilierea ce
lor două comunități — catolică și 
protestantă — fără a se căuta rezol
varea conflictului in favoarea vreu- 
'ntia dintre părți.

Liam Cosgrave nu a exclus posibi
litatea modificării unor prevederi ale 
Constituției irlandeze pentru „a eli
mina definitiv obstacolele legale sau 
psihologice" care ar împiedica solu
ționarea problemei irlandeze.

★
în prima jumătate a acestui an. 

160 de persoane și-au pierdut viața 
în urma incidentelor din Ulster, se 
arată intr-un raport al poliției nord- 
irlandeze. De la declanșarea acestor 
incidente în 1969. numărul total al 
victimelor s-a ridicat la 842.

a
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

Convorbirile sovieto-austriece

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
Marți, în prezența delegațiilor din 
cele 35 de .țări participante. prin
tre care și cea a tării noastre, con
dusă de ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, a început 
ședința inaugurală a; Conferinței 
pentru securitate și cooperate în Eu
ropa. ia nivel ministerial.

Ministrul de externe al țârii-gazdă, 
Ahti Karjalainen, președintele ședin
ței inaugurale, a salutat pe pârtiei- 
panții la conferință, arătînd printre 
altele : „Conferința noastră este fon
dată pe suveranitatea, independența 
și egalitatea completă a tuturor sta
telor participante și ea trebuie să 
aibă loc în afara alianțelor militare. 
Acest fundament este, sînt convin®, 
de o importanță primordială. In ca
drul conferinței noastre, .egalitatea 
nu este un simplu principiu : aplica
rea sa practică a fost asigurată, căci 
toate hotăirîrite noastre von- fi luate 
prin consens. în acest cadru taebuie 
să menționez și principiul rotației, 
care va ăublinia,. o dată mai mult, 
egalitatea tuturor statelor partici
pante".

Apoi ministrul de externe finlan
dez a dat cuvîntul președintelui 
Urho Kekkonen, care, în numele 
guvernului și poporului finlandez, a 
salutat pe miniștrii de externe par
ticipant! la prima conferință de 
securitate și cooperare în Europa. 
„Conferința care se deschide astăzi 
este fără precedent în istoria conti
nentului nostru — a spus președin
tele Finlandei. Ea nu este o reuniu
ne a beligeranților victorioși ; nu 
este o reuniune a marilor puteri, ei 
reprezintă efortul comun al tuturor 
guvernelor interesate pentru a găsi, 
pe baza egalității și respectului 
mutual, o soluție problemelor vitale 
care ne interesează pe toți. Luînd 
ca bază de plecare a lucrărilor sale 
egalitatea și respectul mutual — a 
continuat președintele — conferința 
a ales singura cale care poate să 
conducă la rezultate durabile. Dato
rită conferinței pentru securitate și 
cooperare, moștenirea grea a trecu
tului va putea — și noi dorim sincer 
acest lucru — să fie lichidată pe con
tinentul nostru. Dar obiectivul con
ferinței este mai larg. Națiunile Eu
ropei trebuie să definească împreună 
formele și procedura în cadrul că
rora noi vom putea să ne concen
trăm energiile asupra cooperării în 
domeniile care definesc viitorul Eu
ropei și, în fond, al întregii lupii"-

Participanții au fost salutați, in 
continuare, de secretarul general al 
Organizației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, invitat să asiste ca oaspe
te de onoare la ședința inaugurală a 
reuniunii. După ce a făcut o scurtă 
trecere în revistă a servitutilor din 
trecutul Europei, secretarul general 
al O.N.U. și-a exprimat speranța in 
viitorul Europei. „Această conferință, 
a spus el, reprezintă un nou stadiu 
decisiv în istoria lumii. După o lun
gă perioadă de tensiuni acute inter
naționale în întreaga lume, sîntem a- 
cum conștienț.i că a apărut o nouă 
situație, o nouă modalitate în rela
țiile dintre state. Acest lucru este 
clar demonstrat de această conferin
ță de la Helsinki. Prezența, aici, a 
miniștrilor de externe ai țărilor par
ticipante reprezintă un fapt evident 
al hotăririi unanime că progresul 
poate fi realizat, că o nouă Europă 
poate fl creată. Succesul lucrărilor 
pregătitoare de la Helsinki și adop
tarea prin, consens a agendei de lu
cru creează un teren solid pentru în
credere și optimism".

După încheierea momentului fes
tiv, participanții au adoptat, prin 
consens, textele recomandărilor fi
nale ale consultărilor pregătitoare 
de la Helsinki, fixînd, astfel, cadrul 
de desfășurare a conferinței. A fost 
aprobată, în acest fel, ordinea de zi, 
oare cuprinde patru puncte : proble
mele referitoare la securitatea euro
peană, incluzînd măsuri pentru spo
rirea încrederii între Est și Vest și 
propuneri privind modalitățile de so
luționare pe cale pașnică a dispu
telor ; cooperarea în domeniile eco
nomiei, științei, tehnologiei și me
diului înconjurător ; cooperarea în 
domeniul umanitar și alte domenii;

Debut sub semnul dorinței de conlucrare
Marti. orele 11,30 ; moment 

solemn in sala „Finlandia" — pri
ma Conferință general-europeană 
pentru securitate șj cooperare ți-a 
început lucrările. Este un eveni
ment major, de însemnătate istori
că, o ilustrare vie a mutațiilor ți 
tendințelor pozitive, care s-au ma
nifestat, in ultimul timp, în clima
tul politic internațional. Pentru 
prima dală, miniștrii de externe, a 
33 de state europene iau loc, îm
preună cu cei ai S.U.A. ți Canadei, 
în jurul aceleiași mese, avind mi
siunea de a dezbate măsurile me
nite să creeze condițiile cele mai 
favorabile în vederea înfăptuirii 
securității ți cooperării pe conti
nentul nostru.

Sînt reprezentate aici state dife
rite ca dimensiune, putere econo
mică, orînduire socială ți politică, 
dar ale căror popoare, care au cu
noscut de atitea ori în trecut con
secințele nefaste ale războaielor ?i 
învrăjbirii, iți exprimă astăzi nă
zuința de a trăi intr-o lume a 
păcii ți bunei înțelegeri, pentru a 
se putea dedica muncii construc
tive, pentru a-ți consacra eforturile 
unor țeluri constructive, progresu
lui ți civilizației.

De-a lungul istoriei acestui con
tinent au fost numeroase cazurile 
cind destinele popoarelor erau ho- 
tărite in cercuri restrinse, cind se 
adoptau hotărîri peste voința ți in
teresele popoarelor în cauză. Acum 
însă, pentru prima oară, statele 
europene — mari, mijlocii ți mici 
— sînt chemate să participe pe 
picior de egalitate la o conferință 
care iți proclamă ca țel înfăptuirea 
securității și cooperării pe întregul 

urmările instituționale ale conferin
ței. S-a stabilit, de asemenea, pen
tru a doua etapă a conferinței — 
oomisiile de experți de la Geneva 
— cadrul unde va fi redactat un 
proiect de declarații privind princi
piile , ce trebuie să guverneze 
relațiile între statele participante 
și unde vor fi studiate, printre al
tele, propunerile de metode în ve
derea rezolvării pe cale pașnică a 
disputelor dintre statele participante, 
precum și măsuri de creștere a în
crederii și stabilității, cum ar fi no
tificarea manevrelor militare.

în după-amiaza zilei de marți au 
început dezbaterile, generale prin in
tervențiile miniștrilor de externe.

Potrivit reguliilor de procedură 
stabilite la reuniunea pregătitoare, 
președintele ședinței a . fost desemnat 
prin tragere la sorți, conducerea lu
crărilor ,'urmînd a fi asigurată, în. 
continuare, prin rotație, de șefii ce
lorlalte delegații, în ordine alfabe
tică. Prima ședință de lucru a con
ferinței, din cursul după-amiezii de 
marți, a fost prezidată de ministrul 
de externe al Republicii Democrate 
Germane, Otto Winzer.

în intervenția sa, ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, a declarat că „începerea 
lucrărilor Conferinței general-euro- 
pene este primită în Uniunea Sovie
tică cu o profundă satisfacție". Nu 
există probleme internaționale mai 
urgente care să fie atît de apropiate 
tuturor statelor europene, indepen
dent de deosebirile care există între 
ele din punct de vedere social, po
litic, economic și geografic — a 
spus el.

Care este Europa pe care am dori 
să o vedem în viitor ?

înainte de toate — a spus vorbito
rul — Europa păcii, continent pe 
care agresiunea să fie exclusă pentru 
totdeauna din viața popoarelor. Do
rim ca încrederea și înțelegerea re
ciprocă să permită înlăturarea pro
gresivă a divizării continentului în 
grupări militaro-politice. Asigurarea 
securității și dezvoltarea cooperării 
in Europa constituie o sarcină colec
tivă și noi sîntem convinși că orice 
țară participantă la conferință, mare 
sau mică, își poate aduce contribuția 
sa apreciabilă.

La conferință, a continuat, mi
nistrul sovietic, trebuie să cădem de 
acord asupra principiilor pe care tre
buie să se bazeze securitatea în Eu
ropa și, de asemenea, să exprimăm 
hotărîrea statelor participante de a 
respecta aceste principii în relațiile 
lor reciproce. Acestea sînt: egalita
tea suverană; nerecurgerea la ame
nințarea cu forța isau la folosirea for
ței, ceea ce pune în afara legii răz
boiul ca mijloc de reglementare a 
diferendelor internaționale ; integri
tatea teritorială a tuturor statelor 
Europei în cadrul frontierelor lor 
actuale ; reglementarea pașnică a di
ferendelor internaționale ; neameste
cul în treburile interne, ceea ce în
seamnă respectul față de instituțiile 
politice, economice și culturale ale 
altor state ; respectarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
inclusiv libertatea religiei ; egalita
tea în drepturi a popoarelor și drep
tul popoarelor de a dispune de ele 
însele, de a-și instaura regimul so
cial și de a-și alege forma de gu- 
vernămînt pe care o consideră ne
cesară ; îndeplinirea cu bună credin
ța a obligațiilor asumate conform 
dreptului internațional.

Este evident că proclamarea prin
cipiilor nu este suficientă. Ar fi util 
ca la conferință să cădem de acord 
asupra anumitor măsuri destinate 
să asigure eficacitatea principiilor pe 
care le adoptăm.

Uniunea Sovietică, a arătat în oon- 
tinuare vorbitorul, consideră util ca 
destinderea politică să fie însoțită de 
reducerea tensiunii în domeniul mi
litar, Noi preconizăm ea statele in
teresate să se informeze reciproc in 
prealabil și în conformitate cu pro
ceduri concertate, asupra manevre
lor militare de anvergură în anumite 
regiuni și să procedeze la schimbul 
de observatori la manevrele de a- 
ceastă natură prin invitații In con
diții reciproc acceptabile.

continent. Prin principiile care 
ghidează desfășurarea lucrărilor, 
conferința europeană se înscrie ca 
un moment nou in însăți istoria 
întâlnirilor internaționale. Se cuvi
ne a fi . subliniată in acest sens 
semnificația deosebită a normelor 
de procedură, adoptate în ședința 
de marți dimineață. Sint norme 
menite să asigure un cadru larg 
democratic, pornindu-se de la recu
noașterea faptului că toate statele 
participante sînt egale, independen
te și suverane, că lucrările confe
rinței se desfășoară in afara alian
țelor militare. încă de la primele 
luări de euvînt a fost din nou re
levată importanța majoră a prin
cipiului potrivit căruia fiecare stat 
are dreptul să participe la lucrări 
în toate formele lor, precum și la 
conducerea acestora, pe baza rota
ției. Este, de asemenea, prima con
ferință internațională a statelor la 
sare hotărîrile se adoptă prin con
sens, ceea ce permite să se asi
gure respectarea intereselor ți 
voinței tuturor participanților. Va
loarea etică ți practică a acestor 
principii a fost, de altfel, verificată 
în practica desfășurării consultări
lor pregătitoare, ale căror rezulta
te fructuoase au făcut posibilă în
ceperea conferinței.

Consemnind acordul deplin al 
statelor participante față de reco
mandările finale ale reuniunii pre
gătitoare, conferința a aprobat, tot 
prin consens, agenda de lucru ți 
documentul final în ansamblu. Ața 
cum se știe, pe ordinea de zi figu
rează. patru puncte cuprinzînd as
pectele securității, cooperării eco
nomice, tehnico-țiiințifice, cultu

Noi considerăm util ca principalul 
document final cu caracter politic să 
cuprindă dispozițiile și principiile 
esențiale referitoare la securitatea 
și cooperarea în Europa. Am putea 
intitula documentul în materie De
clarație generală asupra bazelor 
securității europene și principiilor 
relațiilor dintre state in Europa. 
Adoptarea solemnă de către confe
rință a acestui document ar echivala 
cu elaborarea unui cod de dispo- 
ziții-cheie privind pgcea europeană, 
gata de a fi puse în aplicare, și cu 
angajamentul tuturor participanților 
la conferință de a menține și de a 
întări pacea în Europa prin acțiu
nile lor practice.

„Este necesar, după părerea noas
tră, de a ține cont în cea mai mare 
măsură de diviziunea internațională 
a muncii la care s-a ajuns în prezent, 
a subliniat în continuare A. Gromiko. 
încă în ,1921, Vladimir Ilici Lenin 
spunea că nu există nici o rațiune 
pentru ca un stat socialist cum este 
al nostru să nu poată avea raporturi 
de afaceri nelimitate — și subliniez 
cuvîntul „nelimitate" — cu țările ca
pitaliste". Uniunea Sovietică nu are 
intenția de a se separa de restul 
lumii.

Pentru a justifica speranțele pe 
care le nutresc popoarele față de 
Conferința general-europeană, a de
clarat în încheiere ministrul sovietic, 
vor fi necesare eforturile perseve
rente ale tuturor țărilor.

Arătând că organizarea Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa constituie un eveniment is
toric fără precedent, ministrul afa
cerilor externe al Danemarcei, Knud 
Boerge Andersen, și-a exprimat 
convingerea că succesul ei va fi nu 
numai în interesul statelor partici
pante, ci al întregii lumi.

Conferința pentru securitate și 
cooperare în Europa este un început 
și nu un sfîrșit și trebuie să fim 
conștienți de ceea ce este necesar 
pentru succesul ei. a spus vorbitorul. 
In prezent, trebuie să avem în ve
dere propuneri și măsuri concrete și 
bine definite.

Referindu-se la principiile funda
mentale pe care statele participante 
vor trebui să le respecte și să le a- 
plioe în relațiile lor reciproce, minis
trul de externe danez a declarat că a- 
ceste principii trebuie considerate un 
■tot indivizibil. Este de importanță co- 
virșitoare, a spus el, oa principiile 
formulate să fie aplicate de toate 
statele participante, in. toate, relațiile 
lor eu. orice alt stat participant,

In legătură cu necesitatea abordării 
de către conferință a problemelor 
dezarmării ca parte componentă a 
operei de securitate, vorbitorul a spus 
că este logic ca participanții la con
ferință să ia in considerare chestiu
nile dezarmării, inclusiv reducerea 
forțelor armate și armamentelor.

în problemele cooperării economi
ce, ministrul de externe danez și-a 
exprimat convingerea că legăturile 
multilaterale care s-au dezvoltat pe 
continentul european in ultimul de
ceniu vor fi intensificate în conti
nuare. Politica Danemarcei — a de
clarat el — a fost întotdeauna de a 
menține și dezvolta relații econo
mice deschise cu celelalte țări ale 
lumii. Pentru a asigura avantaje du
rabile, o astfel de deschidere trebuie 
să ghideze toate statele participante 
în eforturile lor de a dobândi un 
progres reciproc avantajos. Noi eîn- 
tem satisfăouți, a spus el, că 
recomandările consultărilor pregăti
toare de la Helsinki în proble
mele relațiilor economice se pronun
ță pentru condiții de reciprocitate a 
avantajelor și obligațiilor, cu respec
tul cuvenit pentru diversitatea siste
melor economice și sociale.

Referindu-se la măsurile menite să 
asigure protejarea mediului ambiant, 
vorbitorul a arătat că pentru Europa, 
una din cele mai industrializate zone 
din lume, această problemă a devenit 
deosebit de importantă. Sînt convins, 
a spus ministrul danez, că recoman
dările consultărilor pregătitoare pri
vind protejarea mediului ambiant re
prezintă o contribuție valoroasă și 
un important pas înainte în acest do
meniu.

rale ți in alte domenii, precum și 
problemele urmărilor instituționale 
ale conferinței. Revine acum con
ferinței misiunea de a examina ți 
statornici căile ți mijloacele în ve
derea înfăptuirii securității ți coo
perării pe continent ; o securitate 
fondată nu pe „echilibrul" precar 
al forței, ci pe principiile eticii ți 
legalității internaționale, ața cum 
sint ele cristalizate in documentul 
reuniunii pregătitoare.

In cercurile observatorilor poli
tici, ale trimișilor speciali ai ziare
lor din intreaga lume se fac pre
viziuni optimiste.

Numeroși corespondenți de presă, 
dintre care unii au beneficiat de 
privilegiul de a fi fost primiți re
cent de șeful statului român ți de 
a fi consemnat declarațiile sale cu 
privire la conferință — exprimîn- 
du-ți aprecierea față de politica 
externă a țării noastre, față de 
contribuția activă a României la 
promovarea ideii securității — aș
teaptă cu interes, potrivit proprii
lor lor mărturisiri, cuvîntul care 
va fi rostit de delegația României.

In sala „Finlandia", atmosfera 
este degajată. Camerele de televi
ziune stăruie spre sală, înregistrind 
pe peliculă chipurile destinse ale 
celor peste 500 de delegați. Primele 
declarații ale participanților expri
mă încrederea, dorința de conlu
crare pentru succesul deplin al 
conferinței. Este ceea ce așteaptă 
popoarele continentului, opinia pu
blică de pretutindeni.

Dumitru ȚINU
Helsinki, 3

VIENA 3 (Agerpres). — Marți au 
continuat convorbirile dintre Bruno 
Kreisky, cancelarul federal al Aus
triei, și Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. După cum precizează agen-, 
ția T.A.S.S., șefii celor două guverne 
au încheiat schimbul de opinii in 
probleme ale situației internaționale 
actuale și ale cooperării sovieto- 
austriece, convenind să dea publici

Președintele Boumediene despre 
dezvoltarea economiei algeriene

ALGER 3 (Agerpres). — Luînd cu
vîntul In cadrul unui miting popular 
desfășurat în localitatea Berriche. 
președintele Algeriei, Houari Boume
diene. a subliniat că dezvoltarea ar
monioasă a tuturor regiunilor țării 
este un obiectiv major al politicii 
guvernului algerian. Grație acestei 
politici — a arătat președintele 
Boumediene — Algeria s-a transfor
mat într-un vast șantier, iar rezul
tatele obținute în dezvoltarea țării 
sînt apreciabile. Șeful statului alge
rian a menționat, în acest sens, con

încheierea sesiunii 
Marelui Hural Popular 

al R. P. Mongole
ULAN BATOR 3 (Agerpres). — 

Marți s-au încheiat, la Ulan Bator, 
lucrările primei sesiuni a celei de-a 
8-a legislaturi a Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole.

Deputății parlamentului mongol au 
aprobat. în unanimitate, proiectul 
noului Cod al Muncii, precum și de
cretele Prezidiului Marelui Hural 
Popular emise în intervalul de la se
siunea precedentă.

Sesiunea Marelui Hural Popular a 
desemnat Consiliul de Miniștri al 
R. P. Mongole în -vechea sa compo
nență. Deputății au hotărît, în una
nimitate, să-l numească pe Jumjaa- 
ghiin Țedenbal în funcția de pre
ședinte al Consiliului de Miniștri.

Sesiunea a ales Prezidiul Marelui 
Hural Popular. în funcția de prim- 
vicepreședinte al prezidiului a fost 
ales S. Luvsan.

agențiile de presă transmit: Componenta noului

Secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., Leonid Brejnev, a 
primit, la Kremlin, pe președintele 
Partidului'Congresul Național In
dian, D. Sharma. A avut loc un 
schimb de păreri privind situația 
internațională actuală și relațiile 
sovieto-indiene.

In cadrul Congresului
C.G.I L (Confederația Generală a
Muncii), ale cărui lucrări au loc la 
Bari. cu participarea a peste 1600 
delegați. reprezentînd 3.6 milioane 
muncitori, secretarul general Lucia
no Lama a prezentat un raport ai 
activității C.G.I.L. El a examinat cu 
precădere dialogul dintre forțele 
politice italiene și sindicate, lupta 
împotriva inflației, problema drep
tului la grevă și necesitatea de a 
continua lupta pentru unitate sindi
cală în Italia.

Lucrările comisiilor in-
însărcinate cu exateryemenite,

minarea modalităților de aplicare a 
acordurilor de la Cairo si Tripoli, cu 
privire la unirea celor două state ale 
Yemenului, vor fi reluate la 20 iu
lie. Activitatea comisiilor sus-amin- 
tite a fost suspendată ca urmare a 
asasinării, la 30 mai, a lui Sheich 
Aii. Osman, unul din cei trei mem
bri principali ai Consiliului Prezi
dențial al R. A. Yemen.

Populația R. P. Albania 
a atins, la sfîrșitul anului 1972. cifra 
de 2 270 000 locuitori, densitatea me
die fiind de 79 de locuitori pe kilo
metrul pătrat.

Regele Hassan al Il-Iea 
al Marocului 3 primit pe R;,:o 
Dugonici. vicepreședintele Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, care i-a remis 
un mesaj verbal din partea pre
ședintelui Iosip Broz Tito.

Șeful Departamentului 
pentru problemele Orien
tului Apropiatia F,>rei®n Offioe> 
lordul Balniel. a conferit cu primul 
ministru israelian. Golda Meir. Con
vorbirile. a arătat el.-s-au referit la 
ultimele dezbateri ale Consiliului de 
Securitate al O.N.U. cu privire la 
Orientul Apropiat.

Ca urmare a grevei con
trolorilor traficului aerian, 
autoritățile vest-germane de resort 
au dispus, luni seară, închiderea ae
roportului din Hanovra, p'înă la noi 
dispoziții. Această măsură a afectat 
puternic traficul aerian, aeroportul 
din Hanovra controlând majoritatea 
zborurilor avioanelor care survolează 
teritoriul R.F.G. pe direcția- nord-sud.

0 conferință internațio
nală oonsacrată problemelor pe 
care le generează contaminarea tot 
mai accentuată a omului și mediu
lui cu mercur și cadmiu și-a început 
lucrările în capitala Luxemburgului. 
Fenomenul. deosebit de acut în 
țările occidentale, îngrijorează facto
rii de răspundere pentru protecția 
sanitară. 

tății un comunicat comun cu privire 
la rezultatele acestor convorbiri.

în prezenta lui Bruno Kreisky 
și a lui Alexei Kosîghin. la 
Viena a avut loc semnarea unui 
program de perspectivă privind co
laborarea economică, tehnico-știin- 
țifică și industrială, unui program de 
colaborare culturală pe anii 1973— 
1974. precum și unui acord referitor 
la transporturile auto dintre Austria 
și U.R.S.S.

struirea a numeroase fabrici, uzine 
și căi de comunicație, recuperarea 
bogățiilor naționale și valorificarea 
lor în interesul poporului, dezvoltarea 
învățămîntului și îmbunătățirea asis
tenței medicale acordate populației. 
Aceste rezultate — a spus președin
tele Boumediene — reprezintă numai 
o parte din realizările uriașe obținute 
de Algeria în anii independenței.

Referindu-se la revoluția agrară, 
șeful statului algerian a relevat spri
jinul de care aceasta se bucură din 
partea maselor populare.

Dezbaterile din Comitetul 
pentru dezarmare de la Geneva

GENEVA 3 — Corespondență de 
la C. Vlad : La Palatul Națiunilor 
s-a desfășurat cea de-a 609-a ședință 
a Conferinței Comitetului O.N.U. pen
tru dezarmare. în discursul său, șe
ful delegației sovietice, A. Roșcin, 
s-a referit la domeniile dezarmării 
care au format obiectul convorbiri
lor sovieto-americane la nivel înalt 
din luna mai. subliniind, apoi, pri
vitor la activitatea actuală a Comi
tetului de la Geneva, că „sarcina sa 
imediată constă în realizarea unor 
acorduri asupra numărului experi
ențelor nucleare subterane, prohibi
rea armelor chimice etc".

Reprezentantul Canadei, W. H. 
Barton, a declarat că, în ciuda acor
durilor încheiate în ultimul deceniu 
în cîmpul dezarmării nucleare, „din 
punctul de vedere al cursei înarmă
rilor, situația rămîne în mod esen
țial neschimbată" și a chemat la
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Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai. a primit, marți, pe președin
tele Senatului Iranului. . Sharif 
Emani, aflat in vizită în R. P. Chi
neză în fruntea unei delegații par
lamentare.

Ministrul comerțului ex
terior al Australiei, James 
Cairns, a anunțat că guvernul austra
lian va acorda o marjă de prefe
rință de 10 la sută pentru importu
rile provenite din țările în curs 
de dezvoltare. In virtutea acestei 
hotărîri, se va proceda la o reducere

Contenciosul comercial
C. E. E. - Japonia rămîne deschis

Recent, la Bruxelles, s-a desfășu
rat o nouă rundă de negocieri intre 
Comunitatea Economică Europeană 
(C.E.E.) și Japonia, fiind abordate 
atît aspecte ale relațiilor direc
te între Piața comună și Japo
nia, cît mai ales probleme legate de 
ampla confruntare comercială cu 
S.U.A., care va avea loc, în cadrul 
G.A.T.T. (Acordul general asupra 
tarifelor și comerțului), la Tokio.

Așa cum remarcă observatorii 
vest-europeni, contenciosul comercial 
C.E.E.—Japonia este de dată relativ 
recentă. O bună parte a perioadei 
postbelice, interesele membrilor Pie
ței comune și ale Japoniei nu s-au 
confruntat direct. în a.cea vreme, ță
rile vest-europene, cît și Japonia 
erau preocupate, înainte de toate, de 
refacerea economică postbelică și de 
restabilirea pozițiilor lor comerciale 
în așa-numitele „sfere de influență 
tradiționale". Astfel, principalele e- 
forturi ale membrilor C.E.E. vizau 
țările africane și cele din bazinul 
mediteranean, în timp ce Japonia 
manifesta principalul interes pentru 
regiunea Astei de sud-est. Australiei 
și Oceaniei. Volumul comerțului între 
țările C.E.E. și Japonia a rămas, în 
toată această p'erioadă. la un nivel 
foarte redus.

Spre sfirșitul anilor ’60, în relații
le economice nipono—vest-europene 
au intervenit însă mutații sensi
bile. Ritmul ridicat de dezvoltare a 
economiei Japoniei, care a situat 
această țară pe locul doi în ierarhia 
lumii occidentale, a creat premisele 
penetrației firmelor nipohe pe piețe
le mondiale. Pe de altă parte, mă
surile protecționiste luate de S.U.A. 
(care absorb peste 30 la sută din ex
porturile nipone) au determinat pe 
oamenii de afaceri japonezi să-și in
tensifice tentativele de lărgire a ariei 
geografice a comerțului lor exterior. 
„Totul ne face să credem — 
scrie revista britanică „EUROPEAN 
TRENDS" — că Japonia speră să-și 
alăture Piața comună în încercarea 
sa de a diminua dependența co
mercială față de S.U.A. și de a se 
afirma ca o putere economică inde

Reuniunea extraordinară a Consiliului Superior
al Securității Naționale ■

Preocupări în vederea formării unui nou cabinet ministerial

SANTIAGO DE CHILE 3 (Ager
pres). — Ultimele evenimente din 
capitala chiliana, relatate de agen
țiile internaționale de presă, mărtu
risesc hotărîrea guvernului de Uni
tate Populară de a înlătura. în cel 
mai scurt timp, urmările recentei 
tentative eșuate de lovitură de stat. 
Astfel, sub președinția șefului sta
tului, Salvador Allende, s-au desfă
șurat lucrările reuniunii extraordi
nare a Consiliului Superior al Secu
rității Naționale, consacrate exami
nării actualei situații politice inter
ne. Conform prevederilor constitu
ționale. acest organism — condus de 
președintele Allende și format din 
miniștrii de interne, al apărării na
ționale. de externe și ai economiei 
si finanțelor, precum și din coman
danții armatelor terestră, navală și 
aeriană și șeful Statului Major al 
forțelor armate chiliene — este în
sărcinat cu analizarea și soluționarea 
problemelor referitoare la securitatea 
de stat.

In același sens, la scurt interval

„inițierea unor negocieri serioase și 
active" în materie.

Discursul șefului delegației S.U.A., 
Joseph Martin, a fost consacrat ex
punerii poziției guvernului țării sale 
asupra memorandumului prezentat 
de 10 țări membre ale comitetului 
privind prohibirea armelor chimice.

Ocupîndu-se pe larg de o serie de 
probleme ale dezarmării nucleare, 
delegatul Nigeriei, J. Sokoya, a făcut 
apel la toate statele, îndeosebi la 
statele membre ale Comitetului de 
la Geneva, pentru a coopera în ve
derea soluționării, cit mai curind, a 
problemei încheierii unui acord de 
interzicere a experiențelor nucleare 
subterane.

Reprezentanții Suediei. Japoniei, 
Mexicului și Olandei, care au luat 
cuvîntul în cadrul aceleiași ședințe, 
s-au referit la problema interzicerii 
experiențelor cu arme nucleare.

■ ■ ■ ■ H ■

cu 10 la sută, la fiecare doi ani, a 
taxelor vamale la produsele pro
venite din aceste țări, pină cînd vor 
deveni competitive pe piața austra
liană.

0 puternică epidemie de 
gripă a izbuoni*; la Tokio. în ca
drul măsurilor pentru combaterea 
ei. autoritățile municipale au decis 
suspendarea provizorie a cursurilor 
în peste 6 900 clase ale școlilor pri
mare si medii. Potrivit aprecierilor 
organelor sanitare nipone. aceasta 
este cea mai mare epidemie de gri
pă cunoscută de Japonia în perioa
da postbelică.

pendentă". Totodată, Ia Tokio se mi
zează pe faptul că extinderea ooope- 
rării cu firmele vest-europene va 
permite industriilor nipone să reali
zeze proiecte tehnice pentru care 
piața internă a Japoniei este prea 
îngustă. Oamenii de afaceri niponi 
văd, de asemenea, în relațiile cu 
„cei nouă" o cale de a pătrunde mai 
ușor in țări în curs de dezvoltare 
asociate la Piața comună, în vederea 
lărgirii debușeelor și a surselor de 
materii prime.

Interesul țărilor vest-europene față 
de oomerțul cu Japonia nu este mai 
mic. Membrii Pieței comune speră oa 
Japonia să fie de partea lor în dis
puta economică și comercială ou 
S.U.A., iar contractele de cooperare 
cu firmele nipone sînt adesea privite 
prin prisma necesității reducerii de
calajului tehnologic dintre Statele 
Unite și țările vest-germane.

Așa s-a ajuns la o expansiune 
vertiginoasă a firmelor nipone în 
perimetrul Pieței comune. Deși pon
derea C.E.E. în comerțul exterior al 
Japoniei rămine relativ redusă (circa 
7 la sută), ritmul de creștere a 
exporturilor nipone în Piața comună 
este extrem de rapid : de la 117 mi- 

' lioane de dolari in 1958. ele au spo
rit la 2,23 miliarde de dolari în 
1972. Deosebit de active sînt expor
turile japoneze de mașini și echipa
ment industrial, aparate de radio și 
televizoare, mijloace de transport 
terestru, nave și produse ale indus
triei siderurgice. La Dusseldorf, car
tierul general al ..prezenței japone
ze" in Europa occidentală, activează 
peste 120 de filiale ale firmelor ni
pone.

Dezvoltarea legăturilor economice 
dintre Piața comună și Japonia este 
marcată, pe de altă parte, de un 
dezechilibru tot mai acut : deficitul 
balanței comerciale a membrilor 
C.E.E. a depășit anul trecut un mi
liard de dolari. Acest dezechilibru 
se datorește atît competitivității ri
dicate a mărfurilor nipone, cît și 
barierelor protecționiste ridicate de 
Japonia în calea mărfurilor străine. 
Potrivit unui studiu al G.A.T.T., 

de la încheierea lucrărilor reuniunii 
menționate, la Santiago de Chile a 
fost anunțată, în mod oficial, demi
sia coleotivă a guvernului, măsură 
menită să faciliteze președintelui 
Salvador Allende formarea unui nou 
cabinet ministerial.

La rîndul său, opoziția de dreap
ta și de extremă dreartă — deți
nătoarea majorității parlamentare — 
a respins în Camera Deputățiilor din 
Congresul Național Chilian, cu 81 
de voturi contra 52, proiectul de lege 
prezentat de guvern în legătură cu 
declararea stării, excepționale in 
tară. Proiectul se înscrie în an
samblul de măsuri de combatere a 
posibilităților de organizare si de
clanșare de către grupările reacțio
nare și elementele fasciste a unor 
noi acțiuni subversive.

Cu prilejul sesiunii
Consiliului de administrație 

al Băncii franco-române
PARIS 3 — Corespondentă de la 

P. Diaconescu : Cu ocazia sesiunii 
Consiliului de administrație al Băncii 
franco-române. Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, a 
invitat in saloanele ambasadei pe 
reprezentanții băncilor franceze ac
ționare, oameni de afaceri, indus
triași și ziariști de la principalele 
cotidiene franceze, precum și repre
zentanți ai organizațiilor administra
tive franceze cu atribuții în dome
niul financiar.

Cu prilejul întâlnirii, numeroși par- 
ticipanți au exprimat un viu interes 
față de activitatea Băncii franco-ro
mâne, manifestindu-și dorința de a 
recurge la serviciile acestei instituții 
de cooperare franco-române. '

Au fost prezenți Michele Freyche, 
consilier pentru problemele economi
ce al președintelui Republicii | Fran
ceze, Rene Montjoie. oomisar ' gene
ral al planului, Henri Ziegler, pre- 
ședinte-director general al 'firmei 
aeronautice Snias, Francois Bloch- 
Laine. președinte-direetor general a' 
băncii Credit Lyonnais. Constantin 
Dună, director general al Băncii 
franco-române, membri ai ambasa
dei.

cabinet libanez
BEIRUT 3 (Agerpres). — Takied- 

dine Solh, primul ministru libanez 
desemnat să formeze un „guvern 
parlamentar lărgit", a anunțat, la Bei
rut, la încheierea unei reunium-ma- 
raton cu șeful statului, Suleiman 
Frangieh, componența noului i cabi
net. în cadrul noii formule guver
namentale, premierul Solh deține și 
portofoliul finanțelor, funcția de 
ministru al apărării revenind Iui 
Nasri Maatouf. Bahige Takieddine a 
fost desemnat ca titular la Ministe
rul de Interne, iar Hassan Rifai a 
primit, în noul guvern, funcția de 
ministru al economiei naționale. Mi
nistru al afacerilor externe a fost 
numit Fouad Naffeh.

taxele vamale ale Japoniei la produ
sele industriale sînt în medie de 9.7 
la sută, pe cind cele ale membrilor 
Pieței comune nu depășesc 6 la sută.

Ce-i drept, membrii Pieței comune 
n-au rămas inactivi. Ei au introdus 
contingente la importul unor mărfuri 
japoneze sau chiar au interzis cum
părarea lor. Astfel, Italia a sistat 
importurile de automobile japoneze ; 
Franța și țările Benelux au sem
nat cu Japonia, în 1963, protocoale 
în care au inclus așa-numita „clauză 
de protecție", prevăzînd limita
rea automată a importurilor, atunci 
cind acestea sint considerate drept 
excesive. Totuși, așa cum am văzut, 
aceste măsuri unilaterale sînt depar
te de a-și atinge ținta.

Tocmai de aceea, membrii C.E.E. 
s-au înțeles, în 1969, să treacă la 
negocieri cu Japonia în vederea sem
nării unui acord comercial global, 
care să înlocuiască pe cele bilaterale. 
Comisia executivă a Pieței comune 
a fost însărcinată să ducă negocie
rile, urmînd să obțină includerea in 
acest acord a unui mecanism pro
tectionist, de genul „clauzei de pro
tecție", care să asigure o apărare 
eficientă contra concurenței japone
ze. Această cerință a constituit prin
cipalul obstacol în calea reglemen
tării relațiilor dintre C.E.E. și Ja
ponia, în cursul celor patru runde 
de negocieri care au avut loc de 
atunci. Se pare însă că recentul 
turneu vest-european al ministrului 
de externe ni.pon, M. Ohira, ar fi reu
șit să deblocheze mecanismul ne
gocierilor. Discreția deosebită mani
festată în legătură cu rezultatele a- 
mintitelor negocieri de la Bruxelles 
lasă însă să se întrevadă că pro
blemele rămîn în continuare deschi
se. în cercurile de la Bruxelles nu 
se t exclude, totuși; posibilitatea 
ca Piața comună și Japonia să 
ajungă la o înțelegere, fie și provi
zorie, în perspectiva „marilor nego
cieri comerciale" cu principalul con
curent al ambelor părți — Statele 
Unite — oare încep la toamnă.

Gh. CERCELESCU

REDACȚIA JI ADMINISTRAȚIA 5 București; Piața Setatei!. Tel. 17 M 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl
Cale* Grivițel nr. 64—66 P.O.B. — aooi. Tiparul s Combinatul

difuzor!! din Întreprinderi șt instituții Din străinătate; «bonamentete se faa prin nHOMFRESFILATELIAe București 
Poligrafic CASA SCINTEII M J60


