
PROLETARI DIN

cu tovarășul Samar Arualds

TOATE TARILE. UNITI-VĂ!

De ziua voastră, urări ÎN ZIARUL DE AZi

desfășu-tovarășulC.C. al

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL ĂL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9563 Duminică 8 iulie 1973 8 PAGINI

de noi succese și împliniri, vouă, 
vrednici constructori de mașini!

• COMUNICAT COMUN 
CU PRIVIRE LA VIZI 
TA ÎN REPUBLICA S0 
CIALISTĂ ROMÂNIA 
A TOVARĂȘULUI ALI 
VATA, SECRETAR GE
NERAL AL PARTIDU
LUI ELIBERĂRII Șl 
SOCIALISMULUI 
MAROC

® PE LITORAL: 
R0METRUL OSPITA
LITĂȚII INDICĂ VOIE 
BUNĂ

® FLORI Și SPIRIT GOS
PODĂRESC LA PIA
TRA NEAMȚ

® OBIECTIV SI SUBIEC
TIV ÎN ÎNDRUMAREA 
ȚINERILOR SCRI
ITORI

• „GALA RECITALURI
LOR DRAMATICE"

® RUBRICILE NOASTRE: 
FAPTUL DIVERS, DIN 
INSTANȚĂ ÎN FATA 
OPINIEI PUBLICE, AD

NOTĂRI, SPORT

BA

și spiritul

(Continuare în pag. a V-a)

Ieri, fotoreporterul nostru înregistrat pe peliculă, la locul c’_ ______de muncitori sau maiștri, de proiectanți sau<5tehnicii moderne. Fie că este vorba . . .. ____..... ... t___________ _ ___ ____________ (acestor oameni este subordonată scopului maior al realizării cincinalului înainte de termen.

DIN

Sărbătorim astăzi, pentru prima dată, „ZIUA CONSTRUCTORILOR DE MAȘINI" — semn al înaltei prețuiri pe care partidul și guvernul, întregul nostru popor o acordă acestui detașament de frunte al clasei muncitoare. Omagiul adresat astfel celor peste 650 000 de «instructori de mașini ai țării prilejuiește totodată un moment de a- naliză a ceea ce au înfăptuit, cît și a sarcinilor de viitor pentru realizarea grandiosului program e- laborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.Constructorii de mașini au știut, știu și, desigur, vor ști să fie mereu în primele rînduri ale vastei o- fensive pentru accelerarea progresului tehnico-economic al țării.• Construindu-și mai întîi propriile mașini, ei au asigurat, în fapt, construcția unei ramuri noi care, în cei 25 de ani care au trecut de la naționalizare, avea să-și schimbe radical și structura, și înfățișarea, și funcția, și importanța, devenind o industrie-avanpost, o ramură vitală pentru dinamismul industrial, cu rol determinant în asigurarea progresului tehnic și modernizarea continuă a întregii economii naționale. Cu deplin temei, această

ramură se înscrie ca o excepțională realizare a politicii partidului de industrializare socialistă a țării, — replică drastică la falsa profeție a acelora care considerau că România este predestinată să rămînă „e- mlnamente agricolă". A fost străbătut astfel un drum lung, în care constructorii de mașini, mereu mai numeroși, și-au dovedit iscusința, competența, capacitatea de a descifra și însuși tainele tehnicii noi, cuceririle revoluției tehnico-știin- țifice, gîndirea originală novator.Ce înseamnă astăzi construcțiilor de mașini conomia românească ?care ritm sută care tere strucția de mașini asigură aproximativ 70 la sută din necesarul intern de utilaje și instalații. Constructorii de mașini pe care ■ îi sărbătorim astăzi își semnătura pe produse care

industria pentru e- Ramură se dezvoltă impetuos, într-un înalt — în medie de 19 la anual — care a depășit în fie- cincinal ritmul mediu de creș- a producției industriale, con- astăzi
pun duc faima țării prin calitatea și performanțele lor tehnice. Să ne gîndim la strungurile automate, la calculatoarele electronice, la aparatura

de automatizare, la instalațiile foraj, la tractoarele, autoturismele, excavatoarele hidraulice și numeroase alte produse care se bucură astăzi de aprecieri din cele mai bune în țară, ca și peste hotare. Se cuvine, de aceea, întru totul să-i felicităm din inimă pe constructorii de mașini pentru ceea ce au realizat, alături de întregul popor, cu atîta sîrguință, pricepere și entuziasm, traducînd în viață sarcinile trasate de partid în fiecare etapă a construcției socialiste.Ritmul rapid de înnoire și modernizare a produselor, ridicarea continuă a calității acestora sînt temelia creșterii competitivității pe piața externă. In acest cincinal — care marchează producerea agregatelor energetice de 180—330 MW, a cazanelor gigant de peste 1 000 de tone abur/oră, a echipamentelor de foraj de mare adincime, a autocamioanelor grele echipate cu motoare Diesel, a primelor linii tehnologice complete pentru industria chimică și cea a cimentului, a mașini- lor-unelte cu comandă numerică, calculatoarelor din generația a treia, a navelor de 55 000 tdw și a nume-

de muncă, pe cîțiva dintre făurarii j cercetători, activitatea

IN FOTOGRAFII, de la stingă la dreapta : Vasile Iscru, mecanic-șef, Erou al Muncii Socialiste, împreună cu maistrul Ion Păun, de la întreprinderea „23 August", inginera proiectantă Ana Paul de la Institutul de cercetări și proiectări mașini-unelte și agregate,1 rectificatorul Ion Cotigă de la întreprinderea „Timpuri Noi" (SUS) ; inginerul cercetător Ștefan Grosu de la Institutul de cercetări și proiectări electrotehnice, sudorul Ion Leu de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" și matrițerul Iordan 
Băcanu, de la întreprinderea de mecanică fină din București (JOS). Foto : S. CristianBăcanu, de la întreprinderea de mecanică fină din București (JOS).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, l-a primit, sîmbătă, pe tovarășul Ragnar Arnalds, președinte al Partidului Alianța Populară din' Islanda.La întîlnire a participat Ștefan Andrei, secretar al P.C.R.In cadrul convorbirilor rate cu acest prilej s-a efectuat o informare reciprocă asupra evoluției situației din cele două țări, a activității celor două partide în ultima perioadă și s-a realizat un schimb de păreri cu privire la unele probleme de interes comun privind viața politică contemporană.A fost reafirmată aprecierea pozitivă cu privire la relațiile prietenești existente între Partidul Comunist Român și Alianța Populară din Islanda și s-a exprimat dorința dezvoltării lor pe mai departe, potrivit intereselor popoarelor român și is- landez, ale unității forțelor muncitorești, democratice, antiimperialiste, de pretutindeni.Totodată s-a subliniat hotărirea Partidului Comunist Român și Alianței Populare din Islanda de a acționa pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor dintre România și

Islanda, în folosul celor două popoare prietene, al păcii, securității și colaborării internaționale.în cursul discuțiilor s-a relevat necesitatea depunerii de noi eforturi pentru continuarea și accentuarea procesului pozitiv de destindere și cooperare ce are loc în prezent, pentru stingerea focarelor de încordare și conflicte care mai persistă în diferite regiuni ale globului, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică. A fost salutată cu satisfacție, în acest context, desfășurarea lucrărilor primei etape a conferinței de la Helsinki pentru securitate și cooperare în Europa și s-a exprimat dorința ca aceasta să contribuie la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre țările continentului nostru, la garantarea securității fiecărui stat, la asigurarea unei largi cooperări economice, tehnico-științifi- ce, culturale și în alte domenii între toate popoarele europene, la promovarea colaborării pe plan internațional.Pornind de la convingerea că edificarea unei securități autentice nu poate să ignore aspectele militare, s-a exprimat convingerea că se impune în mod imperios să se treacă

la măsuri practice pe calea realizării dezarmării generale și, în primul rind, a celei nucleare, a retragerii trupelor străine de pe teritoriile altor state, desființării bazelor militare străine, crearea de zone denuclearizate, asigurarea condițiilor pentru încetarea concomitentă a celor două blocuri militare.Cele două părți au subliniat necesitatea intensificării acțiunilor unite ale tuturor popoarelor pentru a respinge politica imperialistă de agresiune și război, pentru a impune lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă și neocolonialistă, pentru afirmarea dreptului fiecărui popor la viață liberă, la dezvoltare democratică, pe baza egalității în drepturi, a principiilor independenței și suveranității naționale, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, neamestecului în treburile interne ale altor state, pentru amplificarea colaborării și înțelegerii internaționale. în deplin consens s-a subliniat dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe bogățiile naturale, de a le folosi în conformitate cu interesele sale naționale.Intîlnirea și discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.
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risipacare : păioase au dat în copt- se o amplă mobilizare de recoltat. Combinele spintecă iar boabele se revarsă șu- buncărele combinelor și în
In toate unitățile agricole m cerealele constată forțe la lanurile, voi în '1. .saci. în urma combinelor, presele balotează paiele, iar apoi vin plugurile și discurile, care pregătesc terenul în vederea însămînțării culturilor duble. Cu fiecare zi, la redacție sosesc noi vești despre succesele obținute de oamenii muncii din agricultură la executarea lucrărilor agricole de vară, se evidențiază lor de a stringe mai scurt timp colta acestui an,După întreprinderile agricole de stat din județele Constanța, Tulcea și Mehedinți, care au terminat de cî- teva zile recoltatul ’nunțat încheierea acestei lucrări și cele din județele Dolj, Teleorman, Arad, Vrancea. Sîmbătă, în întreprinderile agricole de stat mai erau de secerat 10 000 hectare cu orz, cea mai mare parte din această suprafață se află în județele unde vegetația culturilor este mai întîrziată. Rezultate bune au fost obținute și in cooperativele agricole din multe județe. Zilele acestea, în sudul țării a început și secerișul griului, lucrare

ce se va desfășura din plin în săp- tămîna care urmează, săptămînă care va constitui, în multe unități agricole, un adevărat examen in ce privește strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei.Deși sîntem la începutul campaniei de recoltare — piriă la sfîrșitul săp- tămîhii fuseseră recoltate circa 200 000 hectare cu cereale păioase — s-a putut constata că sint de rezolvat unele probleme. în primul rînd se, cere să se sincronizeze perfect transportul produselor cu recoltarea. Or, în unele locuri combinele nu au putut fi folosite la capacitatea maximă deoarece nu s-au asigurat suficiente camioane sau tractoare cu pemorci care să preia rapid cerealele și să le ducă la magazie. Pe baza programului privind pregătirea și desfășurarea lucrărilor agricole de vară, în funcție' de evaluarea producției și de cantitățile de cereale care trebuie livrate la fondul de stat, au fost întocmite grafice de afluire a producției din întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole la bazele de recepție, stabilindu-se ce cantități să fie transportate zilnic. A- cum trebuie să se asigure și necesarul corespunzător de mijloace de transport, pentru ca produsele să a- jungă in cel mai scurt timp in ma-

orzului, au a-
pregnant hotărirea și a depozita în cel și fără pierderi re- pînă Ia ultimul bob.

Hotărârea Plenarei C. C. al P. C. R
din 18-19 iunie 1973 presiunepăienje-Za-sus
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made mare lucrează pe

Cu privire

Socialistă România

De profesie:
lucratori

in- re a- îna- oameniitem modern, mic, cu conducte gropate. O mare ție : de pompare la nare (cu o capacitate32 mc pe secundă, cît jumătate din debitul mediu al Oltului) și alte două
econo- în- sta- Du- de

și perfecționarea

Alexandru BRAD corespondentul „Scînteii"

învătâmîntuluî
9

...Pămint crăpăt, sa încapă laba piciorului. Cimp deschis. Din loc în loc, in scurte răgazuri, oameni rezemați în cozile sapelor, cu miinile streașină ochilor întorși spre cerul de cuarț, cău- țind o scamă de nor, un crîmpei de nădejde. " darnic...'Imaginile de mai ni s-au întipărit pe retină într-o zi de secetă aspră dintr-o vară nu prea îndepărtată, tot aici, în cîmpia teleormăneană dintre Olt și Călmățui. Le-am transcris în fruntea acelor rînduri despre niște oameni pe care i-aș numi „lucrători la echilibrul naturii", cu satisfacția că; ele, imaginile, nu se vor mai oferi, de-acum înainte, din a- ceastă zonă de cîmpie mănoasă; nici unui alt reporter. Nu. pentru că aici, chiar din această vară, mii de hectare de pămint bun vor fi scoase definitiv de periul secetei, aici, în terasa mățui, de peste de luni, cîteva sute oameni, constructori zeștrați cil experiența multor șantiere, cu șini și utilaje productivitate, pe vînt și pe zloată, ger și pe arșiță la devenirea unei opere menite să șteargă definitiv dinviața altor sute și miide oameni sentimentul a-

sub im-Fiindcă Olt—Căl- douăzeci de în-

celei așteptări dureroase a ploii din zilele apocaliptice de caniculă, să-i dea pămîntului un spor de rodnicie.
★Buldozere, drăgi, ex-

cuprinde întregul sistem de irigații din terasa Olt-Călmățui. Explicațiile ing. Gheorghe Ivanov, șeful serviciului de producție, sînt precise, seci : un sis-

46 000 DE HECTARE CU PLOAIE LA
COMANDA

cavatoare, gredere, pere, alte utilaje le pentru săpat șanțuri ori pentru turnat ne — o „divizie" de motorizate— dau bătălia pe un .front deschis în perimetrul a 46 000 de hec-

stații repomparepreiau, ' una de la alta, apa și o urcă în terasă. Sus, canale deschise leagă între ele 34 de stații care pun sub 1000 de km de conducte îngropate. (Un niș de tuburi din beton precomprimat și mase plastice care, puse cap la cap, ar străbate țara, ca un brîu de răcoare subterană, de la Sulina la Beba Veche). întregul sistem — automatizat. Un. calculator electronic va prelucra multitudinea de informații primite din teren, de la cele privind debitul de apă aflat în ca- . nalele deschise pînă la cele referitoare la umiditatea solului.Potrivit planului de stat, constructorii din terasa Olt-Câlmătui trebuie să predea in exploatare 20 000 de hectare la sfîrșitul acestui an, iar diferența, de 26 000 de hectare, la sfîrșitul anului viitor, mai că, înscriindu-și forturile in cele ale tregului popor, de a liza actualul cincinal inte de termen, șantierului de aici, în frunte cu comuniștii, s-au angajat să devanseze to.a-

gazii, să se respecte graficele întocmite pentru a nu se produce aglomerări la bazele de recepție, care, de cele mai multe ori, duc la imobilizarea camioanelor. Neajunsurile care s-au constatat la preluarea orzului nu vor trebui să se repete la griu, unde cantitățile care se livrează sînt mult mai mari.A doua problemă se referă la eliberarea neîntîrziată a terenurilor de paie și însămințarea, într-un timp cit mai scurt, a culturilor duble. In programul amintit se prevedea ca lucrările să se execute în flux continuu : recoltat, eliberarea și pregătirea terenului și semănat. în acest scop, unitățile agricole trebuiau să asigure pentru fiecare presă de balotat paie sănii sau tîrîșuri cu care să se scoată baloții la capătul tarlalelor. Or, în multe locuri, baloții zac zile în șir pe cîmp, ceea ce împiedică pregătirea terenului și semănatul. în întreprinderile agricole de stat din unele județe, cum sînt Timiș, Arad, Dolj, Tulcea, suprafețele înșămînțafe reprezintă doar 19—22 la sută din plan. Și aceasta numai pentru că presele de balotat paie, mijloacele de lelalte site la dițiile turilortransportului neîntîrziată a arăturilor pentru a se putea însămința în cel mai scurt timp toate suprafețele prevăzute.Cu fiecare zi se intensifică lucrările de recoltare a cerealelor păioase. Trebuie să existe o sincronizare perfectă între seceriș și transport, între eliberarea terenului și semănatul culturilor duble. Drumul griului este unul singur : din lanuri în fără îritîrziere, fără risipă, cest obiectiv trebuie să-și treze, in aceste zile, atențiași organizațiile de partid, conducerile de unități agricole, toți oamenii muncii de pe ogoare.

BRĂILA

COMBINELE
FOLOSITE
DIN PLIN

utilaje nu întreaga lor bune pentru duble
transport și ce- sint încă folo- capacităte. Con- semănatul cul-impun urgentarea paielor și efectuarea

magazii, Spre a- concen- organele

La 7 iulie, 55 din 67 de cooperative agricole din județul Brăila terminaseră recoltarea orzului. în același timp, un număr de 15 cooperative agricole — printre care Roșiori, Colțea, Tirlele Filiu, Jir- lău, Mihai Bravu, Traianu și altele— au inceput secerișul griului. La cooperativa agricolă „Drum nou" din comuna Movila Miresii, această lucrare se desfășoară din plin : combinele „Gloria" au deschis drum pentru alte 10 combine C 1, care au intrat pe rînd în lan. între mecanizatori a fost organizată și se desfășoară o vie întrecere. Pentru rezultate foarte bune obținute la recoltarea orzului, mecanizatorul Gheorghe Jercăianu a fost premiat. Faptul i-a stimulat pe mecanizatorii Gheorghe Munteanu, Nicolae Zainea, Vasile Bănică și alții, care au reușit, din primele ore, să lucreze la întreaga capacitate a combinelor. Cine credeți că va ciștiga ?— îi întrebăm. „Cel mai bun, ca în oricare altă întrecere : cel care va ști să folosească fiecare minut din timpul optim, cel care va aduna fiecare bob".
N. Gr. MARAȘANUcorespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a IV-a)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR PRIMEI FAZE A CONFE
RINȚEI PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE ÎN 

EUROPA

— Textul Comunicatului dat publicității la încheierea 
dezbaterilor

Un curent nou își croiește drum pe continentul 
nostru (Corespondență din Helsinki, de la trimisul 
special al „Scînteii")
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FAPTUL
DIVERSMilițienii pompieriîntr-una din nopțile trecute, plutonierul Ion Achim și sergentul major Gheorghe Dincă, de la circumscripția 13 miliție din Capitală, în timp ce se aflau în serviciul de patrulare, au observat trîmbe de fum ieșind din imobilul situat în Calea Alexandriei nr. 4. Au sărit imediat gardul și, cum casa era încuiată, iar dinăuntru nu răspundea nimeni, au spart un geam, pentru a pătrunde in ea. După citeva clipe, cei doi milițieni, împreună cu plutonierul Ion Parpală, chemat de ei în ajutor, au reușit să scoată afară, în stare de inconștiență, pe Mihail Scurla (din neglijența căruia se declanșase incendiul) și să stingă focul. O intervenție oportună, grație căreia a fost salvată viața unui om și evitate importante pagube materiale.Bilanțul

9narciselorDeși sezonul narciselor a tre
cut, aducem din nou in discuție 
cazul lor. O facem determinați 
de constatarea (e drept, cam 
tardivă) a Consiliului județean 
de ocrotirea naturii Brașov. în
chisă timp de trei ani, tocmai 
în vederea refacerii plantelor, 
poiana cu narcise din Dumbrava 
Vadului a redevenit, anul aces
ta, accesibilă vizitatorilor. Dar, 
după numai un sezon, ea riscă 
să fie din nou închisă. De ce ? 
Datorită modului in care gospo
darii comunei Șercaia și unii 
„turiști" au conceput să „con
serve" acest monument al na
turii. Minați de meschine inte
rese materiale, primii s-au re
zumat să încaseze taxa de in
trare, în al cărei preț de 2 lei 
era inclusă și culegerea 
număr de... 25 narcise, iar vizi
tatorii, evident, nu s-au 
poftiți de două ori. Trecerea ce
lor 6 000—8 000 de turiști a lă
sat urme adinei în poiană. Pes
te 150 000 de narcise culese, a- 
proape 40 la sută din suprafața 
pocnii distrusă. Un bilanț nedo
rit, care va determina, sperăm, 
măsuri de rigoare.

Pe coasta noastră maritimă se află in prezent peste 80 000 de turiști români și străini. Mai mult de jumătate din capacitatea litoralului pe luna iunie a fost ocupată de oameni ai muncii din țara noastră, proporție care, in bună măsură, se va menține și în cursul lunii iulie. Cea mai mare parte a locurilor din stațiunile Eforie- Sud, Aurora, Jupiter și Saturn din Mangalia sint contractate de sindicate și oficiile județene de turism pentru oamenii muncii din țara noastră. Pe la jumătatea lunii iulie, așa cum rezultă din cererile de vacantă, toate cele 110 000 de locuri vor fi în întregime ocupate.Lucrătorii litoralului s-au angajat și ei din plin în „cursa" pentru reușita concediilor de odihnă la mare. Sînt peste 26 000 — hotelieri, bucătari, ospătari, ghizi, șoferi, mecanicii fri- gotehniști etc., etc. — o „armată" întreagă deci, care stă, ori ar trebui să stea, tot timpul la dispoziția oamenilor aflați la odihnă....Restaurantul Dorna din Mamaia. Aproape 1 500 de locuri în saloane și pe terasă — o adevărată grădină cu flori. Trebuie să fii norocos ca să găsești aici un loc liber. De ce ? Pentru că aici nici un efort nu se consideră prea mare pentru ca oaspeții, indiferent că sînt turiști străini sau români, să fie mulțumiți. Că așa stau lucrurile ne-o demonstrează și acest fapt : fiecare serie de turiști, înainte de a servi prima masă, este invitată în fața unui panou. Ce conține el ? Nimic altceva decit o listă, pe 14 zile, a meniurilor — în două și chiar trei variante — ce le vor fi oferite în a- ceastă perioadă. Pe baza preferințelor turiștilor se stabilește care meniu Să ră- mînă pe listă și care nu. Cuvîntul turistului e lege ! Acesta este „secretul" restaurantului Dorna și al colectivului său condus de responsabilul Mircea Georgescu.Așa cum în toate sectoarele există întrecere, „Industria" vacanțelor are și ea întrecerea ei. Nu știm dacă turiștii, care și-ar propune să fie arbitrii acestei competiții, ar putea să-și ducă pină la

capăt, în mod obiectiv, misiunea. în clipa cînd s-ar hotărî, de pildă, să spună că la restaurantul „Nunta Zamfirei" din Eforie Nord echipa constănțeană, condusă de Ștefan Tudulea, face demonstrație de artă culinară, și-ar aduce aminte că, la „Crama Neptun" din Mangalia, responsabilul T. Iftode și cu ai săi moldoveni umblă ca sfirlezele printre mese și nu repetă nici măcar într-o singură seară preparatele oferite în cealaltă. în clipa în care

lor (ambii sînt pensionari — n.n.). „Personalul a fost deosebit de îndatoritor cu noi. Mincarea, bună. Restaurantul a strălucit de curățenie. Pe mese, flori multe. ca la noi acasă".Ne-am obișnuit, poate meritat în unele cazuri, să-i privim cu ochi critic pe unii dintre lucrătorii serviciilor de alimentație publică și hoteliere ale litoralului. O vom face — dacă ne vor da prilejul nedorit — și în continuare. Acest lucru au început să-1 facă, de
PE LITORAL

Barometrul 
ospitalității 
indică 
voie bună

s-ar hotărî să elogieze — să zicem — echipa constănțeană de Ia „Europa" ar fi puși în dilemă, pentru că a- precieri asemănătoare se fac în mod curent despre echipele bucureștene de la „Capitol", „Aladin", „Orion" și „Cleopatra" (I.H.R. Mangalia) ori de la „Union" (Eforie Nord), „Riviera", „Miorița", „Albatros" (Mamaia). Dar și unitățile cu colective mai puțin celebre s-au angajat în competiție pentru calitatea serviciilor. Ne-au confirmat a- cest lucru turiștii cu care am stat de vorbă. Soții Va- silica și Tudor Mihai, brașoveni de origine, pe care i-am întîlnit la complexul „Brateș" din Venus, ne-au spus că au petrecut cea mai frumoasă vacanță din viața

altfel, înseși colectivele in mijlocul cărora apar oameni certați cu buna conduită profesională, cu cinstea. Un ordin comun al ministrului comerțului interior și ,al ministrului turismului prevede că acei lucrători care au abateri de la normele de etică profesională pe timpul cit lucrează pe litoral, își pierd dreptul de a mai lucra atît în comerț, cit și în turism. O măsură luată în numele nostru, al turiștilor, pe care o salutăm ca atare cu căldură. Grigore Moroianu, director adjunct al I.H.R. Mangalia, ne informează că aici, în stațiunile din sud, cei care au încercat să se abată de la a- ceste norme (vezi cazul colectivului de conducere al restaurantului „Mercur")

„au fost trimiși acasă". „Sîntem hotărîți — ne-a spus directorul — să nu admitem nici un rabat la calitatea serviciilor pe care le prestăm turiștilor".E adevărat, în această „armată" de 26 000 de oameni pot să mai apară, și din păcate mai apar, și... „uscături". Dar stimăm pe majoritatea acelora pentru care marea nu înseamnă mare, ci 
MUNCA intensă, adeseori epuizantă, de minimum 10—12 ore din 24. Calcule precise demonstrează că un ospătar pe litoral aleargă zilnic — pentru că viteza face parte din meseria Iui — circa 40 km și poartă pe brațe, de la ceaiul de dimineață pînă la desertul de seară, peste 5 000 kg ! Și tot calcule precise arată că un hotelier (respectiv recepționer) este solicitat să răspundă zilnic la circa 2 500 de întrebări și să dea relații la telefon cam tot la atitea solicitări.— „Noi considerăm că in acest, sezon — ne spune Va- sile Trandafir — directorul general al centralei O.N.T. Litoral — „armata vacantelor" își face bine datoria. Nici o firmă străină, și sîntem în relații cu 75. nu ne-a înaintat pină acum vreo nemulțumire. Vă propun să citim doar două aprecieri : „Turiștii francezi ve- niți la Mangalia prin firma Touring Club Breteto s-au simțit foarte bine la complexul „Hora" și așteaptă cu nerăbdare anul viitor pentru a se întoarce", iar reprezentantul firmei „International Tourist Services" scrie : „Serviciile în restaurante se desfășoară anul acesta, peste tot, bine".Ce-am mai putea adăuga noi la aceste aprecieri ? „Transatlanticul" vacanței se îndreaptă acum, cu toate pînzcle, spre cota de vîrf a călătoriei. Eforturile mari abia încep, iar pe organizatorii vacanțelor noastre îi dorim, în totalitate, la fel de atenți și binevoitori cu toți oamenii muncii aflați la odihnă pe litoral, cu toți turiștii veniți de peste hotare. Cuvintele calde de mai sus — îndreptățite pentru cei citați — se vor deci, totodată, și un îndemn pentru cele 26 000 de gazde, care u- neori...

Constantin PR1ESCU

A apărut nr. 3/1973 

□I revistei Institutului de 

studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. 

al P.C.R.

„ANALE DE ISTORIE"

ȘANTIERELE
MUNCII

PATRIOTICEContinuînd tradiția muncii patriotice, născută cu un sfert de veac în urmă pe șantierele naționale de la Salva Vișeu și Agnita Botorca, mii și mii de tineri muncesc acum cu avint sporit pe cele 11 șantiere naționale organizate pe întreg cuprinsul patriei. Rezultatele sînt cit se poate de concludente. După primele 6 luni ale acestui an, ei au efectuat, prin muncă patriotică, lucrări în valoare de 900 milioane lei, care se adaugă realizărilor din primii doi ani ai cincinalului, evaluate la 4,2 miliarde lei. în această vară, peste 300 000 de elevi și studenți care își petrec vacanța în tabere vor participa la acțiuni de muncă patriotică.Refrenul „Hei rup !“ continuă să fie prezent, ca o tradiție, ca un îndemn, ca un simbol al legăturii dintre generații.(Agerpres)
COMPLETARE

LA ARTICOLUL

unui

lăsat

I Platăj pentru...[ notele deI plată

v-

î 
î

NOI ARTICOLE DIN ȚESĂTURI DE MĂTASEde muncă de la mătase „Victoria"

De la o vreme, la Inspecția de stat pentru controlul prețurilor din județul Prahova se primeau tot mai multe sesizări privind „umflarea" notelor de plată de către unele unități a- parținînd cooperației meșteșugărești. Sondajele au confirmat că o serie de unități din Ploiești, Cîmpina, Sinaia, Mizil, Comarnic își făcuseră un adevărat obicei din „ciupirea" clienților cu 5—6 lei. Nu scăpa netaxată nici... desprăfuirea aparatului sau o simplă reglare a imaginii televizorului, ca să nu mai spunem că, în unele locuri, clientul plătea pînă și... întocmirea formei de plată ! în această situație au fost găsite nu mai puțin de 8 unități, ai căror responsabili au fost amendați substanțial. Cum s-ar spune, celor ce umflau notele de plată le-a venit rîndul... la plată.

Colectivul țesătoria de din Iași a încheiat primul semestru al anului în curs cu realizări importante în producție. Bunăoară, a fost realizată o producție globală suplimentară în valoare de 2 150 000 lei și o producție-marfă cu 224 000 mp peste prevederi, depășindu-se astfel angajamentul anual suplimentat la 200 000 mp. Aceasta este urmarea faptului că toate capacitățile de producție au fost mai deplin folosite, produ- cindu-se continuu peste parametrii proiectați și cu o productivitate a muncii de 1,1 la sută peste plan.Concomitent au fost obținute succese deosebite și pe linia diversificării producției de țesături, în raport cu moda anului. Astfel, după cum ne informează ing. Deneș Ildico, din cadrul atelierului de creație, de la începutul anului și pină în

prezent au fost introduse ■ fabricație 16 articole noi,110 desene și 550 de poziții co- loristice. Deși acestea au fost contractate pentru semestrul II al anului, multe din noile articole au și fost livrate beneficiarilor interni și externi. Este vorba de țesăturile din vîscoză și celofibră denumite „Caii", mult căutate pentru îmbră- căminți de mobilă și saltele, de articolul „Acvar", realizat sută la sută din fire poliesterice, primite de la Combinatul da fibre și fire sintetice din Iași, de articolul ..Bolero", obținut din. fire poliesterice și fire de bumbac- în amestec cu poli- esteri. Ultimul este imprimat și se folosește pentru rochii, bluze, cămăși. Mult cerut pentru căptușeli fantezi este și articolul „Ozana", realizat din fire ace- tonice, precum și articolul „Cobra", fabricat sută Ia sută din

în în de la in
relon și care este bun pentru hanorace, bluze de vînt ele.Zilele acestea, colectivul creatori al fabricii a pus punct încă 11 articole noi,140 desene și 600 poziții colo- ristice, cu care întreprinderea se va prezenta la contractările pentru 1974, ce se fac la începutul lunii august. Și aceste țesături tip mătase sînt, în majoritate, create penlru rochii, bluze, cămăși, lenjerie fină de corp și de pat, din fire poliesterice simple și texturate, produse de Combinatul de fibre și fire sintetice Iași. Articolele cu denumirile de „Bolero", „Bica", „Ernest", „Iasomie" și celelalte, puse experimental în vinzare la magazinul „Gioconda" din incinta fabricii, au fost mult căutate de cumpărători.Manole CORCACI corespondentul „Scînteii" A
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IAtentie, copii!
In lunile mal și iunie — ne 

spune o statistică recent înche
iată la serviciul de circulație al 
miliției Capitalei — pe raza 
municipiului București s-au în
registrat 25 de accidente de cir
culație ale căror victime au fost 
copii. Consecințele acestora ? 
Mai mult decit îngrijorătoare : 
6 copii decedați, 3 grav răniți, 
16 răniți ușor. împrejurările in 
care au avut loc aceste acciden
te, din păcate, sint bine cunoscu
te : neatenție, joacă pe străzi, 
traversări prin locuri nepermi- 
se și, nu în ultimul rînd, lipsa 
de supraveghere din partea ce
lor mari. Acum ne aflăm in 
plină vacanță : străzile sint mai 
aglomerate ; copiii au mai mult 
timp liber și sint chemați mai 
mult la joacă. Motive în plus 
pentru părinți să fie și ei, mai 
mult ca oricînd, cu ochii in 
patru.

j POPAS LA I L I ȘE ȘT I
i Intr-o pădure, situată la 23 km.’ de Suceava, pe șoseaua ce duce 
ț spre Vatra Dornei, turiștii sint 
1 întimpinați în aceste zile de o
1 gazdă deosebit de ospitalieră :
i motelul Ilișeșii. Construită în- , tr-o zonă preferată de numeroși
1 amatori de drumeție pentru pi-
1 torescul ei cu totul aparte, a-’ ceasta unitate turistică a coo-\ perației de consum asigurăi condiții optime de cazare și* masă. Motelul, deschis tottimpul anului, dispune de came-i re cu cite două și trei paturi,’ oferind preparate tradiționale și\ băuturi selecționate. De aici, <
1 oaspeții pot face excursii în îm-’ prejurimi pentru a vizita re- ' numitele monumente din nordulMoldovei — minăstirile Drago-. mirna, Sucevița, Moldovița, ' Humor, Voroneț, casa memo- rială „Ciprian Porumbescu". A

„BUNUL PLAC 
PE BANCA 

ACUZAȚILOR»în „Scînteia" nr. 9 560, din 5 iulie a.c., sub titlul „Bunul piac pe banca' acuzaților", relatam o serie de abuzuri și ilegalități săvîrșite în domeniul administrării și repartizării spa- / țiului locativ proprietate de stat din municipiul Pitești. în finalul anchetei ne angajam să informăm opinia publică despre măsurile ce’ se yor lua împotriva celor care au săvirșit sau au înlesnit săvîrșirea acelor a- buzuri și ilegalități.Astăzi sîntem în măsură să adu - cern la cunoștința cititorilor noștri măsurile luate de organele locale de partid și de stat împotriva celor care și-au permis să nesocotească principiile eticii și echității socialiste, legile statului :• Biroul Comitetului județean Argeș al P.C.R., în urma unei analize intransigente a activității secretariatului comitetului municipal de partid și Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Pitești. a făcut recomandări comitetului municipal de partid privind a- doptarea de măsuri ferme împotriva celor vinovați de încălcarea legilor statului.
e în ziua de 6 iunie a.c., plenara extraordinară a Comitetului municipal de partid Pitești a hotărît eliberarea lui Teodor Nichifor din calitatea de membru al comitetului și al biroului comitetului municipal de partid. în aceeași zi, sesiunea extraordinară a Consiliului popular mu nicipal Pitești a hotărît în unanimitate eliberarea Iui Teodor Nichifor din Comitetul executiv și din funcția de prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal Pitești.Comitetul municipal de partid și consiliul popular municipal au ho- tărit, de asemenea, eliberarea din funcții a tuturor persoanelor vinovate de nesocotirea legilor, a principiilor etice ale societății noastre.După cum se vede, este vorba de măsuri ferme, pe care, sintem convinși, opinia publică le va primi cu satisfacție.

După treidecenii
Filotimi 

chiriași...

sa in îm- ale anului din PIo- speranța.Despărțit de sora prejurările deosebite 1944, Lazăr Caravia, iești, nu și-a pierdut că, totuși, odată și odată, va reuși să o întilnească. Fiind informat cu citva timp în urmă că sora sa s-ar afla în județul Mehedinți, s-a adresat Inspectoratului județean Mehedinți al . Ministerului de Interne. Și, iată, perseverența i-a fost răsplătită, în scurt timp, L. C. a fost anunțat că sora sa poartă numele de Angela Emilia Iordăchescu și locuiește în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Astfel, după a- proape treizeci de ani, frate și soră s-au revăzut. Emoționantă revedere...Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorțjhe DAVID
ți corespondenții „Scînteii1

— Ca unor copii ai mei le-am purtat de grijă. Nimic nu le-a lipsit. Confort, apă, căldură... Ba, dacă erau bolnavi, le dădeam și medicamentele pe care le aveam in casă...Cine rostește aceste cuvinte ? Vreo bunică grijulie ? Vreo mătușă devotată trup și suflet unor nepoțel nerecunoscători ? Nici una, nici alta. Roman Alexandra, din București, str. Milcov nr. 4, se afla în fața instanței — judecătoria sectorului 8 — din cu totul alte motive. De fapt, nu dumneaei era cea care ar fi avut a se plînge de ceva: își orînduise așa de bine treburile incit, de pe urma celor trei camere închiriate încasa, nici mai mult, nici mai puțin, decit... 1550 lei ! Mai exact : de douăsprezece ori cuantumul chiriei pe care o plătea la rîndul ei, pentru toată casa. Avea deja șapte chiriași și tocmai aranjase cu cel de-al optulea : tin fotoliu-pat, contra 200 lei ! în instanță însă, aproape se miră cum se face că totul a luat o asemenea întorsătură : •— Onorat tribunal, recunosc faptele, dar ce vină am eu ? Am fost rugată să primesc persoanele respective în casă, iar chiriile majorate mi le-au oferit singuri, spunînd că așa au plătit și pe unde au mai stata.
X._______________________________

Filotimi chiriași 1 Bagă mina în buzunar și nici nu se uită la bani, de teamă să nu strice prețul.Și noi, la început, mai să credem\ că e vorba de niște nepoți nerecunoscători...
Lipsea doar 
contractul, 
de omenie 

uitase...
— Recunoașteți că locuiți împreună cu reclamantul, titular al contractului de închiriere, la adresa arătată ?— Sigur că da, onorată instanță ! Doar stau împreună cu părinții de ani de zile. Chiar și după ce m-am însurat.— în legătură cu aceasta, este adevărat că în 1969, cînd s-a recalculat chiria, aceasta a fost majorată în funcție de salariul soției dumneavoastră, fiind venitul cel mai mare din casă, deși titular de contract a rămas tot reclamantul ?— Este adevărat. Chiria s-a majorat a- tunci de la 41 la 75 de lei, fiindcă salariul soției mele era mai mare decit pensia tatii.

— Și ce părere aveți de pretențiile sale ? („Pretențiile", traduse mai direct, ar suna cam așa : „copii, copii, dar acum, cînd ați devenit oameni mari, mai plătiți și voi măcar partea voastră de chirie !...“ n. r.). Cere să vă aduceți in mod corespunzător contribuția la plata chiriei. Suma, pe cîțiva ani în urmă, se ridică la aproape 1 800 de lei.— Păi bine, tovarășe președinte, cu ce temei cere acest lucru ? Ce, eu și cu ne- vastă-mea am stat cu ei în calitate de chiriași ? Doar’ nu există decit un singur contract... \(Cu prilejul dezbaterilor in dosarul nr. 2 983/1973. Tribunalul Capitalei. Secția a IlI-a civilă. Soluția : plata sumei solicitate. Recursul a fost respins).
Scripte 

la kilogram
Cind a cumpărat, cu vreo doi ani în urmă, o ditamai grămadă de trei tone de fier beton, Burlacu Petre, din comuna Buc- șani, județul Ilfov, se felicita în sinea lui pentru afacerea bună pe care o făcuse. Mai ales că nici nu adusese fierul de departe, ci din curtea vecinului său, Beșliu Constantin. Totuși, parcă, parcă, un fel de îndoială tot prindea a-i încolți în suflet :

■/

‘ Flori și spirit 
gospodăresc 

la Pia tr a NeamțIn fiecare an, întrecerea patriotică dintre localitățile țării antrenează uriașe forțe gospodărești, pune în valoare numeroase inițiative ale cetățenilor dornici ca orașul sau comuna în care locuiesc să se situeze în fruntea celor mai frumoase și mai bine gospodărite. Această întrecere, in care sint angajați milioane de cetățeni, de toate virstelc, este o replică, pe plan edilitar, a întrecerii socialiste dintre colectivele unităților economice, a cărei scadență apropiată este 23 August.în rînduriie ce urmează ne-ain propus să aflăm ce acțiuni gospodărești importante se întreprind în orașul Piatra Neamț, atît de către municipalitate, cit și de cetățeni. în actuala etapă a întrecerii patriotice. Reamintim cititorilor că orașul de la poalele I’ietricicăi are de apărat o reputație de localitate premiată tocmai pentru eficacitatea acțiunilor de bună gospodărire și înfrumusețare. Ne-am adresat deci tovarășului VASILE GHERASIM, primarul municipiului, rugindu-1 să ne informeze despre obiectivele aflate pe agenda edilitară, în perioada imediat următoare.— Primăvara acestui an am început-o printr-o toaletă a tuturor străzilor care, datorită zăpezilor mari și ploilor, ieșiseră din iarnă mult deteriorate. Am aplicat astfel plombe pe circa 10 000 mp străzi. De asemenea, celor 176 ha de zone verzi, care au fost curățate în întregime, li s-au adăugat prin munca patriotică a cetățenilor încă 9 ha amplasate în noile cartiere de locuințe Dărmănești, Mărăței și Precista. Tot aici ș-au plantat milioane de flori, kilometri întregi de arbuști ornamentali și peste 5 000 de pomi fructiferi — îndeosebi meri, peri, nuci și vișini.Tot ca o realizare ’73 putem consemna că a fost dat în folosință noul nod de circulație „Carpați", peste rîul Cuiejdi, prevăzut cu 4 benzi de circulație — obiectiv care, în final, va fi flancat de blocuri cu 9 niveluri ce vor ornamenta această principală arteră de penetrație în oraș dinspre zonele turistice din nordul Moldovei. Marea majoritate a acestor lucrări sînt opera participării masive a locuitorilor orașului la acțiuni de muncă patriotică. Datorită sprijinului larg al cetățenilor, încă de pe acum municipiul nostru și-a îndeplinit angajamentul anual, executînd prin muncă patriotică un volum de lucrări în valoare de peste 16 milioane lei. Pe baza propunerilor venite din partea cetățenilor și a deputaților s-au găsit însă soluții pentru ca, pînă la sfirșitul anu

lui, volumul de lucrări, prevăzute inițial, să fie mult depășit.— în ce au constat acțiunile de masă ale cetățenilor la înfrumusețarea orașului ?— Amintesc, ca o inițiativă, faptul că toate locurile de agrement din parcul Cojla, cit și ștrandul din Valea Bistriței au fost preluate in patronaj de către liceele „Petru Rareș", „Calistrat Hogaș", nr. 3, grupurile școlare de chimie și forestier — care au adus zilnic la muncă patriotică 400— 500 elevi. Pe de altă parte, colectivele marilor unități economice de pe platforma chimică Săvinești, întreprinderea de exploatare și industrializare a lemnului, întreprinderea mecanică „Ceahlăul" ș.a. au luat spre executare în întregime lucrările pentru regularizarea torenților „Cărbunoasa". „Bolo- voaia" și „Potocina" de pe versanții munților care înconjoară orașul. Evident, a- ceste lucrări au fost încheiate. Asociațiile de locatari au început să aibă un rol tot mai important în buna gospodărire a cartierelor. Este lăudabilă. de pildă, inițiativa deputaților de a organiza în circumscripții niște microsere — furnizoare de material floricol. Numai în sera’ din circumscripția deputatului Constantin Mîndreanu, spre e- xemplu, au fost produse și s-au furnizat pentru zonele verzi ale orașului aproape 15 000 fire de flori.— Ce alte obiective

veți mai adăuga la zestrea edilitară a o- rașului și la ce locuri noi de agrement invitați populația și turiștii în actualul sezon estival ?— Sînt în curs de finisaj o creșă cu 105 locuri, in cartierul Precista, și un dispensar la gara veche, ultimul fiind construit din contribuția bănească pe anul trecut a cetățenilor. Pe de altă parte,. albia rîului Cuiejdi a început să fie decolmatată, iar prin extinderea zonelor verzi din împrejurimile rîului organizăm aici o importantă bază de agrement. De asemenea, au fost a- tacate lucrările pentru amenajarea unui parc sportiv al tineretului în zona Bîtca Doamnei — unde, pe lingă terețiurile de fotbal, volei, handbal, tenis de cîmp, va fi organizată și o bază nautică, punîndu-se astfel în valoare condițiile naturale create prin salba lacurilor de acumulare de pe rîul Bistrița. în ce privește zestrea florală a orașului, subliniez organizarea tradiționalelor covoare de flori realizate pe motive naționale specifice locului, însumînd circa 7 milioane de flori....Aceste citeva însemne ale hărniciei locuitorilor din Piatra Neamț pun în evidență o trăsătură dominantă a actualei etape a întrecerii patriotice dintre localitățile țării și anume, dorința cetățenilor de a face o- rașul lor cit mai frumos.
Ion MANEA corespondentul „Scînteii"

— Vecine — i-a zis el într-o zi lui Beșliu — de unde zici că ai fierul ăsta ?— Ce-ți pasă ? De unde-1 am, e cu acte-n regulă, nu-ți bate capul ! Dacă -vrei, ți le și arăt...— Așa mă gîndeam și eu. Să nu dau cumva de vreun bucluc, a mai zis omul și s-a pus pe așteptat actele.Și a așteptat. O zi, două, nouă și... nimic. De unde era să aducă Beșliu acte dacă nici el n-avea ? Totul — cum a descoperit apoi miliția — provenea din furt de Ia depozitul nr. 3 al întreprinderii de aprovizionare în construcții, din șoseaua Pantelimon. De acolo se aproviziona Beșliu. Și nu numai el, ci și alții care „se înțelegeau" bine cu gestionarul Graure Constantin. Și nu numai fier beton. Sirmă, tablă, cuie etc. — toată paguba apreciată la a- proape 200 000 lei ! Au urmat cercetări, anchetă și iată-i pe vinovați în boxă, la Tribunalul Capitalei. Instanța audiază martori :— Onorată instanță — își începe depoziția unul dintre portarii depozitului — noi n-am bănuit nimic. N-aveam cum depista transporturile frauduloase ; mașinile aveau, de fiecare dată, acte în regulă. Scria clar, negru pe alb, aviz-factură de expediție pentru cutare sau cutare șantier...Acte in regulă ! La prima vedere, intr-adevăr, așa erau actele. Fiindcă C. Graure avea imprimate cu kilogramul : nici număr, nici serie — nimeni nu mai știa cite are. Numai la sfirșitul unui an s-au găsit la el 5 512 avize neconsumate. Putea scoate tot depozitul pe poartă. Cum de a putut acumula asemenea „rezerve" — greu de răspuns ! Cu atît mai mult cu cit un act

normativ (H.C.M. 73/1958) stabilea încă de acum 15 ani un regim sever pentru imprimatele cu regim special. Numai că, pină la aplicarea lui, a trecut timp, nu glumă : o circulară de aplicare din 1964 (nr. 20, aparținînd D.G.C.M.), un ordin al Întreprinderii cu pricina, tocmai în 1971. Intre timp, Graure și alții ca el au profitat din plin de regimul „elastic" al evidenței imprimatelor. De ce a trebuit să treacă atita pînă la aplicarea unui act normativ ?Poate știu forurile in cauză. Așteptăm.
Din caietul 
grefierului

„Nu recunosc că am participat la sustragerea griului din magazie, așa cum susține, printre alții, și unul pe care-1 știu eu că are necaz pe mine, deoarece l-am refuzat să-i fiu martor la miliție în legătură cu sîrma pentru plasă de la I.A.S. îmi ceruse să declar că l-am văzut cumpărînd sîrma de la cooperativă, dar eu am refuzat pe motiv că sirma de la cooperativă nu se potrivea cu cea de la I.A.S...."(Din declarația inculpatului Zară Va- sile. Dosarul 1 575/1972. Tribunalul județean Vrancea).
Dinu POPESCU
Emil MARINACHE
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Hotarîrea Plenarei C. C. al P. C. R. din 18-19 iunie 1973
*

Cu privire la dezvoltarea 
învățămmtiibi în Republica

Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, întrunită în zilele de 18—19 iunie 1973, a dezbătut și aprobat raportul Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului în România, raport elaborat pe baza studiilor efectuate de Ministerul Educației și învățămîntului.Făcînd bilanțul activității desfășurate pentru aplicarea Directivelor C.C. al P.C.R. din aprilie 1968, plenara subliniază rezultatele pozitive obținute de învățămîntul din țara noastră, evoluția lui ascendentă, contribuția valoroasă a școlii • la asigurarea economiei naționale, a tuturor sectoarelor vieții sociale cu cadrele și specialiștii necesari, la ridicarea nivelului de cultură și civilizație al întregului Ă?opor.r Plenara dă o înaltă apreciere contribuției teoretice și practice a tovarășului Nicolae Ceaușescu la rezolvarea problemelor fundamentale ale dezvoltării școlii de toate gradele, la modernizarea ei prin integrarea învățămîntului cu cercetarea științifică și producția, prin perfecționarea practicii în producție a elevilor și studenților, la aplicarea unui sistem unitar și eficient de predare a științelor sociale, la îmbunătățirea activității de educație moral-politică a tineretului în spiritul eticii și echității socialiste.în țara noastră studiază, în prezent, peste 4 milioane de tineri, ceea ce înseamnă că din cinci locuitori unul este cuprins într-o formă de învățămînt. A crescut numărul grădinițelor și s-a asigurat generalizarea în linii mari a învățămîntului preșcolar pentru copiii în vîrstă de 5 ani. Aproape 91 la sută din tineretul școlar este cuprins într-o formă de învățămînt cu o durată de cel puțin 10 ani. Numărul elevilor care urmează învățămîntul liceal este de peste 10 ori, iar al studenților de aproape 7 ori mai mare decît în anul școlar 1938/1939. Toate acestea, precum și preocupările continue pentru perfecționarea procesului instructiv-educativ situează România printre țările avansate din lume în ceea ce privește dezvoltarea învățămîntului.Plenara apreciază că s-au obținut progrese însemnate în modernizarea structurilor și conținutului învățămîntului, în legarea școlii cu nevoile vieții, ale științei și culturii, în sporirea eficienței procesului instructiv-educativ. în școli și instituții de învățămînt superior există o atmosferă de lucru și seriozitate. Elevii și studenții sînt animați de dorința de a-și însuși cunoștințe temeinice, care să le dea posibilitatea să-și aducă 
o contribuție cît mai mare la progresul patriei, la întreaga activitate de edificare a societății socialiste, la apărarea independenței naționale, a cuceririlor revoluționare ale poporului.Plenara dă o înaltă prețuire activității intense desfășurate de puternicul detașament de cadre didactice, care participă activ la înfăptuirea politicii partidului, aducînd o valoroasă contribuție la realizarea programului de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Peste 43 la sută din totalul cadrelor didactice sînt membri ai partidului, ceea ce are o mare importanță în promovarea unui spirit de exigență și responsabilitate în întreaga activitate pe care o desfășoară școala.Succesele înregistrate în ultimii ani de învățământul nostru, ca și adeziunea largă a cadrelor didactice și studenților la măsurile de îmbunătățire stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 1968, de Congresul al X-lea și de Conferința Națională confirmă deplina justețe a politicii partidului în domeniul învățămîntului.Plenara apreciază că, în lumina sarcinilor stabilite de partid, a cerințelor crescînde pe care le ridică, progresul țării în actuala etapă, cu toate realizările obținute în domeniul învățămîntului, mai sînt o seamă de neajunsuri.Dezvoltarea școlii nu a ținut pasul cu evoluția generală a societății noastre și nu a fost corelată întotdeauna cu necesitățile de formare a cadrelor de toate nivelurile pentru economia națională. Din cauza unei defectuoase planificări, în unele domenii există un surplus de specialiști, în timp ce în altele nu au fost asigurate efectivele necesare.Deși majoritatea elevilor care au promovat. 8 clase au fost încadrați în diferite tipuri de școli, totuși, o

în lumina acestor obiective Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român HOTĂRĂȘTE :

I.Ministerul Educației și învățămîntului. consiliile populare județene vor lua măsurile necesare pentru extinderea învățămîntului 
preșcolar, ca parte integrantă a sistemului de învățămînt din țara noastră, astfel încît, în anul școlar 1980/1981, să fie cuprinsă în grădinițe aproape întreaga populație preșcolară în vîrstă de 3—6 ani. Se va acorda atenție cuprinderii, în instituțiile preșcolare, a tuturor copiilor de 5 ani de la orașe și sate, creîndu-se condiții 
ca aceștia să poată primi educația 

lipsă serioasă o constituie faptul că nu s-a îndeplinit sarcina Plenarei C.C. al P.C.R. din 1968 privind cuprinderea, pînă în 1973, a tuturor absolvenților clasei a VlII-a în școala generală obligatorie de 10 ani.Ponderea elevilor cuprinși în liceele de specialitate și, îndeosebi, în cele industriale, este încă redusă. Durata pregătirii în școala profesională continuă să fie mare; nu sînt dezvoltate suficient cursurile de scurtă durată. Continuă să se manifeste neajunsuri în legarea învățămîntului de practică și de viață. Integrarea cu producția și cercetarea științifică se desfășoară lent. în unele domenii ale învățămîntului, neținîndu-se seama de cerințele reale ale economiei și societății, are loc o proliferare a specialităților. Planurile și programele de studii în învățămîntul de toate gradele sînt supraîncărcate. Modificările prea dese — și insuficient fundamentate — în structura și conținutul planurilor de învățămînt au produs dificultăți în activitatea de pregătire a elevilor și studenților. Conținutul manualelor și cursurilor este uneori deficitar sub raportul cuprinderii celor mai noi realizări ale științei și tehnicii și al aplicării practice a acestora. Se mențin încă metode și forme depășite de transmitere a cunoștințelor. Procesul instructiv nu a- sigură în suficientă măsură dezvoltarea gîndirii independente a elevilor și studenților, capacitatea lor de investigare.Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere, instituții centrale și locale care au atribuții în domeniul învățămîntului nu au acordat atenția necesară și nu au urmărit în suficientă măsură înfăptuirea hotărârilor Plenarei C.C. al P.C.R. din 1968 și realizarea prevederilor din Legea învățămîntului adoptată în același an.în vederea înlăturării lipsurilor semnalate și ținînd seama de cerințele tot mai mari pe care edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate le pune în fața școlii de toate gradele, plenara Comitetului Central consideră necesar să se adopte noi măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea în viitor a învățămîntului, pentru înfăptuirea următoarelor obiective de bază :— sporirea contribuției învățămîntului la formarea cadrelor, în strînsă legătură cu cerințele dezvoltării social-economice a patriei ;— creșterea aportului școlii Ia ridicarea nivelului cultural al întregului popor, la lichidarea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală, la dezvoltarea și înflorirea vieții spirituale a națiunii noastre socialiste, la înfăptuirea politicii externe de largă colaborare internațională promovată de partidul nostru ;— pregătirea tineretului din toate gradele de învățămînt pentru viață, pentru muncă, pentru activități social-utile, pentru a deveni participant activ la opera de construire a socialismului și comunismului în patria noastră ;— asigurarea unui caracter deschis învățămîntului, astfel încît absolvenții unei trepte să aibă acces în treptele următoare ; în a- celași timp, fiecare treaptă de învățămînt să asigure tuturor tinerilor pregătirea tehnico-practică necesară în vederea integrării lor rapide în muncă, în producție, în activitatea socială ;— dezvoltarea acțiunii de democratizare a întregului învățămînt; creșterea considerabilă a numărului celor care urmează cursurile diferitelor grade de învățămînt; continuarea procesului de egalizare a șanselor de acces la învățămînt ; asigurarea participării mai largi și mai active a elevilor și studenților, alături de cadrele didactice, la activitățile de conducere a procesului instructiv-educativ ;— introducerea tot mai largă, în practică, a principiului educației permanente, asigurîndu-se instruirea și perfecționarea profesională a unui număr tot mai mare de cetățeni după absolvirea școlii ;— modernizarea sistematică a conținutului învățămîntului și a metodelor de transmitere a cunoștințelor în ritmul impus de evoluția științei, tehnicii și culturii ;— realizarea, pe baza unei concepții unitare asupra întregului sistem de învățămînt, a unor structuri stabile, care să ofere un cadru adecvat perfecționării continue a procesului instructiv-educativ.
și cunoștințele necesare în vederea trecerii lor în învățămîntul general. în mod deosebit, va trebui să crească preocuparea consiliilor populare, a conducerilor unităților economice și social-culturale ' pentru organizarea grădinițelor cu program prelungit, care vor funcționa, de regulă, pe lîngă întreprinderi.Se va continua acțiunea de modernizare a conținutului învățămîntului preșcolar, acordîndu-se o mai mare atenție desfășurării activităților pe baza unor programe elaborate pe grupe de vîrstă, pentru a se realiza o mai bună con

tinuitate între educația preșcolară și primele clase ale școlii generale, într-o concepție unitară.
II.Plenara a examinat îndeaproape problema căilor de gene

ralizare a învățămîntului obligato
riu de 10 ani, astfel încît acesta să ofere întregii generații, în mod unitar, cunoștințe culturale și științifice la nivelul primilor doi ani de liceu.1. Plenara a hotărît ca învățămîntul obligatoriu de 10 ani să aibă următoarea structură : ciclul I primar (patru ani), ciclul II gimnazial (4 ani) și ciclul III, prima treaptă a liceului (2 ani : anul I și II de liceu).Toți tinerii vor fi cuprinși în prima treaptă a învățămîntului liceal, realizîndu-se, în acest mod, un învățămînt obligatoriu unitar, cu durata de 10 ani, pentru întreaga generație pînă la vîrstă de 16 ani.Prima treaptă a liceului va funcționa în cadrul liceelor existente și al celor ce se vor crea (reale, umaniste, industriale, agricole, economice), precum și în filialele .acestora, care se vor organiza în localuri ale școlilor generale de la orașe și sate sau ale școlilor profesionale. In mediul rural, filialele liceelor vor avea următoarele profile : real, umanist, industrial (mecanică), agricol.Admiterea promovaților clasei a VIII-a în liceu urmează să se facă, de regulă, fără concurs. Numai în cazurile în care, la unele licee, vor fi mai mulți candidați pe un loc, admiterea se va face pe baza unor teste de aptitudini și a unor probe de verificare a cunoștințelor la obiectele de profil, în treapta a doua a liceului vor fi 'admiși cei mai buni absolvenți ai primei trepte, pe bază de concurs, luîndu-se în considerare și notele obținute în prima treaptă a liceului.întreprinderile vor putea acorda burse elevilor care se angajează ca, după absolvirea primei trepte a liceului, să lucreze în cadrul lor. în acest sens, părinții elevilor sau susținătorii lor legali vor încheia contracte cu întreprinderea.Tinerii care au promovat prima treaptă a învățămîntului liceal vor primi diplomă de absolvire a în- x vățămîntului obligatoriu de 10 ani. Unii vor continua cursurile de zi pentru a absolvi și treapta a doua a liceului, ceilalți se vor încadra în producție, avînd posibilitatea să-și completeze studiile liceale prin învățămînt seral sau fără frecvență. în primii doi ani de liceu se va asigura elevilor o pregătire diversificată, conform profilului liceului urmat, și se va pune accentul pe o pregătire practică temeinică pentru activitatea productivă. în felul acesta se va ușura integrarea lor în activitatea profesională.2. încheierea generalizării învățămîntului obligatoriu de 10 ani, în concepția prezentată mai sus, se va înfăptui pînă în 1976/1977. în- cepînd din anul școlar 1974/1975, întregul efectiv al promovaților clasei a VIII-a va fi cuprins în anul I de liceu ; școlile profesionale și ucenicia nu vor mai primi elevi din această promoție. Pentru acoperirea,. în această perioadă, a necesarului de forță de muncă calificată, Ministerul Muncii, împreună. cu Ministerul Educației și învățămîntului șj celelalte ministere vor lua măsuri de pregătire și atragere în muncă a absolvenților școlii generale din seriile anterioare, precum și a adulților din rîndurile populației neocupate de la orașe și sate.3. în vederea punerii în aplicare a măsurilor de încheiere a generalizării învățămîntului obligatoriu de 10 ani, Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere, precum și consiliile populare vor lua măsuri, în cursul anului școlar 1973/1974, pentru asigurarea cu cadre calificate în mod corespunzător, alocarea fondurilor necesare organizării și dotării laboratoarelor de fizică, chimie și a atelierelor, precum și pentru construirea și amenajarea, în soluții constructive ieftine, a unor cămine pentru copiii care se deplasează de la distanțe mari.

in.Ținînd seama de sarcina stabilită de Conferința Națională a P.C.R. din 1972, plenara a hotărît generalizarea învățămîntului 
liceal, prin învățămînt de zi, seral și fără frecvență, pînă în anul 1985. în acest fel, în viitor, fiecare muncitor, fiecare om al muncii va avea ca pregătire minimă liceul. Se va realiza, astfel, un progres important în ridicarea nivelului general de cultură și în dezvoltarea multilaterală a personalității fiecărui cetățean.Se vor lua măsuri pentru perfecționarea profilelor liceelor și lichidarea actualei fărîmițări a specialităților care se pregătesc prin învățămînt liceal. Fiecare din tipurile de liceu (real, umanist, industrial, agricol-silvic, economic, sanitar, pedagogic, de artă) va asigura o pregățire care, să permită absolventului atît continuarea studiilor într-o formă superioară de 

învățămînt, cît și încadrarea într-o activitate social-utilă, cu prioritate în producția materială. în raport cu cerințele actuale de pregătire a forței de muncă și cu tendințele de dezvoltare a economiei, științei, tehnicii și culturii, în cadrul fiecărui tip de liceu pregătirea elevilor va fi organizată pe profile largi care să corespundă principalelor domenii ale activităților economice și sociale și care să permită mobilitatea profesională a absolvenților. Aceasta, se va înfăptui prin asigurarea unor temeinice cunoștințe fundamentale pentru fiecare profil, însușite prin obiecte de pregătire generală, pregătire științifică, pregătire tehnică de bază. In cadrul fiecărui profil se vor prevedea obiecte care, împreună cu practica în producție, să facă posibilă specializarea necesară și integrarea cît mai rapidă în muncă. Liceele de specialitate cu profil tehnic vor da, astfel, pregătire de muncitor calificat.. Rețeaua liceelor va fi stabilită, ca număr de Unități și profile, în concordanță cu planurile de dezvoltare economico-socială, cu cerințele de cadre ale fiecărui județ. Raportul dintre numărul e- levilor admiși în liceele de cultură generală (reale și umaniste) și în cele de specialitate se va îmbunătăți continuu, asigurîndu-se preponderența liceelor de specialitate, și urmărindu-se să se realizeze o concordanță cît mai bună între numărul elevilor pregătiți prin diferitele tipuri de licee și cerințele de cadre calificate pentru economie. în vederea desfășurării învățămîntului cu randament optim din punct de vedere al eficienței economice, al folosirii mai bune a bazei materiale, a laboratoarelor și atelierelor școlare, liceele industriale vor funcționa, de regulă, împreună cu școala profesională și tehnică de profil, în cadrul unor unități complexe, în grupuri școlare cu o singură conducere. Liceele vor avea o dublă subordonare : atît față de Ministerul Educației și învățămîntului, cît și față de organul central coordonator de ramură. Se va renunța la subordonarea liceelor de specialitate față de mai multe organe centrale și locale.
IV.Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru perfecționarea conținutului și metodelor în învățămîntul preșcolar, general și liceal.1. Se va urmări eliminarea supraîncărcării elevilor, prin perfecționarea planurilor de învățămînt, a programelor și manualelor școlare, printr-o mai bună sistematizare și dozare a cunoștințelor. Planurile de învățămînt nu vor prevedea mai mult de 25 ore săptămânal la clasele I-IV, 30-32 la clasele V-VIII și 32-36 ore săptămînal la învățămîntul liceal, -în care să fie incluse predarea, laboratorul, practica. Va fi redus numărul orelor de predare și va crește numărul orelor de laborator și activități practice. în licee, planurile de învățămînt vor cuprinde și un grup de discipline la alegere, pe lîngă disciplinele care asigură fondul de bază al pregătirii elevilor, ceea ce va imprima învățămîntului un caracter mai diversificat, răspunzînd într-o mai mare măsură aptitudinilor elevilor, fără a fi prejudiciată pregătirea generală și fără a se ajunge la o supraîncărcare a acestora. Obiectele la alegere vor fi stabilite ținîndu-se seama de profilul fiecărui liceu, astfel ca studierea lor să întregească orizontul de cultură generală al elevilor, să le ofere posibilitatea adîncirii studiului anumitor discipline. Totodată, se va asigura stabilitatea planurilor de învățămînt pe perioade mai mari de timp.Programele școlare se vor îmbunătăți pe baza noilor realizări ale științei, tehnicii și pedagogiei contemporane, urmărindu-se o mai bună sistematizare și dozare a cunoștințelor, evidențierea ideilor și noțiunilor fundamentale, întărin- du-se caracterul aplicativ al cunoștințelor. Se va realiza eșalonarea judicioasă a materiei de învățămînt pe clase, eliminîndu-se repetările în studiul unor discipline. în acest scop se va îmbunătăți actualul sistem de repartizare a materiei de învățămînt pe ani de studii.2. Se va urmări perfecționarea metodelor de transmitere și însușire a cunoștințelor ; va fi diminuată ponderea activităților expozitive și va fi extinsă utilizarea metodelor moderne, active, care dezvoltă gîndirea, capacitatea de investigare a elevilor, presupun participarea lor la dobîndirea cunoștințelor, munca lor independentă, deprinderea de a învăța sistematic și de a aplica în practică cele însușite. în vederea creșterii eficienței învățămîntului general și liceal, este necesară o diversificare mai largă a formelor de organizare și desfășurare a procesului de învățămînt, prin lecții, activități în cabinete și laboratoare, lucrări practice, precum și reevaluarea actualelor metode didactice. Dat fiind rolul deosebit de important al manualelor școlare în pregătirea elevilor, sînt necesare îmbunătățiri, atît sub raportul conținutului acestora, cît și al redactării și prezentării lor grafice.

3. Una. din sarcinile principale ale școlii generale și liceului este cultivarea dragostei elevilor față de munca fizică și formarea unor deprinderi tehnico-productive. In acest scop, conținutul activității tehnico-practice va fi îmbunătățit și gradat pe cicluri, ținînd -seama de mediul socio-economic și de profilul fiecărei școli.Tn licee, prin instruirea practică, se va urmări să se dea elevilor o pregătire politehnică, care să înlesnească însușirea unor meserii apropiate, a deprinderilor și tehnicilor de lucru specifice acestor meserii. Se vor crea condiții ca în toate tipurile de licee, inclusiv în liceele reale și umaniste, să fie întărită pregătirea practică a elevilor. în acest scop, se va continua acțiunea de înființare a atelierelor în toate școlile, se va intensifica dotarea acestora și va fi organizată mai bine instruirea în ateliere-școală, ferme-școală, loturi experimentale, magazine- școală, șantiere-școală și altele. In mediul rural și în liceele agricole, practica în producție va fi corelată cu calendarul lucrărilor agricole.Se vor dezvolta și perfecționa actualele forme de patronare a școlilor și liceelor de către întreprinderi și, în acest cadru, se va asigura îndrumarea activității de instruire practică a elevilor de către specialiștii din întreprinderea respectivă și cadrele didactice. Ministerele, centralele și întreprinderile vor lua măsuri pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare instruirii practice, inclusiv îmbunătățirea bazei materiale a învățămîntului.4. in condițiile în care societatea face eforturi pentru a asigura un învățămînt obligatoriu de 10 ani, se vor adopta astfel de măsuri încît școala să fie parcursă cu bune rezultate de toți copiii. Pentru copiii care au dificultăți în studiu, școala trebuie să găsească mijloace potrivite spre a-i menține la cursuri și a-i ajuta să-.și însușească cunoștințele corespunzătoare. In acest scop, se vor utiliza forme a- decvate de instrucție și educație și sisteme speciale de pregătire : organizarea pregătirii lecțiilor de către elevi sub îndrumarea profesorilor, programe speciale de recuperare, dezvoltarea internatelor etc. în aceste condiții, în ciclul primar (clasele I—IV) se va lichida repetenția ; pentru parcurgerea celorlalte cicluri ale învățămîntului obligatoriu durata de studii se poate prelungi în mod excepțional cu unul, maximum doi ani.în vederea școlarizării tinerilor cu deficiențe fizice, intelectuale și senzoriale se va extinde treptat rețeaua școlilor speciale, astfel încît, pînă îh 1985, șă se asigure școlarizarea tuturor copiilor de această categorie.Ministerul Educației și învățămîntului și consiliile populare vor' lua măsuri pentru organizarea în fiecare județ a unui număr de școli cu program prelungit, în care, după terminarea cursurilor, elevii vor lua masa la cantina școlii — contra cost — și își vor pregăti lecțiile sub îndrumarea personalului didactic. Rețeaua acestor școli va fi extinsă, treptat, în funcție de crearea condițiilor necesare. O problemă socială căreia i se va acorda o atenție sporită este educarea și instruirea copiilor lipsiți de ocrotire familială, prin extinderea sistemului caselor de copii, care să le’asigure condiții bune de dezvoltare.5. Avînd în vedere importanța pe care o are orientarea școlară și profesională a elevilor. Ministerul Educației și învățămîntului și alte organe interesate vor lua măsuri pentru dezvoltarea acestei activități în sensul : participării întregului personal didactic la activitatea de cunoaștere a elevilor și de îndrumare a acestora spre alegerea școlii și a profesiunii viitoare; îmbunătățirii informării elevilor în legătură cu diferitele școli și meserii ; organizării treptate a laboratoarelor și a cabinetelor de orientare școlară și profesională ; dezvoltării activității de cercetare științifică în acest domeniu ; perfecționării cadrelor didactice pentru extinderea și intensificarea acțiunii de orientare școlară.6. în condițiile generalizării învățămîntului liceal se va simplifica și perfecționa examenul de bacalaureat, punîndu-se accent pe lucrări de sinteză sau de diplomă. Modalitatea viitoare de organizare a bacalaureatului va fi experimentată și apoi definitivată.
V.Se vor lua măsuri pentru îm

bunătățirea învățămîntului pro
fesional.1. Ținîndu-se seama de faptul că, începînd cu anul 1976/1977, toți tinerii vor absolvi prima treaptă a liceului și vor exista condiții ca școala profesională și ucenicia să dea tinerilor cunoștințe profesionale și deprinderi practice temeinice pentru exercitarea profesiei, formarea muncitorilor calificați va fi realizată prin :— cursuri de calificare de scurtă durată (pînă la 6 luni) pentru meserii simple, interzieîndu-se pregătirea muncitorilor în aceste categorii de meserii prin cursuri de mai lungă durată;

— școli profesionale și ucenicie pentru pregătirea muncitorilor în meserii cu un grad de complexitate mai ridicat; în noile condiții de generalizare a învățămîntului obligatoriu de 10 ani se poate reduce durata școlii profesionale pînă la un an — un an și jumătate.2. în perioada imediat următoare, pînă la generalizarea primei trepte liceale, Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere, întreprinderile .și organizațiile economice vor lua măsuri pentru : îmbunătățirea planurilor de învățămînt, programelor și manualelor din învățămîntul profesional, astfel ca acestea să pună un mai mare accent pe cunoașterea principiilor de funcționare, exploatare și întreținere a utilajelor și a metodelor moderne de organizare științifică a muncii ; perfecționarea instruirii practice a elevilor ; intensificarea acțiunii de organizare și dotare a atelierelor de producție-școală ; perfecționarea nomenclatorului de meserii pentru școala profesională, ucenicie și cursurile de scurtă durată.3. Vor fi dezvoltate formele serale de pregătire a muncitorilor (școala profesională serală, ucenicie cu pregătire teoretică prin învățămîntul seral) ; vor fi intensificate eforturile pentru pregătirea muncitorilor calificați în meseriile deficitare din unele ramuri economice (industria minieră, metalurgică, petrolieră, construcții ș. a.).4. în funcția de maistru vor fi promovați cu prioritate absolvenți ai liceelor cu profil industrial care au stagiu în producție oa muncitori calificați și au reușit la examen sau concurs. In școlile de maiștri cu durata de un an la cursurile de zi și doi ani la învățămîntul seral vor fi admiși muncitori calificați cu experiență de producție și absolvenți ai școlilor profesionale.
VI.Apreciind rezultatele bune obținute în dezvoltarea învățămîn

tului superior, plenara consideră că atenția principală în acest domeniu trebuie să fie concentrată asupra' problemelor de ordin calitativ. . .1. Se va asigura dezvoltarea, în continuare, a învățămîntului superior potrivit cu evoluția numărului de salariați și ținînd seama de ritmurile de creștere a economiei naționale. Flanificarea numărului de studenți va . avea la bază prognozele privind necesarul de cadre în perspectivă, ce se vor elabora de către ministere și unitățile social-economice. Va fi dezvoltat cu prioritate învățămîntul superior tehnic și în mod deosebit cel care pregătește cadre pentru ramurile cu o creștere accelerată. Fixarea cifrelor de școlarizare pe instituții și facultăți se va face astfel încît să se realizeze o dezvoltare echilibrată, fără fluctuații, a instituțiilor de învățămînt superior.2. în vederea formării cadrelor necesare conducerii nemijlocite a .proceselor de producție și pentru a da economiei cadre pregătite într-un timp mai scurt, Ministerul Educației și învățămîntului, în colaborare cu celelalte ministere, va dezvolta într-un ritm mai accelerat învățămîntul superior cu o durată mai scurtă (subingineri, conductori ar- hitecți etc.), prin cursuri de zi și serale, astfel ca raportul dintre numărul de studenți subingineri / ingineri să se îmbunătățească. Ministerul Educației și învățămîntului, împreună cu ministerele interesate, va elabora propuneri în vederea pregătirii de specialiști pentru agricultură, rețeaua medicală și alțe. domenii, prin învățămînt superior de scurtă durată. Ministerul Muncii, Ministerul Educației și învățămîntului, Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu celelalte ministere, vor stabili statutul specialiștilor pregătiți prin formele de învățămînt superior de scurtă durată, precizînd locul și atribuțiile acestora în producție și în alte activități sociale.3. Pentru a da unui număr cît mai mare de oameni ai muncii din economie, din alte domenii de activitate, posibilitatea de a-și continua studiile, va fi dezvoltat învățămîntul seral și fără frecvență, va fi sporită eficiența acestuia, în acest sens, se va îmbunătăți conținutul, asigurîndu-se o pondere mai mare pregătirii de bază ; lucrările de laborator care necesităinstalații costisitoare și aparatură specială vor fi efectuate în laboratoarele institutelor superior sau ale de învățămînt și fi studiată posibilitatea ca studenții să beneficieze de un sprijin mai mare din partea întreprinderilor; va fi sporită exigența la examene, se vor stabili criterii de admitere care să acorde prioritate oamenilor muncii cu stagiu mai mare în producție, vor fi elaborate 'manuale și alte materiale de studiu și îndrumare (programe de curs, lecții, informații bibliografice).

de învățămînt altor unități cercetare, va

4. Plenara apreciază că în prezent dispunem de un număr de centre universitare care pot satisface în bune condiții necesarul de cadre superioare pentru economie, 

știință, învățămînt, sănătate, cultură. In scopul consolidării și perfecționării rețelei învățămîntului superior, Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru profilarea centrelor de învățămînt superior existente, îmbunătățirea structurilor organizatorice ale instituțiilor de învățămînt superior, ținîndu-se seama de dezvoltarea unor noi ramuri industriale și de cerințele de cadre superioare ; va urmări ca secțiile de specializare, în care se pregătește un număr restrâns de studenți, să fie grupate în cît mai puține centre universitare ; va perfecționa organizarea secțiilor serale pentru subingineri. Se vor lua, de asemenea, măsuri pentru mai buna profilare a actualelor institute pedagogice, în conformitate cu cerințele de cadre pentru învățămînt și pentru celelalte domenii ale e- conomiei, științei și culturii din zona respectivă.5. Pentru asigurarea pregătirii unor cadre' cu profiil mai larg, capabile să se adapteze la transformările rapide ale științei și tehnicii, la cerințele practicii, Ministerul Educației și învățămîntului va reduce numărul de specialități din învățământul superior. în acest scop, în locul unei specializări care să înceapă încă din primii ani de studii, se va introduce, în prima, parte a învățămîntului superior, o pregătire comună, care va cuprinde disciplinele generale și științifice de bază pentru profilele care reunesc mai multe specialități. în cea de-a doua parte se va realiza specializarea prin discipline obligatorii și opționale, prin perioadele de practică în producție și prin lucrarea (proiectul) de diplomă.în vederea unei mai ușoare a- daptări a absolvenților la cerințele viitoarelor locuri de muncă, în ultimii doi ani de studii se va face prerepartizarea tuturor studenților. Pe această bază, contractul încheiat cu instituțiile de învățămînt superior la începutul studii- . lor va fi completat cu prevederi care vor stipula raporturile dintre student și organizația socialistă |la care acesta a fost prerepartizat (studentul are obligația de a se prezenta la post și a lucra la locul de muncă prevăzut, iar . • or'-, gahizația socialistă are obligăția* de a asigura locul de muncă, de a crea condiții pentru efectuarea practicii în producție și a activității de cercetare în ultimii ani de studii).6. Ministerul Educației și învățămîntului, celelalte ministere !și organe centrale își vor intensifica eforturile pentru integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția, ca principală cale de angajare nemijlocită a școlii superioare în viața economică, științifică și culturală a societății. Direcțiile fundamentale ale integrării vor fi:— utilizarea mai eficientă a cadrelor didactice la activitatea de cercetare științifică și în vederea soluționării unor probleme de mare importanță tehnică sau economică ale producției ;— atragerea în învățămînt, în calitate de cadre didactice asociate, a unor specialiști din producție, cercetare, proiectare, aparatul de partid și de stat ;— participarea studenților Ia activitatea direct productivă, astfel încît absolvenții să-și poată îndeplini, imediat după intrarea în producție, sarcinile profesionale ce le revin ;— participarea studenților în mai mare măsură la activitatea de cercetare și de proiectare, în vederea realizării de lucrări solicitate de producție ; orientarea proiectelor și lucrărilor de diplomă spre rezolvarea unor probleme concrete ale producției, ale activității sociale, politice și culturale ;— efectuarea unor activități didactice și de cercetare pe platforme industriale, în agricultură, în institute de cercetare și proiectare, în unități de asistență medico-sa- nitară a populației ;— dezvoltarea învățămîntului superior, fie pe amplasamentele actuale. acolo unde există o bază materială puternică și cadre didactice corespunzătoare, fie prin organizarea de unități de învățămînt pe mari platforme industriale ; amplasarea de unități productive și de cercetare în apropierea unor instituții de învățămînt superior ; folosirea mai eficientă a bazei materiale de cercetare și practică a învățămîntului, științei și producției ;— dezvoltarea pe bază de plande stat în ateliere, stații pilot, laboratoare din instituțiile de învățămînt superior, a producției de aparatură științifică și de laborator, prototipuri, producție de serie mică ș.a. ; ,— extinderea activităților pe bază de contract între instituțiile de învățămînt superior și organizațiile economice, pentru rezolvarea unor probleme ale producției.7. Ministerul Educației și învățămîntului și Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, împreună cu academiile de științe și institutele centrale de cercetări, vor lua măsuri pentru îmbunătățirea cercetării științifice din învățămîntul superior, în sensul participării mai active a cadrelor didactice la elaborarea și realiza- 
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 8 iulie 1973

Cu privire la dezvoltarea și perfecționarea 
invățămîntului în Republica Socialistă România

(Urmare din pag. a IlI-a) rea planurilor unitare de cercetări în ramuri de vîrf ale tehnicii, în direcții de mare actualitate, la realizarea și introducerea în producție a unor mașini, utilaje, tehnologii și produse noi. Pentru creșterea rolului școlii superioare în cercetarea fundamentală și a- plicativă se vor lua măsuri în vederea valorificării întregului potențial științific din învățămîntul superior și utilizării mai eficiente 
a bazei materiale.8. Pregătirea tineretului pentru muncă și viață pune în fața Ministerului Educației și învățămîn- tului, a celorlalte ministere și organizații centrale interesate sarcina de a lua noi măsuri pentru îmbunătățirea organizării, conținutului și desfășurării practicii în producție a studenților. în acest scop se vor asigura : conducerea nemijlocită a practicii în producție de cadre didactice cu experiență și specialiști din întreprinderi ; organizarea diferențiată a acesteia în funcție de nivelul pregătirii studenților și potrivit domeniului lor de specialitate ; desfășurarea practicii din primii ani de studii în ateliere-școală, mine- școală, șantiere, ferme agricole, u- nități didactice experimentale ; organizarea unor stagii compacte de practică pentru studenții din ultimii ani în uzine, întreprinderi de execuție, institute de proiectare și cercetare, unități agricole, clinici și spitale, fabrici de medicamente ș.a. De asemenea, se vor lua măsuri pentru perfecționarea stagiului în producție al absolvenților învățămîntului superior, astfel ca aceștia să-și însușească temeinic cunoștințele și deprinderile necesare profesiunii pentru care s-au pregătit și cerințelor locurilor de muncă.9. Ministerul Educației și învă- țămîntului, senatele și consiliile profesorale vor lua măsuri pentru ridicarea calitativă a procesului in- structiv-educativ și îmbunătățirea conținutului învățămîntului superior. în acest scop- se vor îmbunătăți planurile și programele de învățămînt, ținîndu-se seama de cele mai noi cuceriri ale științei, tehnicii și culturii contemporane.O sarcină deosebit de importantă este reducerea încărcării studenților prin planurile de învățămînt, astfel încît programul săp- tămînal să nu depășească 36 ore, în care să se includă predarea, seminarul, laboratorul, practica. Se vor lua măsuri hotărîte pentru reducerea numărului orelor de predare în favoarea orelor de activități practice (laborator, seminarii, proiect), pentru extinderea metodelor și mijloacelor moderne care implică participarea activă a studenților la însușirea cunoștințelor.Pentru o mai rațională organizare a procesului de învățămînt, se va îmbunătăți actuala structură a anului universitar ; se vor îmbunătăți metodele de verificare și a- preciere a pregătirii studenților prin creșterea ponderii lucrărilor de laborator și a altor activități a- plicative ; se va echilibra numărul de examene pe sesiuni.Ministerul Educației și Învățămîntului, rectoratele, decanatele și catedrele au sarcina de a asigura 

acoperirea tuturor disciplinelor cu manuale, cursuri și alte lucrări necesare procesului de învățămînt.Ministerul Educației și învățămîntului va aduce îmbunătățirile necesare admiterii în învățămîntul superior, încheierii contractelor, a- cordării burselor și repartizării în producțig a absolvenților, urmărin- du-se asigurarea tuturor domeniilor de activitate, cît și a județelor și unităților deficitare, cu cadrele superioare necesare.Concursul de admitere se va desfășura pe specialități (facultăți, secții) ; toți candidații vor fi supuși Ia aceleași probe, subiecte sau teste, selecția urmând să se realizeze după criteriul mediei.întreprinderile care au nevoie de cadre cu pregătire superioară pot organiza cursuri în vederea pregătirii de candidați, urmînd ca a- ceștia să participe la concursul de admitere. Pentru județele care, în- tr-o anumită etapă, au nevoie mai mare de cadre cu pregătire superioară în domeniile medicinei umane, agronomiei, zootehniei și medicinei veterinare, vor fi admiși cu prioritate candidați recomandați de consiliile populare ale județelor respective care au reușit la concursul de admitere. întreprinderile ' și consiliile populare județene pot acorda burse, conform reglementărilor legale, din fondurile proprii, celor admiși în învățămîntul superior.La facultățile din învățămîntul tehnic se va acorda prioritate absolvenților liceelor industriale, iar la cel agricol absolvenților liceelor agricole. Această prioritate se va realiza prin efectuarea de către absolvenții liceelor umaniste a unui stagiu de un an în producție înaintea admiterii în învățămîntul superior.Candidații pentru facultățile și secțiile de filozofie, economie politică, istorie, drept și comerț exterior vor trebui să aibă recomandarea organizației de partid sau de tineret din școala, întreprinderea sau instituția din care au făcut parte.10. Ministerul Educației și Învățămîntului va lua măsuri pentru îmbunătățirea activității de obținere a titlurilor științifice, în sensul stabilirii subiectelor tezelor de doctorat, corespunzător cu cerințele programelor de cercetare, ale economiei, științei și culturii, asigurării de conducători științifici dintre cele mai competente cadre didactice din învățămîntul superior sau specialiști din cercetare și producție. VII.Plenara subliniază rezultatele pozitive ale aplicării consecvente a politicii Partidului Comunist Român în problema națională, care asigură participarea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, cu drepturi egale, la întreaga viață social-economică, la conducerea societății, la înflorirea vieții materiale și spirituale a poporului român și a naționalităților conlocuitoare, la dezvoltarea unității și frăției lor.Pe baza aplicării acestei politici, 
învățămîntul în limbile naționali
tăților conlocuitoare, componentă organică a sistemului nostru de în

vățămînt, s-a dezvoltat continuu, în pas cu progresul general înregistrat de școala românească în anii construcției socialiste. Se poate aprecia că rețeaua acestui învățămînt satisface cerințele de pregătire în limba maternă a copiilor din rîndul naționalităților conlocuitoare.Una din preocupările permanente ale Ministerului Educației și Învățămîntului, personalului didactic, tuturor factorilor educaționali este de a face ca școala să asigure tineretului din rîndul naționalităților conlocuitoare largi posibilități de afirmare deplină în toate profesiile, în toate domeniile vieții politice, economice și sociale, să-și sporească contribuția la adîncirea permanentă a prieteniei și frăției dintre toți tinerii, fără deosebire de naționalitate. în acest sens, se va perfecționa, în continuare, învățămîntul de toate gradele în limbile de predare ale naționalităților conlocuitoare ; se vor asigura condițiile necesare pentru însușirea cît mai temeinică a limbii române de către elevii apar- ținînd naționalităților conlocuitoare ; totodată, în localitățile cu populație mixtă, tinerii români vor fi ajutați să-și însușească și limba naționalității conlocuitoare.Deosebit de important este să se asigure cunoașterea atît a limbii române, cît și a limbilor naționalităților conlocuitoare de către cadrele didactice (educatoare, învățători și profesori), pentru ca acestea să poată preda în ambele limbi și în același timp să aibă un rol mai mare în activitatea educativă, în acest scop, se vor lua măsuri pentru perfecționarea învățămîntului pedagogic de toate gradele.
VIII.îmbunătățirea continuă a conținutului ideologic al învățămîntului este și trebuie să fie o problemă a întregului corp didactic, a tuturor conducerilor instituțiilor de învățămînt. O deosebită atenție se va acorda perfecționării 

predării științelor sociale, creșterii rolului lor educativ, astfel încît elevii și studenții să-și însușească concepția științifică despre lume și viață ,— materialismul dialectic și i istoric, să cunoască și să înțeleagă problemele actuale ale politicii partidului, ale construcției socialiste în țara noastră. Se va urmări ca științele sociale să fie studiate potrivit necesităților fiecărei trepte de pregătire și în funcție de profilul și specificul școlilor și facultăților, urmărindu-se o succesiune cît mai logică, eliminarea repetărilor și paralelismelor care încarcă inutil timpul elevilor și studenților. Se va pune un accent mai mare pe studiul individual, pe seminarii și dezbateri teoretice, pe antrenarea tinerilor la activitatea politică, cetățenească.
IX.Se va perfecționa activitatea 

de educație a elevilor și studenților, în primul rînd prin creșterea valorii educative a procesului de învățămînt. Fiecare disciplină va trebui să aducă propria sa contribuție la educarea tineretului. Caracterul unitar al procesului in

structiv-educativ impune creșterea răspunderii întregului corp didactic pentru toate activitățile ce se desfășoară în procesul de învățămînt.Vor trebui sporite preocupările pentru educarea elevilor și studenților în spiritul creșterii răspunderii față de' învățătură și îndeplinirea obligațiilor școlare, al respectului față de muncă, al grijii față de avutul obștesc, pentru cultivarea în rîndurile tineretului a idealurilor comunismului, a atașamentului față de partid și a dragostei de țară, a sentimentelor de solidaritate internaționalistă.Educația fizică, sportul, mișcarea în aer liber vor trebui să devină, în mai mare măsură, factori de o deosebită importanță pentru menținerea sănătății, pentru educarea voinței și a caracterului, pentru dezvoltarea multilaterală a tinerei generații.X.Pornind de la rolul pe care îl are cunoașterea limbilor străine în ridicarea nivelului de cultură, Ministerul Educației și Învățămîntului va lua măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea studiului acestor limbi în învățămîntul de toate gradele, astfel încît tineretul să le poată utiliza, atît ca instrument de informare, cît și ca mijloc de comunicare. în acest sens se . va lărgi studierea limbilor străine, se va îmbunătăți predarea, punîndu-se accent pe metodele moderne, se vor lua măsuri de îmbunătățire a pregătirii cadrelor didactice și de asigurare a .tuturor școlilor cu aceste cadre.XLînfăptuirea sarcinilor stabilite în domeniul învățămîntului este nemijlocit legată de pregătirea profesională a cadrelor didactice 
și de nivelul politico-ideologic al acestora. Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru :— planificarea mai bună a pregătirii cadrelor didactice corespunzător dezvoltării rețelei instituțiilor de învățămînt, schimbărilor ce se vor produce în structura și conținutul învățămîntului ;— asigurarea cadrelor didactice cu pregătire corespunzătoare, în special pentru posturile din școlile de la sate, ocupate în prezent de personal fără calificare corespunzătoare, precum și a cadrelor didactice necesare generalizării învățămîntului de 10 ani și dezvoltării liceelor, îndeosebi a liceelor de specialitate ;— îmbunătățirea învățămîntului din liceele pedagogice care pregătesc învățători și educatoare, din institutele pedagogice care pregătesc profesori pentru clasele V—-VIII, a învățămîntului u- niversitar care pregătește profesori pentru licee ; pregătirea de institutori pentru școlile de aplicație și conducerea unor școli generale ; extinderea pregătirii profesorilor prin dublă specializare, cu o durată de 4 ani, mai ales pentru școlile de la sate ; îmbunătățirea pregătirii practice pedagogice a tuturor cadrelor didactice ;— perfecționarea sistemului de 

promovare a personalului didactic și asigurarea unei mai mari stabilități a acestuia, adueîndu-se modificările necesare reglementărilor privind transferarea cadrelor didactice din învățămîntul general, liceal și profesional ; la învățămîntul superior, ocuparea tuturor posturilor didactice se va face prin concurs, renunțîndu-se la promovările directe ;— orientarea sistemului de perfecționare a personalului didactic spre însușirea și aplicarea în practică a noilor realizări din domeniul științei, pedagogiei și metodicii, folosirea cu prioritate a formelor de perfecționare bazate pe studiul individual și a celor cu un pronunțat caracter practic aplicativ ; perfecționarea personalului didactic din învățămîntul superior și liceal' de specialitate se va realiza, în principal, prin stagii de practică în producție și de specializare.Pentru a se crea condițiile necesare afirmării cadrelor valoroase și participării într-un număr mai mare a acestora la activitatea de conducere a institutelor și facultăților, posturile de rector, prorector, decan, prodecan vor putea fi ocupate de aceeași persoană cel mult două legislaturi. Șefii de catedră vor fi confirmați periodic, în învățămîntul liceal, profesional și tehnic se va introduce sistemul numirii cadrelor de conducere din rîndul a trei membri ai consiliului profesoral, propuși de acesta prin vot uninominal.XII.Ministerul Educației și învă- țămîntului, împreună cu celelalte ministere, va lua măsuri corespunzătoare pentru înfăptuirea sarcinilor din Legea privind per
fecționarea lucrătorilor din unită
țile socialiste, punîndu-se accent pe însușirea realizărilor noi ale științei, tehnicii și culturii, pentru ca pregătirea să corespundă cerințelor producției.XIII.Ministerul Educației și învățămîntului, consiliile populare județene, celelalte ministere și organe centrale vor lua măsuri pentru o mai bună utilizare a bazei materiale a învățămîntului de toate gradele. Investițiile pentru învățămînt vor asigura creșterea spațiilor de învățămînt, a locurilor în internate și cămine în vederea realizării obiectivelor privind dezvoltarea școlilor și facultăților. Se vor extinde laboratoarele, atelierele și cabinetele școlare și se va elabora un program pentru dotarea acestora, într-un ritm mai rapid, cu aparatură, utilaje, materiale didactice.XIV.în vederea îmbunătățirii în continuare a activității de conducere a învățămîntului, se vor lua măsuri pentru întărirea rolului și lărgirea atribuțiilor organelor colective la toate nivelurile, atragerea în componența acestora, într-o mai mare măsură, a specialiștilor care lucrează direct în cercetare și producție.1. Senatele, consiliile profesorale, 

catedrele și -organizațiile de tineret vor antrena tot mai mult elevii și studenții la activitatea acestor organisme, pentru sporirea a- portului lor la conducerea procesului de învățămînt, precum și la buna gospodărire a căminelor, cantinelor, bazelor sportive și spațiilor de învățămînt.2. Pentru a realiza o cît mai bună-coordonare a muncii de educare a elevilor, se va dezvolta colaborarea școlii cu familia — principali factori educativi. Ministerul Educației și învățămîntului, conducerile școlilor vor lua măsuri pentru mai buna organizare și funcționare a comitetelor de părinți, pentru a asigura participarea mai activă a acestora la organizarea și îmbunătățirea procesului de învățămînt, a activităților tehnico-productive, a activităților educative în cadrul școlii și în afara ei. Comitetele de părinți trebuie să constituie un sprijin important al școlii în întreaga activitate a acesteia.3. Ministerul Educației și Învățămîntului și consiliile populare vor lua măsuri în vederea perfecționării activității inspectoratelor școlare, sporind răspunderea lor pentru îndrumarea și conducerea întregului învățămînt de pe teritoriul județului, indiferent de subordonarea unităților școlare.4. în vederea intensificării participării ministerelor economice la acțiunile de îmbunătățire a conținutului învățămîntului, la organizarea și îndrumarea practicii în producție a elevilor și studenților, la dezvoltarea bazei materiale a școlilor și facultăților, se va extinde și perfecționa sistemul de patronare a școlilor, precum și dubla subordonare a liceelor și unităților de învățămînt superior.5. Ministerul Educației și învățămîntului va întări funcția sa de îndrumare și control a tuturor instituțiilor de învățămînt, indiferent de subordonarea lor. pentru aplicarea unitară a politicii partidului în domeniul învățămîntului. Aplicarea măsurilor de dezvoltare și perfecționare a învățămîntu- lui necesită o cotitură în stilul de muncă al ministerului, care va trebui să asigure soluționarea operativă, rezolvarea la timp a problemelor, printr-o mai largă atragere a tuturor forțelor de care dispune învățămîntul nostru. îna- cest sens, se va perfecționa activitatea consiliului de conducere și a consiliilor de specialitate din minister, se va lărgi consultarea cadrelor didactice în toate problemele de bază de care depind ridicarea calității și bunul mers al învățămîntului. De asemenea, se va îmbunătăți cercetarea pedagogică, orientînd-o mai ferm spre_proble- mele prioritare ale învățămîntu- lui, se va asigura experimentarea prealabilă a principalelor măsuri ce se vor adopta.Plenara C.C. al P.C.R. dă sarcină Ministerului Educației și învățămîntului să elaboreze și să supună spre aprobare îmbunătățirile care trebuie aduse, pe baza acestui program, Legii învățămîntului și Statutului personalului didactic, să elaboreze măsuri concrete pentru traducerea în viață a prezentei hotărîri. La sfîrșitul fiecărui an școlar, Ministerul Edu

cației și Învățămîntului va informa Comitetul Central al Partidului Comunist Român asupra îndeplinirii hotărîrilor plenarei.XV.Plenara consideră că înfăptuirea amplului program de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului impune îmbunătă
țirea activității și creșterea rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid din toate școlile și instituțiile de învățămînt superior.Fiecare organizație de partid, fiecare comunist care lucrează în învățămînt trebuie să militeze activ pentru înfăptuirea politicii partidului în acest domeniu, ca și în celelalte domenii de activitate, pentru mobilizarea tuturor cadrelor didactice, a elevilor și studenților, în acest sens, comitetele județene, municipale, orășenești și comunale de partid, organizațiile de ' partid din școli și instituții de învățămînt superior trebuie să pună în centrul activității lor ridicarea nivelului calitativ al procesului de învăță-, mînt, modernizarea continuă a( metodelor de predare, dezvoltarea muncii de educare comunistă a tineretului, perfecționarea profesională și politico-ideologică a cadrelor didactice. Activiștii partidului nostru au îndatorirea de a participa nemijlocit la munca e- ducativă, politico-ideologică în rîndul elevilor și studenților.Comitetul Central al Partidului Comunist Român subliniază sarcinile mari care revin Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii A- sociațiilor Studenților Comuniști din România, Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Este necesar să se ia măsuri pentru îmbunătățirea muncii educative, politice și ideologice a organizațiilor de tineret în rîndul elevilor și studenților, pentru participarea mai intensă a acestor organizații la desfășurarea activității de învățămînt, la conducerea școlilor și instituțiilor de învățămînt superior, la înfăptuirea întregului program de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului.

★Plenara C.C. al P.C.R. consideră că realizarea acestui program de măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului va asigura cadrele necesare de muncitori, tehnicieni și specialiști de înaltă calificare pentru toate domeniile vieții economice și sociale, va ridica nivelul general de cultură al poporului corespunzător cerințelor revoluției științifice și tehrîice contemporane și ale etapei actuale de dezvoltare a societății românești, va aduce o contribuție importantă la înfăptuirea politicii partidului nostru, la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Plenara C.C. al P.C.R. își exprimă convingerea că educatorii, învățătorii, profesorii, cadrele didactice din învățămîntul de toate gradele, elevii și studenții, întregul tineret al patriei vor munci cu abnegație și hotărîre pentru înfăptuirea acestui program de dezvoltare și perfecționare a învățămîntului, a- dueîndu-și astfel contribuția la progresul material și spiritual, la înflorirea țării noastre.
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CINE SÎNT CEI MAI BUNI?
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VEȘTI BUNE

Cistigători ai întrecerii : mecanizatorii NICOLAE Ț. NICOLAE și TRAIANBADEA de la secția nr. 1 Bratovoiesti, a S.M.A. Rojiște, care și-au depășit norma zilnică de lucru Foto : E. Dichiseanu

Așa cum am mat arătat în ziarul nostru, pentru cointeresarea mecanizatorilor la strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei de cereale și Insămînfatul culturilor duble, zilnic vor fi premiați cîștigătorii întrecerii desfășurate pe secții. Mulți dintre ei au și reușit să depășească simțitor normele zilnice de lucru,Toți mecanizatorii din județul Dolj își etalează, în aceste zile, hărnicia și priceperea pentru a recolta cantități cit mai mari de cereale, pentru a evita risipa de boabe — două obiective importante ale întrecerii desfășurate acum, în campania lucrărilor agricole de vară. Deși condițiile de lucru n-au fost din cele mai bune — ploile de scurtă durată au întrerupt adesea munca în cîmp — numeroși mecanizatori au reușit să recolteze cantități mult mai mari de cereale față de norma zilnică, beneficiind astfel de premii în bani. Așa se explică cum s-a reușit ca, pînă în ziua de 7 iulie, să se recolteze peste 30 000 ha cu păioase, din care 16 852 ha cu orz, această cultură fiind strînsă în întregime. Totodată, au fost executate arături pe mai bine de 10 000 ha și s-au însămînțat cu culturi duble aproape 9 000 ha. La întrecerea de care aminteam participă peste 2 500 mecanizatori. în scopul stimulării acestora, s-au a- locat pentru plata premiilor 400 000 lei. Pînă în prezent, mai bine de 50 de mecanizatori din stațiunile Cîrcea, Rojiște, Poiana Mare, Se- garcea, Horezu-Poenari, Moțăței și altele au și primit drept premii sumele cuvenite.1Mecanizatorii din secția I de mecanizare de la cooperativa agricolă de producție Bratovolești, aparți- nînd de S.M.A. Rojiște, au reușit să 

recolteze, pînă în prezent, peste 500 de ha. Printre fruntașii întrecerii se află mecanizatorii Nicolae T. Nicolae și Badea Traian, care, lucrînd cu combinele „Gloria" în zilele bune de lucru, au depășit norma cu cîte 5 000—6 000 kg pe zi. Aceste depășiri i-au îndreptățit să încaseze cîte 100 lei drept premiu.La S.M.A. Cîrcea-Dolj s-au recoltat peste 1 000 ha cu păioase, din care 140 ha cu orz, au mai fost eliberate de paie 250 de ha, s-au arat 128 ha și însămînțat cu culturi duble 120 ha. Printre fruntașii la
COMBINELE

(Urmare din pag. I)Adevăratul grînar al județului este întreprinderea agricolă de stat Insula Mare a Brăilei : 12 000 hectare de grîu au început să fie recoltate. Mecanizatorii Dumitru Bălan, Nae Tudose, Matei Ștefan, Avram Mihalache și alții, de la fermele Blasova, Titcov, Frecăței, Agaua și Cojocaru, antrenați în întrecere, au recoltat și livrat primele 350 de tone. Forța mecanică folosită în aceste zile în „Insulă" este mare : 87 de combine autopropulsate proprii, 42 combine sosite de la I.A.S. Stăncuța și alte 14 venite în ajutor din județul Vran- 

recoltat se află mecanizatorul Marin Mertoriu, din cadrul secției nr. 1 Cîrcea, care realizează într-o singură zi o depășire de 21 la sută, primind ca premiu 100 lei.Fruntașii întrecerii sînt popularizați în rîndul celorlalți mecanizatori, sînt felicitați de conducătorii unităților agricole respective. Aceasta stimulează pe ceilalți confrați ai lor să depună eforturi pentru a se situa în rîndul fruntașilor. Din această amplă întrecere vor cîștiga nu numai ei, ci și unitățile agricole, întreaga țară : recolta va fi strînsă în timp scurt și fără pierderi.
Nistor ȚUICUcorespondentul „Scînteii"

FOLOSITEcea. „în total, 143 de combine vor strînge griul în cel mult 10—12 zile" — ne spunea ing. Vlad Cioba- nu, director tehnic al întreprinderii. Pentru reușita campaniei de recoltare au fost luate și alte măsuri : toți mecanicii de la atelierul central s-au organizat în două e- chipe : 11 din ei au hotărît să lucreze direct pe combinele reparate ; ceilalți 30 s-au organizat în echipe de depanare, angajîndu-se să facă toate reparațiile.în unele ferme și cooperative agricole am întîlnit fapte care contrastează cu aspectul general al muncii încordate din aceste zile.

ARAD. Folosind din plin, la întreaga capacitate, combinele, tractoarele și celelalte utilaje agricole, cooperatorii și lucrătorii din cadrul întreprinderilor agricole de stat di'n județul Arad au încheiat, ân cursul zilei de sîmbătă, 7 iulie, recoltatul orzului de pe cele 12 200 ha cu a- ceastă cultură. în numeroase unități agricole, unde recoltatul orzului s-a terminat, a început strîngerea grîului. Primii care au intrat în lanurile de grîu sînt cooperatorii din Șiria, Ineu, Sînmartin, Tîrnova, precum și lucrătorii dinI.A.S.  Mureșul, Ineu, Scînteia și Utviniș.SATU-MARE. Sîmbătă s-a încheiat recoltatul orzului pe toate cele 2 000 ha cultivate în întreprinderile agricole de stat. Folosind din plin timpul, combinele, aflate în perfectă stare de funcționare, cooperativele agricole din județ recoltează orzul de pe ultimele suprafețe. Cele din Tășnadu- Nou, Ghenci, Săuca și altele au terminat integral această lucrare.VASLUI. Pînă la 6 iulie, în cooperativele agricole din județul Vaslui se recoltase orzul de pe a- proape 1 700 hectare, ceea ce înseamnă circa 50 la sută din suprafață. Unitățile din Lunca Prutului au încheiat această lucrare. Remarcabil este ritmul cu care se lucrea-
DIN PLINLa ferma 7 a I.A.S. însurăței orzul a fost recoltat de aproape o săp- tămînă, dar paiele au fost balotate doar de pe 15 ha. Presele nu lucrează la întreaga capacitate, iar mecanizatorii sînt trimiși să caute singuri piesele de schimb de care au nevoie. De aceea, lucrările de arat și semănat sînt rămase în urmă. La cooperativa agricolă Ză- voaia și la alte unități forța de muncă nu este folosită judicios. Este de datoria direcției agricole județene, a cadrelor care controlează desfășurarea lucrărilor, de a depista și înlătura pe loc astfel de neajunsuri. 

ză, executindu-se în flux continuu secerișul, balotarea paielor, arăturile și însămînțarea culturilor duble. Pînă in prezent au și fost balotate paiele de pe aproape 1000 de hectare și s-au însămînțat cu porumb masă verde peste 400 de hectare.GORJ. Pregătirile pentru recoltare au fost încheiate devreme, iar acum, pe măsură ce grînele se coc, este dat semnalul începerii recoltatului. întrucît ploile au împiedicat maturarea boabelor, în multe locuri s-a hotărît să se secere și manual. La cooperativa a- gricolă Plopșoru, pe lingă cele 8 combine, vor fi folosite mai multe brațe de muncă la seceratul manual, mai ales în locurile unde umiditatea solului nu permite intrarea utilajelor. De aceea, s-a făcut o repartizare a tarlalelor pe familii de cooperatori. în toate cooperativele agricole se desfășoară în prezent o activitate vie pentru organizarea și dirijarea forțelor în funcție de gradul de coacere a grîului și de starea vremii. Direcția agricolă a stabilit un plan minuțios de redistribuire a forțelor în funcție de stadiul de coacere a grîului pe zone ale județului. Astfel, în prezent, 160 de combine au fost dirijate către unitățile care vor începe primele recoltatul.CLUJ. începerea recoltării cerealelor păioase este iminentă și în județul Cluj. Grijă deosebită se a- cordă asigurării condițiilor de depozitare, uscare și păstrare a cerealelor destinate fondului central al statului. întregul spațiu de depozitare de circa .50 000 de tone, de cit dispune întreprinderea județeană pentru valorificarea cerealelor, a fost reparat, curățit, dezin- sectizat. Uscătoarele au fost puse în stare de funcționare. Ele vor a- sigura uscarea a circa 700 de tone cereale în 24 de ore. O deosebită grijă se acordă, în acest an, depozitării și păstrării seminței. O magazie din Cluj, una din Turda și cea din Jucu au fost destinate numai pentru depozitarea seminței.
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„Noi am numit actualul cincinal „cincinalul construcțiilor de mașini”, 
pentru că intr-adevăr dorim ca în 1975 construcția de mașini din România 
să se ridice la un asemenea nivel, atît din punct de vedere cantitativ, cit 
mai cu seamă calitativ, încît să poată fi competitivă cu orice producție 
similară din orice țară a lumii. Numai pe această cale industria noastră 
constructoare de mașini își va putea îndeplini marele său rol în înzestrarea 
și dotarea economiei naționale, în asigurarea dezvoltării ei în ritm susținut, 
corespunzător cerințelor revoluției tehnico-științifice mondiale”

NICOLAE CEAUȘESCU

PRESTIGIOASĂ
DE VIZITĂ

INVESTIȚII 1950-1970: pes-
- ------------ -- (-e 38 miliarde lei. 

1971 — 1975 : peste 39 miliarde lei. 
Deci, ÎN 5 ANI MAI MULT DECÎT ÎN 
DOUA DECENII.

PRODUCȚIE Volumul produc- 
țjgj dg mașini grele, 

mașini-unelte și produse electrotehnice 
este, în prezent, DE 64 DE ORI MAI 
MARE DECÎT ÎN ANUL 1948.

RITM Azi, IN 6 ZILE,
unitățile construc

toare de mașini realizează ÎNTREAGA 
PRODUCȚIE A ANULUI 1938.

© 0 producție supli
mentara de peste 500 mi
lioane lei — iată eficiența 
aplicării studiilor de orga
nizare științifică a pro
ducției în unități con
structoare de mașini din 
județele Prahova și Dîm
bovița.

© La „Independența"- 
Sibiu, în luna iunie — 
„lună record" - planul a 
fost depășit cu 1 milion 
lei.

© 
dabil
întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din 
Capitală.

© Colectivul de la în

400 tone oțel inoxl- 
s-au economisit la

CARTE

EXPORT România exportă 
mașini, instalații, 

linii tehnologice ÎN PESTE 100 DE ȚĂRI 
— față de 29, în 1950.

în actualul cincinal, volumul exper
tului construcțiilor de mașini VA CREȘ
TE DE 2,2 ORI, ponderea sa urmînd să 
atingă în 1975 peste 29 LA SUTĂ DIN 
TOTALUL EXPORTURILOR ROMÂ
NEȘTI.

CADRE Comparativ cu 
anu| i950) numărul 

celor angajați în uzinele și fabricile 
constructoare de mașini A SPORIT DE 
LA 172 000 LA PESTE 650 000, la sfîr- 
șitul anului 1972.

DE ONOARE

L

treprinderea mecanică din 
Cuțjir a produs suplimen
tar 3200 mașini electrice 
de spălat, 200 mașini de 
cusut și 5 mașini de aș- 
chiat metale.

® Constructorii de ma
șini brașoveni au realizat, 
prin autoutilare, 300 de 
mașini, utilaje și agre
gata tehnologice.

© Transportorul cu ra
clele blindat, tip greu — 
o ultimă realizare a între
prinderii „Onio" și Cen
trului de proiectări din 
Satu-Mare.

® La întreprinderea 
mecanică din Roman s-a 
încheiat, după numai un

an, asimilarea strungului 
carusel de 1250 mm.

® Pesta plan, în primul 
semestru, la întreprinde
rea mecanică „Klicolma" 
lași : 60 echipamente de 
buldozere, 44 silozuri, 4 
grepere ș.a.

® La „Progresul"-$răi- 
la au fost livrate benefi
ciarilor primele 20 de ex
cavatoare hidraulice P 
601.

® Prin reproiectare, 
randamentul cardelor de 
bumbac tip 3 C și a răz
boaielor automate de țe
sut mătase, fabricate ta 
„Unirea" Cluj, a crescut 
cu 20-25 ~la sută.

””Toți constructorii de mașini din întreaga țară au auzit de inițiativa „Micronul, gramul și secunda in slujba eficienței economice", inițiativă lansată, în urmă cu un an și jumătate, de membrii grupei sindicale nr. 2 din secția forjă de la uzăna „Rulmentul" din Brașov. Și foarte multe întreprinderi constructoare de mașini au preluat-o, obținînd bune rezultate în activitatea economică. Tot de aici, din uzina brașoveană, în februarie anul trecut a pornit o însuflețită chemare la întrecere socialistă către toate colectivele unităților industriei constructoare de mașini. La ora bilanțului, întocmit la începutul anului 1973, satisfacția muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de la „Rulmentul" a fost deosebită : pentru realizările consemnate în producție, uzina a fost decorată, prin Decret al Consiliului de Stat, cu Ordinul Muncii clasa I și a primit Drapelul de întreprindere fruntașă pe ramură.Are dreptate tovarășul Vicentiu Apolzan, secretarul comitetului de partid al uzinei, cînd remarcă faptul că nu numai inițiativa aceasta, dar, în general, ridicarea conștiinței politice, întărirea răspunderii muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor pentru calitatea produselor fabricate, pentru îmbunătățirea pregătirii tehnico-profesio- nale sînt temelii sigure ale succesului în întrecere. întrecere care, anul acesta, în întîmpi- narea zilei de 23 August, a devenit mai rodnică, mai bogată în realizări. Un specialist din Centrala industrială de rulmenți și organe de asamblare calcula că cei 132 000 de rulmenți peste plan, livrați economiei anul trecut de întreprinderea din Brașov, sînt sufi- cienți pentru echiparea a circa 1 200 de autocamioane „Bucegi", sau

1 500 tractoare ,,U—650“. Altfel spus, producția suplimentară de rulmenți obținută anul trecut echivalează cu mai mult de 70 la sută din întreaga producție a uzinei din anul în care a luat ea ființă — anul 1949.Sînt „flori frumoase din buchetul colectivului nostru", se exprima plastic o muncitoare veterană, Maria Eftimie, din secția montaj, membru în comitetul județean de rulmenții brașo-partid. Astăziveni, fabricați în peste 220 de tipodimensiuni, cu diametre in-

sebilă pentru înnoirea permanentă a producției, sarcină fundamentală, pusă de conducerea partidului în fața constructorilor de mașini. A- nul acesta se vor asimila circa 80 de noi tipodimensiuni. Ce înseamnă asta ? Că în ritmul actual se va a- junge ca, in 1975, să se înregistreze o înnoire totală a producției realizate în 1970, ceea ce se va obține atît prin noi asimilări, cit și prin modernizarea tipurilor de rulmenți din fabricația curentă. Planul și angajamentele în întrecerea socialistă din acest an („doar prin mun-
Cum s# cucerește 

uu Drapel
terioare de la 15 mm pînă la 200 mm pentru autovehicule, mașini agricole, motoare electrice, nave, echipamente metalurgice ș.a., în proporție de peste 30 la sută din volumul producției anuale, se exportă în 33 de țări. Sub aspectul performanțelor, al calității, ei se compară cu cei similari fabricați de cunoscutele firme „S.K.F." (Suedia), „F.A.G." (R.F. Germania),„S.N.R." (Franța). O dovadă în plus: de mai bine de trei ani, uzina brașoveană n-a înregistrat nici un refuz de ordin calitativ la rulmenții livrați partenerilor de peste hotare. Există aici o preocupare deo-

că ne dovedim cel mai bine calitățile de comuniști", spunea maistrul Filip Țiplea, secretarul comitetului de partid din secția rectificare) se înfăptuiesc ritmic. La producția de rulmenți, de pe acum angajamentul anual este îndeplinit în proporție de 65 la sută, fabricîndu-se în plus 34 000 rulmenți. Depășiri simțitoare s-au obținut, apoi, la planul de export, la producția de bile și cuzineți, asimilîndu-se in fabricație 28 de noi tipodimensiuni de rulmenți. în aceeași perioadă, sarcina de creștere a productivității muncii a fost realizată în proporție de 100,7 la sută, iar cheltuie-

Iile la 1 000 lei producție marfă, deși sînt incomparabil mai „strin- se“ decît in anul trecut, în cinci luni a.c. au fost reduse substanțial.Suportul acestor succese ? Iată ce ne spun maiștrii loan Tir- toabă, șeful atelierului 432 strun- gârie, și Ștefan Panait, din secția 456 montaj, ambii lucrători cu mare autoritate morală și profesională, decorați cu Ordinul Muncii clasa a III-a și sub îndrumarea cărora s-au format, de-a lungul anilor, zeci de muncitori de valoare.— La „Rulmentul" se aplică în bune condiții indicațiile date de conducerea partidului nostru privind generalizarea schimburilor II și III. în primul semestru a. c. s-a ajuns ca în schimburile II și III să se realizeze o producție nu numai egală cu cea din primul schimb, dar adeseori cu 1—2 Ia sută mai mare. Munca este organizată cu precizie, așa cum se și cuvine pentru oameni care știu să prețuiască milimetrul și micronul ; planurile lunare se realizează nu în 25,5 zile lucrătoare, ci în 22,9 zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că sarcina normată pentru 8 ore de producție se îndeplinește în 7 orc. Față de sarcinile cincinalului, în uzină se .lucrează cu un avans de o lună....Ne aflăm pe aleea principală din parcul uzinei, „Stop" — glăsu- iește un îndemn de pe un panou. Urmează apoi întrebările : „Vă preocupați de ridicarea nivelului tehnico-profesional ?“ ; „Știi ce plan ai azi de realizat ?“ ; „Aplicați inițiativa : micronul, gramul și secunda ?“. Fiecare, trecînd pe aici, vede și își pune aceste întrebări. Iar răspunsul l-a dat pînă acum Drapelul de fruntaș...
Sever UTANOrganizareaunei expozițiiCu ocazia „Zilei constructorilor de mașini", în complexul expozițional din Piața Casei Scînteii a fost organizată o expoziție de produse și tehnologii noi. Cele peste 1 500 de exponate, prezentate de către centralele și întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electronicii, constituie un tablou grăitor al tehnicii românești, o dovadă elocventă a pasiunii și responsabilității cu care sînt înfăptuite hotărîrile celui de-al X-lea Congres și ale Conferinței Naționale ale partidului, prețioasele indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu făcute cu prilejul vizitelor de lucru în unitățile acestei ramuri. Exponatele reflectă succesele dobîn- dite pe linia ridicării calității, a performanțelor tehnice, corespunzător nivelului atins pe plan mondial, a

ADUNĂRI
„Ziua constructorilor de mașini" a fost sărbătorită în întreaga țară prin numeroase adunări festive, în cadrul cărora au fost relevate principalele realizări obținute în acest domeniu, în anii construcției socialiste, experiența și abnegația constructorilor de mașini, acest harnic detașament al clasei muncitoare care se află angajat cu toate forțele sale in prima linie a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate. Au fost, de asemenea, evidențiate pe larg preocupările constructorilor de mașini din țara noastră de a contribui, prin eforturile proprii de gîn- dire, la soluționarea cerințelor complexe pe care le ridică astăzi extinderea progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale, la participarea- într-o măsură tot mai largă a țării noastre în comerțul mondial de mașini. S-a subliniat pre-

îmbogățirii gamei sortimentale cu noi produse competitive pe piața internațională. Sînt reunite aici produse din cele mai diverse domenii: energetică, utilaj petrolier, mașini-unelto speciale, cum ar fi cele cu comandă numerică sau secvențională, mașini cu afișaj în cote, utilaje grele de transport și terasiere, mașini și utilaje agricole, tractoare, autocamioane, autoturisme, mijloace de; automatizare și de tehnică de calcul, produse ale industriei electronice și electrotehnice — unele distinse cu medalii de aur la diferite saloane și reuniuni internaționale. Din marele număr de exponate rețin atenția autoturismul de teren „ARO-241", instalațiile și utilajele de prevenire a erupțiilor pentru forajul la mare adîncime, încărcătorul frontal de 45 CP, strungul „S.N.B.-320", brevetat ca invenție, seria de motoare asincrone trifazate ș.a.
FESTIVEocuparea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor din întreprinderile constructoare de mașini de a îndeplini și depăși prevederile planului pe 1973 și de a realiza actualul cincinal înainte de termen.Asemenea adunări au fost organizate în Capitală în cadrul ministerelor industriei construcțiilor de mașini grele și industriei construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii, precum -și în centrale, uzine și fabrici constructoare de mașini din Reșița, Craiova, Timișoara, Ploiești, Cluj, Brașov, Tîrgoviște, Arad, Tg. Mureș, Sibiu, Cugir și din alte centre ale țării, la care au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, cadre de conducere din ministere, din centrale industriale și întreprinderi, numeroși muncitori, ingineri și tehnicieni.(Agerpres)

De ziua voastră
(Urmare dîn pag. I)roase alte agregate și Instalații — aproape 30 la sută din exportul țării îl vor constitui mașinile și u- tilajele, pondere echivalentă cu cea a unor țări dezvoltate din punct de vedere industrial.Aflați acum în plină întrecere în întîmpinarea zilei de 23 August, hotărîți să înfăptuiască cincinalul înainte de termen, constructorii de mașini raportează de ziua lor importante succese. Pe ansamblul celor două ministere — al construcțiilor de mașini grele și al construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii — planul pe primul semestru a fost realizat și depășit. Rezultate însemnate s-au obținut și în domeniul creșterii productivității muncii. Este de remarcat că, în acest an hotărîtor pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, constructorii de mașini vor realiza față de prevederile inițiale din cincinal o producție mai mare cu 4,4 miliarde lei.Muncind cu inițiativă și răspundere, constructorii de mașini simt din plin grija cu care sînt înconjurați de partidul și statul nostru. Pentru protecția muncii s-au cheltuit, numai în anii 1971—1972, a- proape 200 milioane lei. Peste 11 000 muncitori și familiile lor au fost trimiși în stațiunile balneo-cli- materice pentru odihnă și tratament. în anii 1971—1972 s-au alocat 50 de milioane lei pentru construcția de grupuri sociale, cantine și cămine de nefamiliști. în aceleași scopuri vor fi cheltuiți în anii 1973—1975 circa 138 milioane lei. Pentru calificarea tinerilor muncitori s-au cheltuit 90 milioane lei în 1970, 100 milioane lei în 1972 și se prevede ca pentru 1975 să fie cheltuiți 260 milioane lei.Trecînd în revistă realizările de seamă, condițiile superioare de muncă și viață, constructorii de

mașini își concentrează atenția a- supra importantelor sarcini ce le revin din amplul program de acțiune trasat de Conferința Națională a P.C.R. din iulie 1972, precum și de plenarele C.C. al P.C.R. care au avut loc ulterior — de a realiza sporuri însemnate de producție la un mare număr de sortimente solicitate de economia națională și la export, îndeosebi prin folosirea mai bună a capacităților de producție și promovarea rapidă a tehnologiilor moderne ; de a intensifica ritmul de înnoire și modernizare a produselor, care să înglobeze o cantitate de metal mai redusă și mai multă „inteligență tehnică" ; de a spori și mai rapid productivitatea muncii și a reduce substanțial și cu perseverență cheltuielile de producție ; de a perfecționa permanent parametrii tehnici și calitativi ai utilajelor. Cu mai multă fermitate, este necesar să se acționeze pentru adincirea specializării producției, pentru lărgirea și perfecționarea cooperării între unitățile din această ramură și cu firme din străinătate — problemă esențială pentru folosirea eficientă a potențialului tehnic și uman de care dispunem.Partidul și guvernul, întregul popor, salutînd cu stimă și adresînd constructorilor de mașini, de ziua lor, cele mai calde felicitări pentru succesele obținute, își exprimă convingerea că, prin afirmarea și mai puternică a capacității creatoare și măiestriei lor profesionale, oamenii muncii din această ramură vitală a industriei vor munci fără preget pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de partid, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, aducînd o contribuție tot mai importantă la mersul înainte al întregii societăți, la dezvoltarea mai rapidă a patriei noastre socialiste.

(gaMKTENȚft, ISCUSINȚA ȘtjMWlE |.0R WiMOKEW

TURBINA GIGANT STRUNGUL AUTOMAT AUTOCAMIONUL DAC Foto : S. Cristian
k.
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Programul I

recitalurilorcel a.l
puncte de vedere

„Gala

de juriu

dramatice"
Participă : 

Căminului cultural din 
— județul Suceava ; In 
de concurs, din co- 
ostășești laureate — 

marinarilor „Albatro-

Se vorbește mult, și pe bună dreptate. în ultimul timp, de o mai a- tentă selecție și promovare a tinerilor scriitori, de factorii obiectivi și subiectivi care influențează în genere ucenicia scriitoricească. Experiențele pe care le-am trăit în calitate de redactor al unor publicații de cultură mă îndeamnă să-mi spun azi părerea asupra acestui proces de selecție. Să admitem de la bun început că acei tineri care ne încredințează primele lor producții literare dețin acest har neasemuit al talentului. Trebuie să admitem a- poi că acest dat firesc nu este suficient : cei în cauză sînt chemați să învețe meșteșugul scrisului, să facă din el însăși condiția lor civică. Prin condiția sa socială, scriitorul vine în contact cu cei din aceeași breaslă fie că sint editori, fie redactori ai unor publicații, sau ziariști. Modul în care este privită ucenicia sa literară de confrații săi. tineri sau vîrstnici, de cei din redacțiile revistelor literare, este decisiv pentru el. Chiar și prestigiul acestor publicații și al colectivelor redacționale este condiționat de felul în care cei in cauză înțeleg să sprijine afirmarea celor mai tinere condeie.Relațiile dintre scriitorii apartinînd tuturor generațiilor sint hotărâtoare în instaurarea unui climat prielnic afirmării talentului. Din păcate, u- neori, în redacțiile revistelor, aceste relații stau sub semnul unui subiectivism nefolositor nimănui. Sint tineri care pierd ceasuri și zile prin birourile redacționale nu pentru a-și susține creații valoroase, ci spre a obține bunăvoința, a forța publicarea unor lucrări neîmplinite. Alții mai vîrstnici nu se simt nicidecum obligați să le întindă acea mină de ajutor, de care ar avea nevoie în ucenicia scrisului. Lipsa de atitudine deteriorează, așadar, uneori, raporturile, iar direcționarea eforturilor tinerilor începători, climatul favorabil afirmării lor rămin cîteodată simple deziderate. Prea puțini dintre redactorii principalelor publicații literare se pot numi semănători de germeni, descoperitori de făuritori ai unui climat vieți literare dincolo de stricte de serviciu.In ultimii ani. în mai

tură. Faptul ni se pare remarcabil din mai multe motive: în primul rînd (avînd iri vedere problema pe care o dezbatem), pentru că oferă largi posibilități de afirmare forțelor scriitoricești locale, în al doilea rind. pentru faptul că reflectă prefacerile social-culturale din zona respectivă, atestînd viabilitatea unor puternice nuclee culturale locale. A- semenea nuclee, susținute de adevărate mișcări literare, există azi la Cluj. Pitești, Oradea, Tg. Mureș. Sibiu, Bacău, Constanta etc. Și ceea ce ni se pare esențial în formarea acestor mișcări este tocmai preocu-

parea forțelor scriitoricești locale, de a sprijini creația insă de observat deauna revistele plinesc misiunea ce le revine promovarea creatorilor din respective, în sprijinul pe care trebuie să-1 acorde formării lor, pregătirii lor politice, artistice. Evident, nu pledăm pentru încurajarea velei- tarismului, ci pentru descoperirea și încurajarea talentelor adevărate, direcție în care există încă posibilități nevalorificate.Acum, după scurgerea unei perioade de timp apreciabile, ne putem întreba în ce măsură acești tineri scriitori s-au detașat de condiția debutantului, au devenit cu adevărat exponenți ai mișcării noastre literare. Dacă un mare număr dintre acești debutanți au depășit de mult această treaptă, cucerindu-si un loc in cadrul breslei, alții, cei mai multi — după un debut promițător în paginile publicațiilor — au urmat de cele mai multe ori traiectoria hazardului. Trebuie spus că prea puțini dintre ei au continuat să se manifeste pe drumul fertil din anii debutului.Acest fenomen poate fi desigur contracarat printr-o anumită mun-

tinerilor, că nu locale își Este întot- înde- in zonele

că de construcție, premisă însăși a ..revigorării" nucleelor culturale si literare județene. Aceste nuclee trebuie să se bucure nu numai de concursul breslei scriitoricești, al forurilor locale, ci și de sprijinul moral al unor oameni de cultură. în trecut, Titu Maiorescu. Nicolae Ior- ga. Eugen Lovinescu, personalități de seamă ale culturii române, au făcut deseori muncă de pionierat in fondarea și susținerea mișcării culturale românești. Or. practic, ce se întimplă în momentul de fată ; în unele zone, forurile de cultură județene reduc problema existentei u- nor nuclee literar-artistice doar la sprijinul material pe care-11 acordă publicațiilor recent apărute. Acestea, la rindul lor. tratează problema în termenii unui articol, al unui editorial sau două, inserate în coloanele revistelor. Să recunoaștem că e prea puțin. Făptuitorii de nu-si pot aroga acest titlu din calitatea pe care o au ponenti ai vieții culturale, în mijlocul acestor nuclee, al rilor și artiștilor începători.firește. în mijlocul publicului larg, iși îndeplinesc misiunea lor socială.Avînd o viziune de ansamblu a- supra fenomenului cultural național, diriguitorii culturii trebuie să dea dovadă de cit mai multă autoritate morală și spirituală în susținerea mișcării literare, să orienteze cu consecvență eforturile componenților a- cestor mișcări, să militeze pentru instaurarea unui climat spiritual, exigent, creator.Iată, după părerea mea. cîteva e- lemente menite să declanșeze noi inițiative, să concureze la promovarea și afirmarea cu și mai multă vigoare a tinerelor talente, la sudarea noilor nuclee literare, la explorarea vieții sociale în toată complexitatea ei, la o producție literar-artistică pe măsura transformărilor liste. Pe un asemenea că trebuie să pășească rii culturii noastre, cit le învestite cu asemenea ele nu pot prospera decît prin perpetuarea unei fecunde legături rădăcinile culturii românești, creația însăși a poporului.

cultură numai ca ex- Numai scriito- ca și.

8,09 Bună dimineața ! a Gim
nastica pentru toți • Pen
tru sănătatea dv. : „Măsuri 
de igienă și profilaxie în se
zonul caid".

3,30 Cravatele roșii.
9,25 Film serial : „Daktari".
9,50 Viața satului.

11,00 Emisiune în limba maghiară.
12.30 De strajă patriei.
13,00 ALBUM DUMINICAL.
15.50 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului". Episo
dul XIV — „Jocul puterii".

16,40 Vetre folclorice : Tara Lă- 
pușului.

17,00 Tenis de cîmp : Finala pro
bei de dublu mixt din ca
drul turneului internațional de 
la Wimbledon (selecțiuni în
registrate) .

13,00 Cîntare patriei — concurs co
ral iriterjudețean. ~ 
corul ■
Putna 
afară 
rurile 
corul 
sul".

19,00 Expediție de vînătoare : File 
din cartea ursului.

19,20 101)1 de seri.
19.30 Telejurnal — Săptămîna po

litică internă și internațio
nală în imagini.

20,10 Integral românesc. O 
stalație modernă de 
productivitate la „i 
ROM" — Codlea, rod al 
dirll românești.

20.30 Film artistic : „Felix și 
lia".

22.50 Telejurnal. Sport.

in- 
mare 

.COLO- 
gîn-

oti-

Programul II

11,00-13,00 Concert simfonic. In- 
chiderea ciclului de concerte 
susținute de Valentin Gheor
ghiu la filarmonica „George 
Enescu". In program : Tri
plu concert pentru pian, vi
oară și violoncel de Beetho
ven. Soliști : Valentin Gheor
ghiu, Varujan Cozighian și 
Cătălin Ilea ; Concertul pen
tru plan și orchestră de 
Schumann. Solist : Valentin 
Gheorghiu.

20,10 Avanpremieră.
20,15 Eroi îndrăgiți de copii : Lo- 

lek și Bolek.
20,50 Opera în studio. Selecțiuni 

din opera „Nevestele vese
le din Windsor" de Otto 
colai.

21,40 Telex tehnico-științific.
22,00 Parada vedetelor cu : 

gela Similea, Frank Schobel, 
Dova, Margareta Radinska, 
Dida Drăgan, Tom Jones.

Aflată la a doua ediție a sa, „Gala recitalurilor dramatice" de la Bacău reprezintă o valoroasă inițiativă teatrală.„Gala..." constituie un binevenit cadru de prezentare a unor creații scenice realizate în afara „repertoriului" de bază al teatrelor, dar care, nu o dată, le echilibrează în chip fericit afișul.Ni se pare revelator faptul că nu puține dintre recitalurile „galei" au fost de poezie patriotică și populară sau au gravitat în jurul unor momente ho- tăritoare ale liricii românești.Recenta manifestare băcăuană a fost destul de bogată și diversă atit sub aspectul conținutului (a inclus și piese scurte ale tezaurului clasic mondial și poezie universală), cit și sub cel a.l modalităților spectaculare propuse. Ea a inclus de la recitaluri de factura cea mai simplă (rostirea de versuri în fața cortinei), pînă la adevărate micTOSpectacole susținute de unul sau cîțiva inter- preți. în mai toate cazurile, interpreții și-au ales singuri textele, și-au Întocmit singuri comperajul, și-au pregătit singuri aparițiile din punct de vedere regizoral, scenografic.Arta recitalului — și ne gindim mai ales la recitalul de poezie — este și ea „longa" ; o artă complexă, dificilă; Ea este condiționată inevitabil de nivelul general de cultură, de gustul estetic și de orizontul teatral al interpretului. Care este specificul gîndirii artistice a scriitorului abordat ? Care e funcția cuvîntului în opera sa ? Cit de „reprezen- tabilă" este poezia sa ? Exprimi scenic în spectacolul de versuri pe care-1 pregătești sensul cel mai evident (aparent) sau cel adine subtextual, sugerat ? Care este tipul și gradul de tea- tralitate cu care este compatibil ? Iată doar câteva dintre problemele-cheie ale genului de spectacol de care ne ocupăm. Numai în funcție de justa lor soluționare poți să exprimi

„sunetui special al poeziei lui Bacovia, de neconfundat cu tonul pastelurilor lui Alecsandri sau al „romanțelor" minulesciene, poți să abordezi cu bune rezultate artistice poezia civică a lui Eugen Jebelea- nu sau poezia de dragoste a Ninei Cassian — ca să dăm doar cîteva exemple din „gală".Arta recitalului presu-

stanțene au venit chiar in „gală" cu două spectacole — cel distins marcînd tocmai plusul de siguranță, diversitate, do- bindit de la unul la celălalt.Un moment de relief al galei l-a constituit prezența artistului emerit Emil Botta, al cărui recital a devenit o celebrare colectivă a puterii verbului poetic

creațiile mișcării literare din Oradea anului 1908 (texte de Ady Endre, Ootavian Goga, Iosif Vulcan, Juhăsz Gyula).’ Varga Vilmos a transpus baladele lui Franțois Villon într-o modernă monodramă, susținută cu mijloace sigure. Anca Miere Chi- rilă, actriță a aceluiași teatru orădean, a adus la Bacău puritatea versurilor și melosului bihorean.Sînt, acestea, doar manifestările de relief, încununate de premii. „Gala" a ■cuprins numeroase alte manifestări.Ar fi de dorit ca elaborarea de recitaluri să beneficieze de sprijinul regizorilor și scenografilor, să devină o componentă permanentă a vieții teatrelor. Ar fi de dorit ca prin opțiunile repertoriale să se urmărească în mod și mai accentuat realizarea unei funcții educative a recitalurilor de poezie, iar, în acest sens, țină un număr sporit spectacole de înalt scenic, axate pe
pune căutarea modalităților teatrale adecvate — extremele fiind, ca de obicei, periculoase, așa cum au arătat-o, nu o dată, spectacolele urmărite (este vorba despre lipsa de inventivitate, rostirea banală, uscată, plicticoasă a versurilor, dar și despre excese — interpretul devenind un ucenic pierdut în stihia instrumente de soluții ; acoperit că. estompat contrazis deNu mi se ■timplător că unul dintre băcăuane nu ma sa încercare de fel ; mai mult, pentru cîți- va, spectacolele prezentate au constituit realizări de continuitate, confirmarea u- nei preocupări mai vechi. Am aflat, de pildă, că Varga Vilmos și Kiss Ildiko — susțin cam două recitaluri pe an. Actrițele con-

vrăjitor, propriilor lucru și de muzi- de lumini,, decor etc.), pare deloc în- aproape nici laureații galei se afla la pri- acest

de a comunica adevăruri fundamentale despre om.La succesul galei a contribuit participarea cîtorva actori de prestigiu ai scenei noastre. Tamara Bu- ciuceanu a portretizat cu precizie și finețe, îmbinînd recitativul cu cîntecul și dansul, o galerie de eroine feminine. Apreciata actriță a teatrului din Constanța, Ileana Ploscaru, a evocat și reînviat cu subtilitate destinul uman și artistic al lui Edith Piaff.Plăcute surprize au adus în „gală" actorii unor generații mai noi. Actrițele constănțene Ana Mirena și Agatha Nicolau au transpus scenic, cu inventivitate, cu un acut simț al teatrali- tății și umor, un colaj de texte din „Antologia inocenței" a lui Iordan Chi- met.Kiss Ildiko, tînăra actriță orădeană, adeptă a tonurilor ferme, zentat care a

„gala" să con- ‘; de nivel lirica noastră patriotică, pe creația românească rană.Perspectiva manifestări de stimulează, lizări de ternic prestigiu, nă la adoptarea formule noi, mai riate, și la dobîndirea unor, noi mijloace de expresie. Dificultatea urmăririi tuturor spectacolelor celei de-a doua ediții, precum și aceea de a asigura pentru toate săli cit mai pline ar impune o preselecție mai riguroasă.Odată ou „Gala recitalurilor dramatice", Bacăul a adăpostit și al doilea „Colocviu republican al- criticilor". Colocviul și-a propus să dezbată problemele dramaturgiei noastre actuale și a reprezentat o mărturie a dorinței comentatorilor noștri de teatru de a contribui și mai substanțial la înflorirea și promovarea scenică a creației dramatice românești.

contempo-următoarei acest fel credem, realm și mai pu- îndeam- unor va-

A apărut nr. 13/1973 al revisteiNicolae BAIOTĂ

LA BUZIAȘ

de amatori

unilustrat
epocii socia- drum cred toți făurito- și publicații- misiune ;talente, și ai unei obligațiiletoate colțurile tării au apărut reviste de cul-

adeptă a, ne-a pre- recital-lecție, ideile și Natalia STANCU

cinema
ERA SOCIALISTA

Centrul teritorial de calcul din Timișoara — un auxiliar prețios în rezolvarea optimă a unor probleme cu caracter productiv și economic. în imagine; aspect din timpul exploatării sistemului IRIS-50

„Saptambna teatrului
TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", Cezar Ioana). Ince- pind de ieri, în stațiunea balneară Buziaș se desfășoară „Săptămîna teatrului de amatori". Un număr de 14 formații de teatru fruntașe de pe lingă casele de cultură și căminele culturale din Timișoara, Lugoj, Jimbolia, Ciacova, Cenei, Com- loșu-Mare și alte localități timi- șene vor prezenta piese din dramaturgia clasică și contemporană românească și universală.Debutul l-au făcut artiștii amatori din Buziaș. După o expunere a scriitorului Mircea Șerbănescu despre teatrul românesc contemporan, formația casei de cultură din localitate a prezentat piesa „Trepte Paul Everac.

-
■■ ■ : ' - i 1

_Sumarul noului număr al revistei se deschide cu editorialul intitulat „Hotărîri de însemnătate primordială pentru dezvoltarea social- economică a României". In continuare sînt publicate articolele : „înfăptuirea sarcinilor economice, obiectiv de frunte al muncii de partid" de VASILE VlLCU ; „Despre creșterea eficienței fondurilor de producție" de GH. GASTON MARIN ; „Creșterea economică și factorul uman" de ION PĂCURA- RU ; „Semnifioația programului de educație socialistă a maselor" de ION MITRAN ; „Ecologia dezvoltării și implicațiile sale ideologice" de SERGIU TAMAȘ ; „Statul suveran în relațiile internaționale" de VICTOR DUCULESCU.In cadrul rubricii „Dialectica dezvoltării societății socialiste" este publicat articolul „Procese definitorii ale evoluției societății socia-

liste" de RADU FLORIAN, iar rubrica „Știință-invățămînt" inserează articolele : „Motivarea socială și finalitatea cercetărilor de fizică" de VICTOR MERCEA ; „Dinamica integrării învățămîntului superior" de MIRCEA IFRIM ; „Manualele de chimie și rutina didacticismului" de DOINA UNGUREANU, PETRE T. FRANGOPOL. Articolul „Studierea viitorului și poziția ideologică" de PAVEL APOSTOL este inserat Ia rubrica „Curente' și idei", iar rubrica „Din mișcarea comunistă dială" include articolele : „i perspectivele Europei" de GALLUZZI, „Tendințe în tarea clasei muncitoare din de RUDI WEIDIG. Revista de asemenea, obișnuitele „Cărți și semnificații", revistelor" și „Cuvîntul cititorilor

Ia rubrica iar rubricași muncitorească mon- ,Criza și CARLO dezvol- R.D.G." conține, rubrici „Revista

ecran ?

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

în fiecare joi, televiziunea transmite emisiunea- Seară pentru tineret, emisiune care, prin categoria de telespectatori căreia îi este destinată, are o deosebită însemnătate. In ultima vreme, sumarul acestei emisiuni lasă să se întrevadă o anume preocupare — necesară — în direcția asigurării unor rubrici mai variate și mai substanțiale. Binevenită, aspirația spre diversificare, spre emisiuni calitativ superioare s-a materializat într-o serie de realizări remarcabile, apreciate de tineret, de spectatori. Cu atît mal surprinzătoare ni s-a părut, de aceea, includerea în sumarul „Serij pentru tineret" din această săptămînă a reconstituirii unei crime odioase înfăptuite de niște scelerați. O „anchetă" în cursul căreia au fost pe larg etalate — în atenția tinerilor telespectatori !... — cinismul, „explicațiile" asasinilor, detaliile monstruoasei crime... Ce rațiune a- vea o astfel de reconstituire în cadrul „Serii pentru tineret", relatarea amplă a unor astfel de fapte antisociale, absolut izolate ?însuși titlul sub care a fost prezentată reconstituirea ilustrează confuzia care stă la baza programării ei : De Ia indolență la crimă. Da, indolența poate face obiectul unor utile anchete de televiziune. Dar poate cineva socoti cu seriozitate indolența ca fiind o treaptă spre actul criminal ?Independent de titlul ei, „ancheta" la care ne referim s-a ilustrat ca o expresie a goanei după senzațional, un senzațional ieftin și care — dincolo de tragismul situației ca atare — a indispus prin os-X ...... .............

tentația cu care s-a Insistat asupra detaliilor omuciderii, prin inutilitatea întrebărilor adresate asasinilor (întrebări de genul : .....și nu v-a fost frică de miliție?"!!), prin caracterul deprimant (și uneori, prin forța lucrurilor, formal) al răspunsurilor celor invitați să-și spună părerea. Efortul realizatorilor, inutil, putea fi cheltuit pentru o cauză mai bună de- cit această „disecție" a u- nei crime. în treacăt fie zis, motivarea etică a relatării cu lux^ de amănunte a diferitelor crime ar trebui să constituie obiect de meditație și pentru unele publicații care cultivă în paginile lor acest tip de „reconstituiri" deplorabile.Ce ni se pare însă mai presus de orice discuție e faptul că programarea

anchetei „De Ia indolență la crimă" în cadrul Serii pentru tineret contravine profund criteriilor și obiectivelor acestei emisiuni, funcției etice a oricărui program de televiziune. Există numeroase aspecte în care intervenția critică a televiziunii —■ inclusiv prin intermediul unor anchete sociale — ar putea fi utilă, cu finalitate educativă. Ceea ce televiziunea a și dovedit în atîtea rinduri că poate să facă bine și cu succes. ■ Pot fi găsite variate subiecte cu caracter cu adevărat senzațional, reflectînd viața, activitatea tineretului nostru, evocînd acte temerare, idei îndrăznețe. De ce să ocupăm spațiul cuvenit unor astfel de emisiuni atractive și actuale cu reconstituirea gratuit-senzațională a unui caz limită, învăluit într-o atmosferă morbidă ? Desigur, o eroare. O gravă e- roare. Și asemenea erori este de sperat să nu se mai producă pe micul ecran.

Jipuriturile „Sîmbrei"

D. COST1N

Enciclopedia
de buzunar

„Enciclopedia de buzunar", iată o inițiativă utilă a Editurii enciclopedice române. Prin titlurile oferite pînă în prezent cititorilor („Lingvistica pe înțelesul tuturor", „Raporturile dintre științe", „Mitul creației", „Sinteză și originalitate în cultura română", „Bionica" etc.), această colecție se înscrie pe coordonatele unui lanț informațional „la zi".Sondajele efectuate într-o serie de librării din Capitală (Eminescu, Sadoveanu, Dacia, Academiei) o situează în categoria celor mai solicitate titluri incluse în topurile săptămînale, consacrate desfacerilor de carte. Primele titluri apre-

ciate de cititori pentru ținuta lor științifică s-au vîndut integral.Alături de alte foruri similare, editura citată mai sus împlinește astfel uri. vechi deziderat : în raport cu broșurile de odinioară, „Enciclopedia de buzunar" reprezintă un salt calitativ ■în domeniul informației tip enciclopedic.Este nevoie, credem, în această colecție să publice în continuare o literatură de informare cu caracter enciclopedic și nu superspecializată, cum par a lăsa să se întrevadă unele titluri.

deca se

M. COSTEA

Sub egida Comitetului județean de cultură și e- ducație socialistă din Satu- Mare a apărut un mos album cuprinzînd culegere, (strigături) șului. Ele străvechea rală a . „Sîmbrei oilor", în care se „topesc" ca intr-un uriaș creuzet valorile unei moșteniri spirituale multiseculare : prețuirea muncii, dublată de un neîntinat spirit al echității, bucuria pentru împlinirile prezente și viitoare, setea de viață amplificată de. înfrățirea sufletului generos și sensibil al oșanului cu natura. Pe lingă valoarea pe care culegerea o do- bîndește, datorită fidelită-

fru- o de țipurituri din Țara Oa- sînt axate pe datină pasto-

După o apreciabilă întîr- ziere, publicația „Limbă și literatură", girată de către Societatea de științe filologice, își continuă existența prin apariția volumului 1/1973. Definindu-se inițial ca o publicație destinată exclusiv universitarilor, „Limbă și literatură" și-a lărgit considerabil, în ultimii ani, pârilor, prezent de noi zate,
sfera preocu- materializate în prin inserarea rubrici specialist și prin temele abordate care se adresează în parte și cadrelor didactice din învățămintul liceal și de cultură generală. Comparativ cu numerele precedente, acesta este mai bogat, maî variat din punct de vedere al sumarului, propunînd atenției cititorilor noi studii și cercetări de lingvistică, teorie, istorie și critică literară, folclor, precum și documente și referințe inedite, cronici, recenzii, note etc. Demn de notat ni se pare faptul că cercul de colaboratori per- manenți ai revistei și-a făcut un adevărat crez din cercetarea aspectelor mai puțin cunoscute din opere-

ții fonetice cu care scrie țipuriturile în mecătorul grai merită remarcată ra artistică prin care torii albumului au— și au reușit — sească echivalențe nestematelor populare oșe- nești.Culegerea de este datorată — unei laborioase nări prin satele— 'profesorului Vasile Să- vinescu, semnatar și al unei cuprinzătoare prefețe, în care reconstituie istoria milenară a Sîmbrei. Fotografiile color aparțin cunoscutului artist al imaginii Sandu Mendrea.

tran- fer- oșenesc, manie- au- căutat să gă- graficețipurituri■ în urma peregri- oșenești

O. GRUMEZA

literatură"le unor cronicari — precum vorbirea personajelor la Ion Neculce, originea familiei cronicarului Miron Costin — sau a clasicilor noștri, cum ar fi opiniile poetului Mihail Eminescu despre „Miorița", locul personajelor feminine în nuvelistica prozatorului ardelean loan Slavici, considerațiile criticului Eugen Lo- vinescu cu privire la problemele limbii literare, răspândirea operei poetului Ion Minulescu în Polonia etc. Din păcate, aria cercetărilor se limitează la literatura română veche sau la cea clasică, literatura actuală nefiind receptată decît la rubrica „Recenzii" prin cîteva în-

semnări pe marginea unor volume recent apărute în librării. Reflectarea in paginile revistei a unor comunicări științifice, studii, exegeze etc. dedicate operelor unor reprezentanți ai literaturii noastre actuale, mai ales dintre acei care figurează în programele școlare, ar un real folos.Faptul că această publicație nu are numai rea unei culegeri propriu- zise, ci și pe aceea de a fi un îndreptar, un instrument de lucru pentru profesorii de limba și literatura română — așa cum se menționează și în apelul redacției către abonați! săi din acest an — trebuie să determine abordarea unei tematici legate mai direct de preocupările cititorilor săi, așa cum este, de pildă, capitolul de „Didactică modernă", în care sînt expuse o serie de concepte pe tema analizei gramaticale școlare sau a programei de literatură română. Din păcate, multe din studiile de acest gen inserate în revistă, fără a' cuprinde exemplificări de texte, sînt expediate, redactate în grabă. Revista ar cîștiga în diversitate dacă în paginile ei și-ar afla loc și’ reprezentanți ai catedrelor de specialitate din alte centre universitare ale țării, și chiar profesori din învățămintul liceal și de cultură generală.O mai mare rigoare în respectarea datelor de a- pariție ar putea, de menea, contribui la carea prestigiului de se bucură in prezent blicația „Limbă , și literatură", instrument prețios în afirmarea valorilor permanente ale culturii românești.

fi demeni-

ase- ridi- care pu-
D. BOGDAN

Consecvența investigației 
artisticeCitim în revista „Teatrul" (nr. 5, pe luna mai) o piesă document, inspirată din tumultul revoluției de la 1848, precedată de cîteva

articole și un editorial pe tema „Revoluția și arta", în același număr (alături de mai multe materiale consacrate actualității tea-

■ Parașutiștii : CAPITOL — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 21, la gră
dină — 20,15, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 13,15; 20,30.
• Un om In sălbăticie s PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Jandarmul Ia plimbare : LU
CEAFĂRUL — 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 31. la grădină — 20,30,
BUCUREȘTI — 8,30; 10,30; 12,45; 
14,45; 17; 19,15; 21,15; la grădină
— 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA 9,45; 11.
• Coarnele de aur ; DOINA — 
13,15; 15,30; 17,45; 20.
e Monte Carlo : FAVORIT — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30, EXCELSIOR
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN —— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, la grădină -? 20,30.
• Rond de noapte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Antoniu și Cleopatra : SCALA
— 9,30; 13; 16,15; 19,30, FESTIVAL
— 9; 12,30; 16; 19,30, la grădină —
— 20,30, GRĂDINA DINAMO —
20.30.
• Ciprlan Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30.
• Ultimul cartuș : DACIA — 8,30;
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, ARTA — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,30.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
TIMPURI NOI — 10—19 în conti
nuare.
• Simon Templar intervine : BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20,15, AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15;, 
la grădină — 20,30, TOMIS — 8,30; 
11; 13,30; 16;'18,30; 21, la grădină
— 20,30.
• Contemporanul tău (ambele se
rii) 10; 13,30; 17, Tu ești de-a pu
ruri în inima mea — 20,30: CI
NEMATECA (sala Union).
• Aici zorile sint din nou li
niștite : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 19.
• Fluturii sint liberi : MELODIA 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Salcîmul
CENI
o Pe aripile 
9,30; 14,30;
20.15.
• Semnale :
• Lumea se
—• 9; 11; 13; jlu, x,,!■>, 
DINA SELECT — 20,15.
O Cînd legendele mor : UNIREA
— 15,30: 18; 20,15, la grădină —
20.30, POPULAR — 15,30: 18; 20,15.
• O zi mai lungă decît un an : 
VITAN — 15,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20.30.
• Veronica : FLOREASCA 
18; 20.
• Copiii căpitanului Grant : 
MUL SĂRII — 15,30; 18; 
MUNCA — 15,30; 18; 20,15.
• Solaris : FERENTARI —
19.
• Acea pisică blestemată :__
— 15,30; 18; 20,30, la grădină? — 
20,15.
• Aventurile lui Babușcă : RAHO
VA — 15,30; 1»; 20,15.
• Fată bătrină : VIITORUL —
16; 18; 20.
• Tecumseh • CRINGAȘI — 
18; 20,15.
• Ce se întimplă, doctore 7:
LEȘTI— " ------
• Grăbiți 
ȘILOR — 
20,15.
• Ceața : ________
• Nici un moment de plictisea- 

PROGRESUL — 15,30;

LIRA

15,30;

GIU-

MO-

PACEA — 16; 13: 20. 
distrează : MIORIȚA 
15} 17,15; 19,30, GRĂ-

DRU-
20,15,

15,30; 18; 20,15. 
apusul soarelui :

■ 15,30; 19, Ia grădină —

COSMOS — 16; 18; 20.

Iiliachiu : COTRO- 
15,30; 18; 20,15.
" vlntului : BUCEGI —

19,15, la grădină —

N. STANC1U

Cum predăm istoria

S. ACHIM

L text 
t,Cine Noua Vintilă

trale interne și internaționale), revista „Teatrul", credincioasă idealului său de a promova creația originală, publică un nou destinat scenei : 
■ucide dragostea piesă a lui Petru 1 vădește aceeași preocupare a autorului „Casei care a fugit pe ușă" pentru reflectarea eroilor și evenimentelor premergătoare acelui moment de uriașă cotitură care a fost actul de la 23 August 1944. Locul acțiunii este același : Oravița. Piesa reflectă legăturile dintre muncitorii comuniști, cadrele superioare ale armatei (maiorul Felix) și intelectualii progresiști din Banat (medicul militar Aurel, studenta Olguța), a- duce imaginea acțiunilor

lor comune, pline de eroism. Pronunțat dramatice — situațiile piesei de factură realist-documentară au o puternică tentă de adevăr uman și istoric. Regăsim darul scriitorului de a portretiza figuri tipice mediului burghez bănățean și de a recrea atmosfera specifică. „Cine ucide dragostea ?“ — piesă ce marchează un progres îmbucurător în zugrăvirea celor implicați direct în transformarea revoluționară — a- testă consecvența preocupărilor scriitoricești ale lui Petru Vintilă și justifică optimismul cu care a fost primit debutul său tîrziu, dar matur, în stagiunea trecută.

Ultimul număr al revistei „Anale de istorie" inserează în coloanele sale o amplă dezbatere asupra funcției educativ-civice a istoriei. Participanții — personalități prestigioase ale științei noastre istorice, factori de conducere din instituțiile de învățămînt, de cercetare și muzeale — își propun, pornind tocmai de la recunoscutele virtuți formative ale istoriei, să descifreze căi și modalități concrete pentru apropierea istoriei de necesitățile activității educative, pentru amplificarea contribuției sale la dezvoltarea conștiinței socialiste a tinerei generații. în acest context se impun atenției intervențiile referitoare la modernizarea predării istoriei în școală ; acțiunea este înțeleasă ca un fenomen complex, care însumează în egală măsură revizuirea programelor și a manualelor școlare — în sensul proporționării mai judicioase a diferitelor epoci, al orientării lor spre istoria modernă și contemporană a țării — și înnoirea mijloacelor de comunicare a cunoștințelor istorice — sporirea numărului și funcționalității cabinetelor de istorie din școli, dotarea lor cu albume, atlase și

dicționare istorice, hărți și planșe, crestomații de texte, diafilme etc., organizarea cercurilor de istorie, înființarea unor muzee sau colecții cu ajutorul elevilor ș.a.Interesante ni s-au părut și acele intervenții care au pus în evidență inițiative și experiențe concrete menite să potențeze valențele educative ale istoriei, să le valorifice pe deplin. Așa, bunăoară, reușitele unor unități muzeale care, prin organizarea unor cursuri pentru diferite categorii — e- levi, studenți, tineri muncitori — prin inițierea unor întîlniri și discuții cu specialiști etc, și-au lărgit cercul vizitatorilor, transfor- mîndu-i în prieteni statornici.In concluzie, o dezbatere interesantă, cu multe sugestii utile ; lăsînd deschise coloanele sale și pentru alte intervenții, orientîndu-le in mai mare măsură spre conturarea unor modalități concrete de a spori aportul istoriei la educarea civică, patriotică a tinerei generații, reviste „Anale de istorie" va contribui la o mai bună cunoaștere și înțelegere, la materializarea lor.

• Teatrul de operetă J t,La calul 
bălan" — 19,30.
• Teatrul Național 5,I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Trei frați 
gemeni venețieni — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Arenele Romane) : Iu
bire pentru iubire — 20.
• Teatrul Mic (în sala Comedia 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale") : A opta minune — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Răi și Nătărăi 
— 11.
e Teatrul satiric muzical ;,C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Trăsnitul meu dwig — 19,30, 
(la grădina Boema) : Festival— 
Boema — 20.
a Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului Bucu
rești prezintă la „Expoflora" din 
parcul Herăstrău : Spectacol de 
sunet și lumină „Poezia florilor" 
— 20,30; 21,15.
e Circul „București" t Arena ’73 

spectacol internațional — 16;
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COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita in Republica 
Socialistă România a tovarășului 

Aii Yata, secretar general al Partidului
Eliberării și Socialismului din MarocLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Eliberării și Socialismului (P.E.S.) din Maroc, a făcut, între 30 iunie și 7 iulie a.c.,'o. vizită în Republica Socialistă România.în cursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut o întîlnire cu secretarul general al Partidului Eliberării și Socialismului. La întîlnire a participat tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de prietenie militantă, de deplină înțelegere reciprocă, conducătorii ambelor partide s-au informat asupra activității și principalelor preocupări actuale ale Partidului Comunist Român și Partidului Eliberării și Socialismului, au făcut un schimb de păreri asupra stadiului și perspectivelor de dezvoltare a legăturilor dintre cele două partide, asupra unor probleme ale mișcării comuniste și muncitorești și au dezbătut unele probleme ale situației internaționale contemporane, ale luptei popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neocoloniplismului.Evidențiind evoluția ascendentă a raporturilor de colaborare și solidaritate dintre cele două partide, reprezentanții P.C.R. și P.E.S. au exprimat hotărîrea lor de a adinei și extinde aceste relații, în interesul ambelor partide, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Totodată, părțile s-au pronunțat în favoarea lărgirii, în continuare, a relațiilor politice, economice, tehnico-științifice, culturale și în alte domenii, dintre România și Maroc, pe baza interesului și avantajului reciproc, spre binele popoarelor român și marocan, în folosul cauzei păcii și înțelegerii între popoare.în cursul schimbului de păreri privind problemele internaționale au fost relevate mutațiile și prefacerile profunde care au loc pe arena internațională, in direcția destinderii și colaborării, afirmarea politicii de independență națională a popoarelor, promovarea principiului participării tuturor statelor la rezolvarea problemelor cu care se confruntă omenirea, ridicarea constantă a nivelului conștiinței și a rolului popoarelor în lupta pentru triumful idealurilor păcii, libertății, democra- ției și progresului social. S-a apreciat că un rol decisiv în determinarea acestor schimbări îl au țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, clasa muncitoare internațională, statele care pășesc pe calea unei dezvoltări independente, mișcările de eliberare națională, celelalte forțe antiimperialiste, masele largi populare.Reprezentanții celor două partide s-au pronunțat pentru sprijinirea puternicului curs spre destindere, colaborare și înțelegere între popoare, spre lichidarea focarelor de tensiune și război, spre rezolvarea pe cale politică a litigiilor interstatale, care corespunde dorinței popoarelor de a fundamenta legăturile dintre ele pe noi temelii, reciproc avantajoase, de a-și consacra eforturile țelurilor progresului social, înfloririi economice, ridicării gradului de civilizație al fiecărei națiuni. Totodată, s-a evidențiat necesitatea intensificării eforturilor maselor populare pentru adîncirea cursului spre destindere și securitate, pentru a zădărnici politica imperialistă de forță, dictat, agresiune și amestec în treburile altor state.S-a subliniat importanța deosebită pe care o are promovarea și respectarea riguroasă a principiilor egalității în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, ale nerecurgerii la forță și amenințarea cu forța, a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur calea dezvoltării, de a beneficia plenar și echitabil de cuceririle revoluției tehnico-științifice.Evocînd importanța succeselor do- bîndite de statele care duc o politică de dezvoltare independentă, a victoriilor ; olitice și militare realizate de mișcările de eliberare națională, părțile au reafirmat principiile care călăuzesc politica lor de sprijinire fermă a luptei popoarelor împotriva dominației coloniale, a discriminării rasiale și apartheidului, pentnu emancipare națională și socială, pentru a- sigurarea dreptului legitim al popoarelor de a prelua, definitiv și de

plin, bogățiile naționale in propriile miini, de a extinde și adinei prefacerile progresiste social-economice și culturale în folosul maselor largi populare.în acest cadru s-a relevat necesitatea amplificării acțiunilor de sprijinire politică, diplomatică și materială a luptei popoarelor aflate încă sub robia colonială, precum și a intensificării legăturilor de solidaritate și colaborare prietenească cu mișcările de eliberare națională.Abordînd problemele securității europene, reprezentanții celor două partide au salutat deschiderea, la 3 iulie a.c., in capitala finlandeză, a Conferinței general-europene, cu participarea tuturor statelor, eveniment de însemnătate istorică în viața continentului. După părerea reprezentanților P.C.R. și P.E.S., construirea unei securități trainice și eficiente în Europa prezintă o însemnătate deosebită pentru popoarele continentului,. pentru pacea generală. Ele consideră că realizarea unui regim de securitate și cooperare in Europa trebuie să ducă la inaugurarea unei politici noi pe continentul european, la crearea garanției că fiecare popor se va dezvolta în mod liber, că-și va putea făuri viața potrivit propriilor lui interese, fără amestec din afară, la stabilirea măsurilor pentru dezvoltarea colaborării multilaterale pe plan economic, tehnico- științific, cultural și de altă natură între țările europene, fără nici un fel de îngrădire.In cursul convorbirilor a fost exprimată profunda satisfacție a P.C.R. și P.E.S. față de încheierea acordurilor privind încetarea războiului din Vietnam și restabilirea păcii și înțelegerii naționale în Laos. S-a evidențiat, totodată, necesitatea de a se face totul pentru curmarea intervenției străine în treburile interne ale popoarelor din Indochina, astfel ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să-și soluționeze în mod suveran și independent propriile probleme, corespunzător voinței și aspirațiilor lor, să se consacre obiectivelor reconstrucției naționale, propășirii economice și sociale independente.Ambele partide au exprimat îngrijorarea lor față de continuarea crizei din Orientul Apropiat și s-au pronunțat pentru multiplicarea eforturilor în vederea unei reglementări juste a crizei, pentru stabilirea unei păci durabile în această regiune.Considerînd că una din problemele vitale pentru destinele păcii în lume este dezangajarea militară, ambele părți s-au pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru realizarea dezarmării generale și, în primul rind, a dezarmării nucleare, evidențiind, în același timp, imperativul participării efective și reale a tuturor statelor interesate la dezbaterea oricărei măsuri în această direcție.în deplin consens,' părțile au reafirmat"'convingerea lor că, în perspectiva soluționării problemelor majore contemporane, care afectează viitorul și interesele națiunilor lumii, se impune, în mod necesar, intensificarea eforturilor pentru consolidarea unității șl solidarității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a mișcărilor de eliberare națională, a tuturor forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste.Reprezentanții Partidului Comunist Român și Partidului Eliberării și Socialismului au reînnoit hotărîrea de a acționa cu energie și consecvență pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de solidaritate și colaborare tovărășească cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru restabilirea și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne, sprijinului și respectului mutual, a dreptului fiecărui partid de a-și elabora autonom întreaga politică internă și externă, conform condițiilor in care militează.S-a apreciat, de comun acord, că schimbul bilateral de vederi și de experiență care a avut loc cu prilejul vizitei tovarășului Aii Yata a constituit o nouă contribuție la întă-^ rirea legăturilor bilaterale de colabo-" rare prietenească bazate pe respect și înțelegere reciprocă, în interesul celor două partide, al prieteniei și colaborării dintre popoarele .român și marocan, al cauzei libertății, independenței, progresului și păcii în lume.
(Urmare din pag. I)te lucrările. Astfel, am fost asigurați că încă în această vară vom putea relata că 10 000 de hectare vor primi apă. La sfîrșitul anului lucrările vor fi terminate pe încă 14 000 de hectare, iar in primăvara anului 1974, cu un an mai devreme, întregul sistem va fi dat în exploatare celor 22 de cooperative agricole și unei întreprinderi agricole de stat din zonă. „Pentru respectarea angajamentului, ne spune ing. Ivanov, întregul colectiv de muncă nu-și precupețește eforturile".în urmă cu aproape un an am străbătut aceleași drumuri ale șantierului. La stația de pompare de la Dunăre și la cea de repompare de la Ciuperceni, echipele de dulgheri, fierar-betoniști. cele de chesoniști (despre meseria ultimilor se spune că se aseamănă întrucîtva cu cea de scafandru), „lansau" în pă- mînt chesoanele. Acum, la cele două puncte de lucru, conduse de inginerii Dumitru Zarzără și, respectiv, Mircea Șova, activitățile de construcții sint pe terminate. Instalatorii și montorii inginerului Vladimir Slij au încheiat operațiunile de montare a primelor pompe... In perimetrul

lotului IV, condus de ing. Alexandru Șova, toate stațiile de punere sub presiune, 7 la număr, au fost terminate cu întreg utilajul tehnologic montat ; întreaga rețea de conducte a fost îngropată. Se fac ultimele lucrări de legătură. Și pe

PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI■ Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învăță- mintului, a primit, sîmbătă dimineața, pe James Keogh, directorul Agenției de informații a S.U.A. — U.S.I.A.La întrevedere a participat Virgil Cazacu, prim-adjunct al ministrului educației și invățămîntului.

A fost de față Robert J. Martens, însărcinatul cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București.în timpul convorbirii cordiale care a avut loc cu acest prilej au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre România și S.U.A. în domeniul în- vățămîntului, științei și culturii.(Agerpres)
Primire la C. C. al P. C. R.Simbătă dimineață, tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. ,al P.C.R., președintele Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, a primit delegația de activiști ai Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Alexandar Grli- cikov, membru al Părții permanente a Conferinței U.C.I., care a făcut o vizită în schimb de experiență în țara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, tovărășească, a participat Mihai Marinescu, prim- vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.A fost prezent Iso Njegovan, am

basadorul R. S. F. Iugoslavia la București.
★în timpul vizitei în țara noastră, delegația a avut intîlniri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, la Academia de științe sociale și politice, la Academia „Ștefan Gheorghiu", la Comitetul de Stat al Planificării, la Comitetul județean Cluj al P.C.R., precum și la Filiala Academiei de științe sociale și politice din Cluj.Delegația a vizitat unele unități economice și obiective culturale din Capitală, din municipiile Cluj și Ploiești.în aceeași zi, delegația a plecat spre patrie.

Plecarea delegației Mișcării radicalilor 
de stingă din FranțaSimbătă dimineața, Franpois Loncle, membru al Biroului Național, secretar național al Mișcării radicalilor de stingă, și Michel Cre- peau, membru al Biroului Național, membri ai delegației Mișcării radicalilor de stingă din Franța, care ne-au vizitat țara, la invitația C.C. al P.C.R., s-au îndreptat spre patrie.

La plecare, oaspeții au fost salutați de tovarășii Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., de activiști de partid.(Agerpres)
întoarcerea de la Belgrad a ministrului comerțului exteriorSîmbătă dimineața s-a înapoiat de la Belgrad Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, unde a semnat Acordul între Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia privitor la livrările suplimentare de mărfuri pe perioada 1973—1975.La sosire, în Gara de Nord, au fost prezenți Constantin Băbălău,

ministrul energiei electrice. Nicolae M. Nicolae, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale, precum și Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)
25 de ani de la înființarea întreprinderii 
de comerț exterior „Metalimportexport“întreprinderea de comerț exterior „Metalimportexport" a sărbătorit împlinirea unui sfert de veac de la înființare.Evenimentul a fost marcat prin- tr-o sesiune de comunicări, axată pe sporirea eficienței exportului și o adunare festivă, la care au luat parte Nicolae- Agachi, -ministrul industriei metalurgice, Nicolae M. Nicp- lae, ministru-secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, conducători de centrale industriale, uzine metalurgice și întreprinderi de comerț exterior.Relevînd activitatea meritorie, desfășurată în domeniul aprovizionării economiei naționale cu metal și al promovării exportului românesc de produse metalurgice, Vasile Negres- cu, directorul întreprinderii, a arătat că volumul schimburilor a crescut in acest răstimp de circa 20 de ori.

întreprinderea are în prezent relații comerciale cu peste 600 de firme din 46 de țări și deține 11 la sută din volumul de comerț exterior al țării.Hotărît să-și aducă contribuția la îndeplinirea cincinalului înainte de termen, colectivul „Metalimportex- port“ și-a- dnpășrF-ș-’sarcinile de plan pe primul semestru al anului cu circa'50 milioane lei valută devize libere, iar la încasări cu 45 milioane lei valută. Livrarea la export a unor cantități sporite de produse cu grad superior de prelucrare, potrivit indicației conducerii partidului, asigură premisa ca planul anual să fie nu numai îndeplinit, ci și substanțial depășit.Colectivul întreprinderii sărbătorite a fost felicitat de Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice.r ' (Agerpres)
în municipiul Botoșani

PRINDE CONTUR CEL MAI MARE
ANSAMBLU DE LOCUINȚEBOTOȘANI' (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Zamfirescu).în acest an, 380 de familii din municipiul Botoșani se vor muta în noile apartamente aflate în curs de construcție în ansamblul de locuințe „Cornișa". Prevăzut să fie executat în două etape, acest ansamblu va însuma, în final, 2 359 de apartamente, fiind cel mai mare din județ. în prima etapă, care se va încheia la finele anului 1974, vor fi date în folosință 1 159 a- partamente.Locuințele sînt realizate din

panouri mari și diafragme, fapt care permite o creștere de 5 ori a vitezei de lucru’ față de sistemul clasic practicat pînă a- cum. în noul ansamblu a fost construită pînă în prezent și o creșă cu 100 de locuri, urmind ca în anul următor să se dea in folosință o grădiniță pentru copii; Spațiile comerciale ce se vor amenaja la parterul unor blocuri, prevăzute să se construiască în etapa a Il-a, vor completa imaginea unui mic și adevărat orășel modern.

Cronica zaleiPreședintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, tovarășul Ștefan Voitec, a primit din partea președintelui Senatului italian, Giovanni Spagnolli, o telegramă de mulțumire pentru felicitările adresate cu prilejul alegerii sale în această funcție.
★Simbătă la amiază s-a înapoiat in Capitală delegația Consiliului politic superior al armatei Republicii Socialiste România, condusă de gene- ral-maior Constantin Opriță, adjunct al ministrului apărării naționale și secretar al Consiliului politic superior, care, la invitația generaiului- colonel Kiril Kosev, șeful Direcției superioare politice a armatei populare bulgare, a făcut o vizită oficială de prietenie în R. P. Bulgaria. La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți generali și ofițeri superiori. Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Republicii Populare Bulgaria la București.
★Simbătă s-a încheiat la Slatina cea de-a 2-a ediție a „Săptămînii cooperației de consum din R.P. Ungară", organizată în perioada 1—7 iulie, în cadrul schimburilor stabilite prin acordul de lungă durată intre CENTROCOOP și Consiliul Național al Cooperației de Consum din R.P. Ungară. Timp de șapte zile la supermâgazinul „Oltul" din Slatina a fost deschisă o expoziție cu vînzare a unor bunuri de larg consum prezentate de cooperația de consum din țara prietenă. In aceeași perioadă, Ia braseria „Pădurea Surului", din apropierea orașului Slatina, a fost organizată și o „Săptămînă a artei culinare ungare". Se prevede ca în ultima săptămînă a acestei luni (24—30 iulie) în orașul Debrecen din R.P. Ungară să aibă loc o „săptămînă a cooperației de consum din România".
★In cadrul noilor forme de cooperare economică și tehnică, menite a contribui la lărgirea colaborării dintre țâra noastră și alte țări, recent a luat ființă prima societate mixtă de producție și comercializare româno-italiană „RIFIL". Această societate, realizată în colaborare cu firma „Romalfa“-Italia, va avea sediul la Săvinești și va prelucra superior fibre polinitril-acrilice (P.N.A.) a căror valoare, după prelucrare, va crește de circa șase ori. Unitatea va avea o capacitate de 3 000 tone anual și va intra în funcțiune în trimestrul III—1974. (Agerpres)

CORESPONDENȚII „SCÎNTEIF TRANSMIT;• PRAHOVA. — Pe tronsonul de cale ferată Ploiești—București se efectuează lucrări de refacere a liniilor duble. In urma acestora, trenurile de călători vor putea atinge viteza de 160 km pe oră. In cursul anului viitor lucrările se vor extinde pe linia Ploiești-Vest—Brașov. — Casa de cultură a sindicatelor din Ploiești a găzduit o întîlnire a iubitorilor de literatură din localitate cu scriitori originari de pe meleagurile prahovene. • OLT. — De la începutul anului și pină acum, specialiștii întreprinderii de osii și boghiuri Balș au introdus în procesul de producție 17 inovații și raționalizări. Economiile antecalculate ce se vor realiza prin aplicarea acestora însumează peste 5 milioane lei. — Pe șoseaua Slatina—Craiova, la 3 km de orașul reședință a județului Olt, a fost inaugurat popasul turistic „Oltișor". Pe Valea Dirjovului va fi dat în folosință, în aceste zile, un han turistic. » VASLUI. — In „Poiana Căprioarei", din pădurea Chitocului, la circa 16 km de orașul Vaslui, s-a deschis prima tabără județeană pentru pionieri și școlari, cu o capacitate de cazare de 200 locuri pe fiecare serie. • IAȘI. La Casa scriitorilor din Iași s-a desfășurat colocviul „Teatrul și actualitatea". Au participat dramaturgi, critici literari, de teatru din Moldova, directorii și secretarii literari ai celor șase teatre moldovene, scriitori, ziariști, oameni de cultură și artă, a IALOMIȚA. — Se apropie de faza finală lucrările de asfaltare a drumului județean 305 Lehliu — Ciulnița — Gară Fetești. în momentul de față se lucrează la consolidarea terasamentului pe ultimii 10 kilometri. Printr-o șosea variantă, de 1 kilometru și jumătate, vor fi evitate cele două bariere din zona Dor Mărunt. • BISTRIȚA- NĂSAUD. — Tinerii muncitori de la Combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea de industrializare a laptelui, întreprinderea județeană de industrie locală, Autobaza de transporturi auto, fabrica „NETTEX" și altele au adoptat inițiativa „Fiecare tînăr — un fruntaș în economisirea materiilor prime", economisind însemnate cantități de masă lemnoasă, piese de schimb, benzină, textile și alte produse a

căror valoare depășește un milion de lei. • MEHEDINȚI. — Colectivele de muncă din cadrul Combinatului de prelucrare a lemnului din Drobeta Turnu-Severin acordă o atenție deosebită creșterii gradului dg competitivitate al produselor destinate exportului. Și, în chip firesc, solicitările beneficiarilor externi au crescut simțitor. Numai în perioada care a trecut de la începutul anului s-au livrat peste plan la export 133 000 mp furnire estetice, 1 200 mc cherestea de fag, 40 garnituri de mobilă, 482 tone PFL și 162 mc placaj. « SATU- MARE. — Sub auspiciile Uniunii sindicatelor lucrătorilor din învățămînt, știință și cultură, la Negrești-Oaș s-a deschis tabăra Societății profesorilor de muzică și desen din Republica Socialistă România. Cei 150 de profesori și studenți, oaspeți ai taberei, vor fi găzduiți aici pînă la 30 iulie a.c. — La sectorul de industrializare a lemnului din cadrul I.F.E.T. Satu-Mare au intrat în funcțiune primele două instalații pentru uscarea frizelor de parchete pe verticală, care scurtează durata de uscare de la 4 luni la numai 5 zile, sporind, totodată, procentul de frize de calitatea I. Economiile anuale realizate cu această instalație se ridică la 2,7 milioane lei.• BIHOR. — Cadrul natural de o rară frumusețe din jurul barajului de acumulare Leșu, terminat zilele trecute, va deveni în curind o îmbietoare zonă de agrement. Aici se află în finisare un motel cu 320 de locuri și un restaurant cu 150 de locuri. Lacul Leșu va constitui nu numai un plăcut loc de atracție turistică, ci și o bază de pescuit, datorită eleșteelor ce vor fi amenajate pe cursul rîului Remeți.• SUCEAVA. — Devansarea termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor din planul de investiții constituie unul din angajamentele constructorilor și montorilor suceveni asumate în întrecerea socialistă. Printre noile capacități productive realizate înainte de termen se numără Fabrica de con- fecții-tricotaje, dezvoltarea întreprinderii de utilaje șl piese de schimb, secția de brinză topită, cu o capacitate de 1 000 tone, a Fabricii de industrializare a laptelui din Vatra Dornei și altele.

umărul dealului Banciu, se turnau primii metri cubi de betoane. Cunos- cind de pe atunci angajamentul constructorilor, de a da încă in această vară 10 000 de ha in exploatare, am avut, trebuie să recunosc, o strîngere de inimă. Dar

ajuns în faza de finisare, din punctul de vedere ai maistrului Lupu, și a fost predată, în bună parte, în răspunderea monturilor de pompe, instalații electrice și tablouri de comandă.— De ce se spune în șantier că S.R.P. 2 + 3

la echilibrul naturii
urmă apa... pentru cele 10 000 de hectare... La lotul de impermeabilizare a canalelor, cu ajutorul complexului de mașini „Rahco", oamenii conduși de ing. Alexandru Ioni- ță. muncitori de înaltă calificare, avînd de acum front de lucru, s-au angajat să realizeze un volum de lucrări de aproape opt ori mai mare de- cît în anul trecut...In vara trecută, la stația de repompare (S.R.P. 2 + 3) lucrările erau încă într-o stare incipientă. Se excava pămîntul din

numai pentru un moment. Pentru că i-am re- întîlnit atunci pe maistrul Virgil Lupu și pe cî- țiva dintre oamenii lui. Ii cunoscusem pe el și pe alții pe șantierul sistemului de irigații Pie- troiu — Ștefan cel Mare, în județul Ialomița, în vara lui '70, pe vremea cînd erau pe terminate cu o altă mare stație de pompare, la Borcea. Ne-am revăzut acum, după a- proape un an de la acel moment în care eu eram încercat de o anume teamă. Acum, S.R.P. 2 + 3 a

este punctul de lucru cel mai fierbinte ? — l-amîntrebat pe maistrul Lupu.— Pentru faptul că aici este concentrat un mare volum de muncă — stația de repompare, anexa e- lectrică. cu tablourile de comandă, stația de transformare de 110 kW. un mare bazin de aspirație și altul de refulare.— Potrivit angajamentului luat, cîteva din cele 14 pompe ale stației vor trebui să urce apa în terasă, chiar în această lună. Vă țineți de cu- vint ?

— Fără nici o discuție. Pe unde am lucrat, împreună cu . echipele de dulgheri și fierar-betoniști, aproape aceleași de ani de zile, niciodată nu ne-am făcut de rușine.Un răspuns simplu, cu valoare de deviză.La S.R.P. 2 + 3 lucrările de construcție au fost planificate și urmărite zi de zi. conform metodei cunoscute sub denumirea de „drum critic". Activitatea constructorilor și a montorilor a intrat în aceste zile în faza finală a acestui drum. Cinci din cele 14 pompe, cu o capacitate de 2,5 mc pe secundă, au fost montate. Se verifică instalațiile și legăturile electrice între stația de transformare, tablourile de comandă și uriașele motoare electrice ale stației ; se execută ultimele retușuri la lucrările de betonare a bazinelor de refulare și aspirație.Oamenii de aici, de la acest punct de lucru fierbinte, oamenii întregului șantier din terasa Olt- Călmățui dau în aceste zile o îndîrjită, dar bine organizată bătălie pentru ca, încă din această vară, 10 000 de hectare de pă- mînt bun să-și sporească rodnicia. E un angajament, dar, așa cum ne-au spus ei și o dovedesc faptele lor de pînă acum, nu peste mult timp va fi o realitate.
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Satul de vacanță „Constanța"între noul și modernul cartier „Tomis" din Constanța și binecunoscuta stațiune de pe litoral. Mamaia, cooperația de consum a deschis unul dintre cele mai frumoase complexe turistice ale sale din acest an : satul de vacanță „Constanța", care reunește peste 20 de gospodării țărănești din diferite

înalte și acoperiș de șindrilă, are un interior împodobit cu ștergare, draperii, trofee de vînătoare. Oaspeții pot servi aici vestita brinză de Rucăr, preparată in coajă de brad. Cu piine caldă de la cuptorul din o- gradă și cu un pahar de „Cotnar" își așteaptă musafirii „Bojdeuca ieșeană", iar . " "  -seînfățișează intr-o ori- foi de viță, cîrnafi de-

la „Popasul Mărgini- mii" te întîmpină o gospodărie din comuna Marginea, județul Sibiu. „Hanul Prahova" dispune de o cramă cu 60 de locuri,un restaurant și două terase. Reorezentanții cooperației de consum din județul Buzău invită turiști la „Hanul Pietroasele", unde pot servi specialități tra-

LA „PRODCOMPLEX"- TG. MUREȘ

lemn sculptat. în o- grada sa, vizitatorii au prilejul să admire în- demînarea olari, care mă lutul în ceramică de Județul Vrancea reprezentat de hanul specific locului — „Feciorii Vrîncioaiei", iar

iscusiților transfor- cunoscuta Horezu, este

tîrlagele și tămîioasă de Pietroasele.în originalul sat de vacanță al cooperației de consum oaspeții pot vizita, de asemenea, expoziții cu vînzare a obiectelor artizanat, făurite meșteri vestiți toată țara.

!11

i
de de din

Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin in prima parte a zilei. După-amiaza, innorările s-au accentuat în zonele de deal și de munte in Moldova, Do- brogea, Maramureș, Crișana, nordul Banatului, Olteniei și Munteniei, unde s-au semnalat frecvent descărcări electrice și, pe alocuri, averse de ploaie.

Timpul probabil pentru zilele de 9, 19 și 11 iulie. în țară : Vremea va fi călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. A- verse izolate de ploaie se vor semnala in nordul țării, la Începutul intervalului. Vint în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, iar maximele între 25 și 35 de grade. In București : Vreme frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vint în general slab. Temperatura in creștere.

La întreprinderea „Prodcom- plex" din Tîrgu-Mureș se desfășoară o amplă activitate pentru realizarea, cu forțe proprii, a unor mașini, utilaje și piese de schimb. Acțiunea de autouti- lare a cuprins toate ramurile i metal, sticlă, mase plastice, cauciuc, confecții și țesături. Concomitent cu intrarea în funcțiune a noii fabrici de ambalaje din sticlă au început să producă două mașini automate de mare randament. In. sectorul chimic, în cadrul procesului de valorificare a deșeurilor, s-au realizat o instalație de măcinat deșeuri de cauciuc și mai multe mașini de injectat mase plastice. In cadrul întreprinderii s-a executat și marea majoritate a utilajelor necesare noii secții de covoare. Volumul de lucrări propuse a fi realizate în acest an prin auto- utilare se ridică la peste 1,2 milioane lei. Din fonduri de mică mecanizare se vor tonstruj o secție pentru construcții metalice ușoare, o stație de acetilenă și altele. Realizările obținute în acțiunea de autoutilare au dus la însemnate sporuri de producție. In scopul lărgirii , și diversificării producției bunurilor de larg consum destinate fondului pieței și exportului au fost introduse în fabricație, în acest an, noi produse și sortimente, între care bușoane pentru fabrica de detergenți. pîlnii pentru filaturi de bumbac, covorașe auto, talpă ștanțată pentru încălțăminte, articole de sticlărie, obiecte de artizanat și altele.
Deaki LORANDcorespondentul „Scînteii"

CAIAC-CANOE

„Regata Snagov" — prima zi
Simbătă a început „Regata Sna- gov" la caiac-canoe. în prima zi au fost programate finalele celor 7 probe olimpice. în formă foarte bună, sportivii români au terminat învingători în 6 probe. Reprezentantul țării noastre I. Patzaichin, campion olimpic, a cîștigat la canoe simplu (1 000 m) in 4’05”. Iată celelalte rezultate : caiac 1 simplu (1 000 m) — Macarenco (România) ; caiac fete (500 m) — Petra Borzym (R.D. Germană) ; caiac dublu băieți (1 000 m) — Erast, Dragulschi (România) ; caiac 4 (1 000 m) — (România) ; canoe dublu (1 000 m) — Danilov, Simio-

nov (România) ; caiac dublu fete (500 m) — Nichiforov, Dumitru (România). întrecerile se încheie astăzi.
TIRIeri, la Istanbul țintașul român Șt. Popovici a cîștigat titlul de campion balcanic in proba de talere aruncate din șanț. El a totalizat 186 puncte. Pe echipe primul loc în clasament a revenit României (545 puncte).

TENIS

Turneul de laTurneul internațional de la Wimbledon — supranumit, întru totul motivat, campionatul mondial (neoficial) de tenis pe teren cu iarbă — și-a desemnat ieri primii cîștigători. Disputată pe terenul central, în fața unei asistențe-record, finala de simplu femei a opus pe americancele Billie Jean King, marea favorită, de patru ori pînă acum cîștigătoare a turneului, tinerei (de numai 18 ani) Chris Evert. Experiența și-a spus cuvintul : Billie Jean King a învins-o pe compatrioata sa în două seturi : 6—0, 7—5. în continuare, în finala de simplu bărbați, cehoslova-

Wimbledoncui Ian Kodes a dispus, după un joc spectaculos, deseori aplaudat, de sovieticul Alek Metreveli : 6—1, 9—8, 6—3.La dublu masculin, finală disputată pe un alt teren, victoria a revenit, conform tuturor pronosticurilor, dar destul de greu (în cinci seturi!), cuplului Ilie Năstase (România), Jimmy Connors (S.U.A.) :3— 6, 6—3, 6—4, 8—9, 6—1 cu perechea australiană Cooper, Fraser,La dublu femei perechea King, Casals (S.U.A.) a întrecut cu 6—1,4— 6, 7—5 perechea Durr (Franța), Stove (Olanda).

În cîteva rînduri• FOTBAL. — Campionatul internațional școlar de fotbal, desfășurat la Lille (Franța), s-a încheiat cu o frumoasă victorie a selecționatei școlare din România, care a învins in finală, cu scorul de 3—0, echipa Belgiei. Alte rezultate : Turcia—Austria 2—0 ; Irlanda—Algeria 1—0; Finlanda—Luxemburg 4—3 ; S.U.A.—O- landa 4—2 ; Franța—R. F. Germania 3-0.• CICLISM. — Cea de-a 8-a etapă a turului ciclist al Iugoslaviei, desfășurată pe un traseu muntos, între Ohrid și Kavadaraț, a fost marcată de acțiunea unui pluton format din 5 rutieri, care au reușit să treacă linia de sosire cu un avans de peste 8 minute, față de al doilea grup, condus de românul Tudor Vasile. E- tapa a revenit, la sprint, sovieticului Igor Moskalev (179 km în 4h 45’46”). Clasamentul general individual : 1. Pavel Suhov (U.R.S.S.), 2. Moskalev (U.R.S.S.) la 1’55” ; 3. Zakotnik (Iugoslavia) la 3’38” ; 4. Pocrnja (Iugoslavia) la 8’56” ; 5. Tudor Vasile (România) la 11’56” ; 6. Tamberi (Italia) la 12’, 7. Kersici (Iugoslavia) la 13’36” ; 8. Guy Leleu (Franța) la 13'55” etc.• SCRIMA. — Proba masculină de floretă pe echipe, din cadrul campionatului mondial de scrimă de la Gbteborg, s-a încheiat cu succesul selecționatei U.R.S.S. In finală floretiștii sovietici au învins cu 9—7 echipa R. F. Germania. în meciul pentru locul trei, Polonia a întrecut Ungaria cu 9—5.• ȘAH. — în localitatea Bath (Anglia) a început turneul final al campionatului european de șah pe echipe. Iată rezultatele primei runde: U.R.S.S. — Anglia 2,5—0,5 (5) ; Polonia — R. F. Germania 3—2 (3) ; Ungaria — România 4,5—2,5 (1) ; Iugoslavia — Elveția 3,5—1,5 (3).



viața internațională
Desfășurate într-o ambianță de conlucrare și înțelegere reciprocă

s au ÎNCHEIAT LUCRĂRILE primei faze
* CRNFERINTE1 PENTRU SECURITATE 

SI COOPERARE IN EUROPA
HELSINKI 7 (Agerpres). — Sim- bătă, 7 iulie, au luat sfîrșit Ia Helsinki lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, cu participarea miniștrilor de externe din 35 de state — eveniment de importanță istorică în viața popoarelor continentului, menit să deschidă o nouă pagină în relațiile între statele europene. Delegația țării noastre a fost condusă de George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe al României.Ultima zi a conferinței a fost consacrată soluționării unor probleme organizatorice și definitivării comunicatului asupra primei faze a Conferinței privind securitatea și cooperarea în Europa.Luînd cuvîntul la închiderea lucrărilor primei faze a reuniunii europene consacrate securității și coo

perării, Ahti Karjalainen. ministrul de externe al țării-gazdă, care, în conformitate cu regulile de procedură adoptate, a prezidat ultima ședință, a apreciat că dezbaterile primei etape oferă motive de optimism, confirmînd că în viața Europei conferința va reprezenta un mare succes. Lucrările din prima fază, a adăugat Karjalainen, s-au desfășurat intr-un spirit constructiv, de responsabilitate. „Atmosfera a scos în evidență faptul că amintirea amară a trecutului s-â șters, iar Europa poate privi acum cu noi speranțe viitorul". După ce a evidențiat faptul că la conferință au putut fi audiate punctele de vedere ale participanților, reprezentînd guvernele celor 35 de state, privind problemele securității și cooperării în

Europa, vorbitorul a arătat că, pentru al doilea stadiu al conferinței la nivelul comisiilor și subcomisiilor au fost prezentate, pentru a fi luate în discuție, un număr de propuneri și declarații.în numele guvernului finlandez, Karjalainen a exprimat mulțumiri tuturor delegațiilor participante pentru eforturile depuse în timpul lucrărilor și pentru pozițiile lor constructive, care au permis să se ajungă la rezultatele pozitive ale acestui prim stadiu, ce deschide perspective promițătoare întăririi securității și extinderii cooperării în Europa.La încheierea dezbaterilor de la Helsinki a fost dat publicității un comunicat asupra primei faze a Conferinței privind securitatea și cooperarea în Europa.
COMUNICAT1. Prima fază a Conferinței privind securitatea și cooperarea în Europa s-a desfășurat la Helsinki, între 3 și 7 iulie 1973. Potrivit acordului intervenit anterior, această fază a conferinței s-a ținut la nivelul miniștrilor afacerilor externe.2. Au participat la conferință următoarele state : Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, San Marino, Spania, Statele Unite ale Americii, Suedia, Turcia, Ungaria, Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Vatican.3. Cu prilejul ședinței inaugurale a conferinței, Urho Kekkonen, președintele Republicii Finlanda, a pronunțat o alocuțiune de bun venit. Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U., a pronunțat, de asemenea, o alocuțiune.

4. Miniștrii au adoptat Recomandările finale ale consultărilor de la Helsinki, care cuprind ordinea de zi și instrucțiunile date organelor de lucru ale conferinței, precum și regulile de procedură și alte dispoziții privind desfășurarea conferinței. Textul aceslor Recomandări finale stă la dispoziția publicului.5. Miniștrii au expus punctele de vedere ale guvernelor lor asupra problemelor esențiale privind securitatea și cooperarea în Europa, precum și asupra lucrărilor ulterioare ale conferinței.6. Miniștrii afacerilor externe ai mai multor state au prezentat propuneri asupra diferitelor subiecte figurînd pe ordinea de zi. Alții au făcut cunoscut

că au intenția să prezinte propuneri în cursul celei de-a doua faze a conferinței.7. Miniștrii au examinat modul în care conferința va lua cunoștință de vederile exprimate de statele neparticipante, în legătură cu diferitele puncte la ordinea de zi. Această problemă a fost examinată, în special, în legătură cu cererea formulată de Malta și Spania pentru participarea Algeriei și Tunisiei. Aceeași problemă a fost examinată de conferință și în legătură cu alte state riverane la Marea Me- diterană, neparticipante. Pînă acum nu s-a ajuns la nici un consens.8. Miniștrii au hotărît ca cea de-a doua fază a conferinței să se reunească la Geneva, la 18 sep- tembrie 1973, pentru a continua examinarea problemelor înscrise pe ordinea de zi și a pregăti proiecte de declarații, recomandări, rezoluții și toate celelalte documente finale, pe baza propunerilor prezentate în prima fază și a celor care vor fi prezentate ulterior.9. Comitetul de coordonare, din care fac parle reprezentanții statelor participante, se va reuni, în prima sa ședință, la Geneva, la 28 august 1973, pentru a pregăti organizarea celei de-a doua faze.10. Miniștrii au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a contribui la succesul lucrărilor ulterioare ale conferinței.11. Participanții la conferință au exprimat profunda lor gratitudine guvernului finlandez, pentru, modul în care a găzduit Conferința pentru securitate și cooperare în Europa și pentru importanta contribuție pe care a adus-o la pregătirea cît și la desfășurarea primei sale faze.Un curent nou. își croiește drum pe continentul nostru
Sîmbătă, la ora 14,30, cind dele

gații celor 35 de state s-au adunat 
în sala „Finlandia" pentru ședința 
finală a primei faze a conferinței 
general-europene, loja presei era 
arhiplină. Toți cei aproape 800 de 
ziariști, fotoreporteri, operatori de 
cinematograf și televiziune, ■ din 
numeroase țări ale lumii, aflați în 
capitala Finlandei, au ținut să a- 
siste la acest moment, care a con
sacrat încheierea cu succes a unei 
reuniuni istorice. In cursul dimi
neții se desfușuraseră mai multe 
ședințe cu ușile închise, in vede
rea soluționării unor probleme de 
ordin organizatoric și a definiti
vării comunicatului final. Pînă la 
urmă, prin eforturi intense, prin 
bunăvoință reciprocă și spirit de 
receptivitate, s-a putut ajunge la 
armonizarea opiniilor tuturor par
ticipanților, realizindu-se un con
sens unanim.

După cuvîntul rostit de minis
trul de externe al țării-gazdă, Ahti 
Karjalainen, care a apreciat că 
dezbaterile marelui forum euro
pean oferă temeiuri de optimism, 
lucrările acestei prime faze sint 
declarate închise. Asistența aplau
dă minute in șir. In onoarea. par
ticipanților se oferă o cupă de 
șampanie, pentru a sărbători acest 
eveniment de majoră semnificație. 
In foaierul Palatului din marmură 
albă, unde timp de cinci zile s-au 
desfășurat lucrările conferinței, se 
reîntâlnesc miniștrii de externe ai 
celor 35 de țări, membrii delegații
lor participante, reprezentanții 
presei. Schimburile de opinii poar
tă amprenta satisfacției generale 
pentru rezultatele obținute. Frin- 
turi de discuții, in grupuri mai 
mari sau mai mici, sub lumina re
flectoarelor televiziunii sau în fața 
microfoanelor portative, au ca leit
motiv cuvinte de încredere și op
timism, de speranță în rezultatele 
celei de-a doua faze a conferin
ței, ce va începe peste două luni 
și jumătate, la Geneva.

A fost parcursă, așadar, o pri
mă etapă. Miniștrii afacerilor ex
terne au adoptat, încă din prima 
zi, recomandările reuniunii pregă
titoare, document cuprinzind obi
ectivele generale ale conferinței. 
Totodată, de la tribuna conferin
ței au fost exprimate pozițiile ofi
ciale ale țărilor respective, cu pri
vire la căile și metodele în vede
rea edificării securității și dezvol
tării multilaterale a cooperării în 
Europa. Cu acest prilej au fost

prezentate și puse în circu
lație idei și propuneri valo
roase, e.vprimînd preocuparea 
statelor participante de a-și aduce 
contribuția la succesul conferinței. 
Revine acum celei de-a doua faze 
a conferinței misiunea de a trece 
la o examinare aprofundată a tu
turor propunerilor, in vederea ela
borării documentelor ce urmează 
să fie apoi aprobăte, în mod so
lemn, în faza a treia, care, potri
vit opiniei generale, ar urma să 
aibă loc la nivelul șefilor de state 
și guverne.

La încheierea acestei prime faze, 
părerile delegațiilor și ale obser
vatorilor de presă converg in a 
sublinia atmosfera constructivă, de 
conlucrare, înțelegere și receptivi
tate, in care s-au desfășurat lucră
rile reuniunii ministeriale. „UN NOU CURENT ÎȘI CROIEȘTE DRUM LARG ÎN EUROPA" - 
este o apreciere pe care am au
zit-o adesea în cursul reuniunii 
pregătitoare, iar conferința a con
firmat pe deplin că este vorba de 
o apreciere realistă. Ac.est' carac
ter realist este dat de manifesta
rea. concludentă a egalității suve
rane a. statelor, de asigurarea 
unui cadru larg pentru desfășura
rea negocierilor, de consacrarea 
principiilor consensului și rotației, 
a celorlalte reguli de procedură — 
toate la un loc definind conferința 
europeană ca un moment de refe
rință pe calea democratizării rela
țiilor internaționale.

Desigur, problemele ce urmează 
a fi abordate in faza a doua, la 
Geneva, nu sint ușoare. Există o 
bună bază de plecare, dar comple
xitatea aspectelor securității, im
portanța acestor probleme pentru 
destinele Europei reclamă eforturi 
stăruitoare, manifestarea aceluiași 
spirit de înțelegere și conlucrare. 
Mergîndu-se mai departe pe aceas
tă cale, conferința, în ansamblul 
ei, va putea deschide o nouă pa
gină in istoria Europei răspunzînd 
aspirațiilor de pace și securitate 
ale popoarelor continentului, Este 
o sarcină profund mobilizatoare, 
pentru a cărei înfăptuire, țara 
noastră, care prin pozițiile de prin
cipiu afirmate și-a atras prețuirea 
unanimă în rîndurile participanți
lor la această primă reuniune, va 
activa cu aceeași consecvență, fer
mitate și energie ca și pînă acum.

Dumitru ȚINUHelsinki, 7

Solidaritate cu lupta dreaptă 
a poporului cambodgian

Recepție Ia Pekin in cinstea prințului Norodom SianukPEKIN 7 (Agerpres). — Premierul ■Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a oferit, vineri seara, la Pekin, o recepție în cinstea prințului Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgian, la întoarcerea a- cestuia după un turneu în 11 țări a- fricane și europene, între care și România.Luînd cuvîntul cu acest prilej, prințul Norodom Sianuk a declarat că singura soluție pentru problema cambodgiană este încetarea completă și definitivă a tuturor intervențiilor militare ale S.U.A., ale aliaților lor, eliminarea completă a clicii trădătoare antinaționale și antipopulare a lui Lon Noi, retragerea totală, necondiționată și definitivă a personalului militar al S.U.A. și aliaților lor și

a personalului necambodgian aflat în serviciul imperialismului S.U.A.La rîndul său, premierul Ciu En-lai a transmis șefului statului cambodgian, din partea președintelui Mao Tzedun, a poporului și guvernului chinez, cele mai calde felicitări în legătură cu succesul vizitei întreprinse în Africa și Europa și a reafirmat sprijinul hotărît al poporului și guvernului chinez față de lupta dreaptă a poporului cambodgian și pentru declarația în cinci puncte a prințului Norodom Sianuk privind soluționarea problemei cambodgiene, exprimindu-și convingerea că lupta dusă de poporul Cambodgiei împotriva agresiunii S.U.A. și pentru salvarea națională va fi, în mod sigur, încununată de succes.

PHENIAN . Încheierea vizitei
DELEGAȚIEI MILITARE ROMÂNE 

Primirea la premierul Consiliului Administrativ 
al R.P.D. Coreene

CHILE. Președintele Allende 
despre situația politică din țară

Au fost evidențiate nivelul de conștiință și hotărîrea cu care 
masele populare sprijină guvernul și resping uneltirile reacțiuniiSANTIAGO DE CHILE 7 (Corespondență de la E. Pop). — în cadrul unei conferințe de presă, organizată pentru corespondenții străini, președintele Salvador Allende a trecut în revistă situația politică din țară. Vorbind despre evenimentele de la 29 iunie, prin care reacțiunea a încercat să creeze o breșă între guvernul Unității Populare și forțele armate, președintele chilian a arătat că acțiunea subversivă a avut loc într-un climat creat de atacurile declanșate de elementele de dreapta împotriva guvernului popular. El a scos în evidență modul în care au acționat masele populare, oamenii muncii, capacitatea lor de organizare, nivelul de conștiință și disciplină,

trăsături manifestate și cu prilejul marii K demonstrații populare din după-amiaza zilei de 29 iunie, cînd și-au reafirmat sprijinul masiv față de guvern și au înfierat reacțiunea.Răspunzînd la o întrebare în legătură cu perspectiva eventuală a unui dialog cu democrația creștină, președintele Allende a subliniat că un dialog fără compromisuri și fără abaterea de la programul Unității Populare nu a fost refuzat niciodată. Această idee a fost prezentată, de altfel, în înseși mesajele prezidențiale rostite în fața Congresului Național. Vorbitorul a precizat însă că guvernul nu concepe un asemenea dialog cu Partidul Național.

PHENIAN 7 (Agerpres). — Delegația militară română, condusă de general-colonel Ion Gheorghe, prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, a fost primită de Kim Ir, premierul Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene — anunță agenția A.C.T.C. La primire au fost de față general de armată O Jin U, șeful marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene, general-locotenent Pak Jung Guk, adjunct al șefului Marelui Stat Major, Dumitru Popa, ambasadorul României la Phenian.Cu acest prilej a avut loc o convorbire prietenească.Membrilor delegației militare române le-au fost conferite înalte ordine ale Republicii Populare Democrate Coreene, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Phenian.Conducătorul delegației militare române, general-colonel Ion Gheorghe, a oferit o recepție. Au participat general de armată O Jin U, comandanți ai Armatei Populare Coreene, Kim Ryong Taek, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte oficialități. Au fost prezenți atașați militari ai ambasadelor străine din Phenian.Luînd cuvîntul, general-colonel Ion Gheorghe a evocat succesele obținute de poporul R.P.D. Coreene, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu Kim Ir Sen. în opera de edificare a societății socialiste, de dezvoltare a economiei, științei și culturii și de îmbunătățire a nivelului de trai al oamenilor muncii.Vorbitorul a relevat că tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu căldură și a exprimat încă o dată, cu prilejul 'mesajului adresat tovarășului Kim Ir Sen. sprijinul din partea poporului român față de recentele propuneri constructive ale conducă-

Santiago de Chile. Muncitori de la fabrica de oxigen manifestînd în sprijinul guvernului Unilății Populare
HELSINKI

Dineu oferit de ministrul 
afacerilor externe al României

Cu prilejul participării la prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ministrul a- facerilor externe al României, George Macovescu, a oferit, sîmbătă seara, un dineu în onoarea miniștrilor afacerilor externe ai Danemarcei — Knud Boerge Andersen, Republicii Federale Germania — Walter Scheel, San Marino — Gian Luigi Berti, Turciei — Haluk Bayulken, și Ungariei — Janos Peter. De asemenea, la dineu au participat : O. Fischer — mi

nistru adjunct al afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, M. Tuovinen — director în M.A.E. al Finlandei, J. Iloniemi — ambasador în M.A.E. al Finlandei, și L. Ferraris — ministru consilier în M.A.E. al Italiei.în aceeași zi, George Macovescu a avut convorbiri cu Renaat van Elslan- de — ministrul afacerilor externe al Belgiei, și Mitchell Sharp — ministrul afacerilor externe al Canadei.

MAJORĂRI DE PRETURI 
ÎN JĂRILE EUROPEI 

OCCIDENTALE■ Indicele prețurilor la bunurile de larg consum a crescut în Belgia in mod constant, atingind — in cursul anului trecut — nivelul de 108,8 la sută. Această sporire a prețurilor a afectat, în deosebi, produsele agroali- mentare, combustibilii și spitalizarea.Pentru aceeași perioadă, prețurile la mărfurile industriale și la produsele alimentare au sporit, în Olanda, în medie cu 8.1 la sută, și în Franța cu 6,6 la sută, costul alimentelor continuînd să dețină, aici, întîietatea. In R.F. Germania, scumpirea prețurilor este de ordinul a 6,4 la sută, în Luxemburg — 5,7 la sută, iar în Italia — 6,1 la sută.(Agerpres)

agențiile de presă transmit:
Un consulat general al 

S.U.A. a fost deschis la Le
ningrad. în cuvîntările rostite laceremonia deschiderii, Walter Stoes- sel, adjunct al secretarului de stat al S.U.A., și primarul Leningradului, Vasili Kazakov, au relevat contribuția pe care notil consulat urmează s-o aducă la promovarea relațiilor de prietenie sovieto-americane.

gate de dezvoltarea relațiilor bilaterale in lumina perspectivelor trasate cu prilejul convorbirilor dintre Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și Georges Pompidou, președintele Franței — relatează agenția T.A.S.S.
Secretarul de stat al

La Cairo, președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moa- mer El Geddafi, au avut o nouă întrevedere consacrată examinării diverselor aspecte ale proiectatei uniuni dintre cele două țări.

S.U.A., William Rogers, va face, în zilele de 8 și 9 iulie, o vizită oficială în Cehoslovacia, la invitația guvernului acestei țări — anunță agenția C.T.K. El va avea întîlniri cu conducători cehoslovaci și va semna, împreună cu ministrul afacerilor externe al Cehoslovaciei, Bo- huslav Chnoupek, o convenție consulară între S.U.A. și ' R. S. Ceho-, slovacă.
Secretarul general al

O.N.U., Kurt Waldheim, aflat la Planul
științifică

de colaborarepe anii 1973—1974 înGeneva, a avut, vineri, întrevederi cu președintele Tunisiei, Habib Bo- urguiba. Cu acest prilej au fost abordate o serie de probleme internaționale și, I în special, situația din Orientul Apropiat.
A zecea sesiune a Co

misiei mixte sovieto—fran
ceze de colaborare eco
nomica și tehnico-științi- 
fînrî s-a încheiat la Moscova. Au

tre Academia Poloneză de Științe și Comitetul de Stat pentru știință și Comitetul pentru științe sociale al R. D. Vietnam a fost semnat la Varșovia. Planul prevede colaborarea în domeniul cercetărilor științifice și al pregătirii cadrelor de specialiști din cele două țări.
Banca Centrală a Brazi

liei a devalorizat din nou — pen
fost examinate sarcinile concrete'le

tru a doua oară în acest an — moneda națională, cruzeiro-ul, stabi- lindu-i rata de schimb la 6.09—6,13 cruzeiros pentru un dolar, față de vechiul curs de 6,06—6,10 cruzeiros.

La postul de radio Kigali a luat cuvîntul — pentru prima dată după recenta lovitură de stat militară din Ruanda, în urma căreia puterea a fost preluată de „Comitetul pentru pace și unitate" — președintele acestui organism, generalul Juvenal Habyalimana, care i-a chemat pe cetățeni să acționeze în vederea restabilirii păcii și unității naționale. Cu același prilej, el ă declarat că Ruanda va menține relații bune cu vecinii săi, cu țările membre ale Organizației Unității Africane și cu toate țările care militează pentru libertate și pace internațională.
Otto Klemperer, cunoscutul dirijor și compozitor de origine germană, a încetat din viață, sîmbătă, la locuința sa din Zurich, în vîrstă de 88 de arii.
0 ședință a conducerii 

Băncii Africane de Dezvol
tare a avlR l°c 'a Lusaka. In cursul ei a fost adoptată o hotărîre care a subliniat, o dată mai mult, faptul că Africa independentă respinge încercările cercurilor monopoliste străine de a controla resursele financiare ale țărilor africane în curs de dezvoltare. Cu majoritate de voturi, participanții au adoptat o propunere a delegației cameruneze, care exclude posibilitatea participării capitalurilor neafricane la fondul de bază al Băncii Africane de Dezvoltare.

redacția Si administrația s Bucureștii Piața Sclntell.

0BIECT1VE ALE PATRIOȚILOR 
MOZAMBICANIALGER 7 (Agerpres). — în prezent. patrioții mozambicani, care desfășoară lupta armată împotriva trupelor colonialiste portugheze, controlează 200 000 de kilometri pătrați din teritoriul țării, suprafață pe care locuiesc peste 1 200 000 din locuitorii Mozambicului — a relevat, într-un interviu acordat cotidianului algerian „El Moudjahid", Marcelino dos Santos, vicepreședintele Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO).Lupta armată se desfășoară în momentul actual, în principal, în provinciile Cabo Delgado, Tete și Ny- assa, în provincia Tete acțiunile pa- trioților fiind concentrate, în special, în zona construcției hidroenergetice Cabora Bassa, de realizarea căreia cercurile colonialiste își leagă speranțele de întărire a pozițiilor pe care le dețin în această parte a A- fricii.

torului poporului coreean frate, cu-, prinse în cuvîntarea sa din 23 iunie, în vederea reunificării întregii Rațiuni coreene.Răspunzînd, general de armată O Jin U a subliniat că vizita delegației militare române contribuie la adîncirea prieteniei tradiționale și a solidarității dintre popoarele și armatele R.P.D. Coreene și României.Referîndu-se la mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu tovarășului Kim Ir Sen, vorbitorul a arătat că acesta este o expresie a sprijinului pe care Partidul Comunist Român, guvernul și poporul român îl acordă poporului R. P. D. Coreene în lupta pentru reunificarea independentă și pașnică a țării. El a urat poporului și militarilor români noi succese în lupta pentru mărirea capacității de apărare a țării, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.Vineri, delegația militară română și-a încheiat vizită în R.P.D. Coreeană.
lîrgul internațional 

de la Kinshasa
PAVILIONUL ROMANESC 
VIZITAT DE PREȘEDIN

TELE MOBUTU
KINSHASA 7 (Agerpres). — 

Pavilionul românesc din cadrul 
Tirgului internațional de la 
Kinshasa a fost vizitat de pre
ședintele țării-gazdă, Mobutu 
Șese Seko, însoțit de comisarul 
de stat pentru comerț, Namwi- 
si Wa Koyi, și de comisarul 
general al tirgului, Tumba 
Tunkadih.

Șeful statului zairez a fost 
întâmpinat de ambasadorul 
României la Kinshasa, Alexan
dru Tujon, și de directorul pa
vilionului, Vasile Dracea, care 
— în cursul vizitei — i-ap, dat 
înaltului oaspete explicațiile 
necesare referitor la exponate . 
și la potențialul de producție 
și export al României. Cu acest 
prilej, președintele Mobutu \ a 
dat o înaltă apreciere pavilio
nului românesc, in special trac
toarelor, mașinilor agricole și 
autoturismelor de teren, mași
nilor pentru prelucrarea lem
nului.

CONDAMNAREA UNOR 
COMPLOTIȘTI ÎN IRAKBAGDAD 7 (Agerpres). — Nazem Kezar, fostul șef al siguranței publice irakiene, organizatorul recentei acțiuni complotiste, în urma căreia Hamad Shehab, ministrul apărării și membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, a fost ucis, iar Saa- dun Gaidan, ministrul de interne și membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, rănit, a fost condamnat la moarte, sîmbătă, de un tribunal special — relatează agenția irakiană de presă. Un verdict similar a fost pronunțat în procesul altor 22 de persoane, implicate în același complot.Sentința a fost executată în cursul aceleiași zile.
Comitetul Internațional 

al Crucii Roșii (C-LC-R->a anun- țat, Ia Geneva, efectuarea unor schimbări în conducerea și structurile sale. Astfel, a fost alcătuit un Consiliu Executiv, format din șapte membri, însărcinat cu problemele generale ale organizației și cu supravegherea administrației, președinte fiind ales Roger Gallopin, fost director general al C.I.C.R.
Un Icar modern. Un tînăr francez, în vîrstă de 24 de ani, a reușit să zboare de pe crestele muntelui Navacerrada, din Sierra de Guadarrama, în Spania. Acest demn urmaș al legendarului Icar a realizat performanța cu ajutorul unui aparat inventat de el. Mișcînd aparatul cu ajutorul corpului și imitînd zborul păsărilor, „francezul zburător" a reușit să planeze la o înălțime de 100 de metri și să aterizeze cu bine.

Rezoluție adoptată de 
Plenara C.C. al P.C.

din CehoslovaciaPRAGA 7 (Agerpres). —• Recenta plenară a C.C. al P.C. din Cehoslovacia a adoptat o rezoluție consacrată educației tineretului, politicii externe și sarcinilor comuniștilor în perioada următoare. Este subliniat, printre altele, rolul important care revine în procesul educației socialiste a tinerei generații instituțiilor de în- vățămînt, paralel cu necesitatea ăd.în- cirii funcțiilor educative ale învăță- mîntului. Rezoluția obligă comuniștii din domeniul învățămîntului să elaboreze, în vederea Congresului al XV-lea al P.C. din Cehoslovacia, un proiect pentru rezolvarea complexă a problemelor sistemului de învățămînt prin angrenarea tuturor factorilor din sfera educației comuniste.C.C. al P.C. din Cehoslovacia a aprobat acțiunile de pregătire a Tratatului privind relațiile reciproce dintre R. S. Cehoslovacă și R. F. Germania, parafat la 20 iunie 1973, la Bonn, și constată că, prin „declararea drept nul a așa-rp-iitului acord de la Miinchen din 19. tratatul creează premise pentru dezvoltarea relațiilor reciproc avantajoase între R. S. Cehoslovacă și R. F. Germania.

Aspect dintr-o localitate elvețiană în timpul recentelor inundații
„SOARELE IN SLUJBA OMULUI"

PARIS 7 (Agerpres). — La se
diul UNESCO din Paris s-au în
cheiat lucrările congresului interna
țional pe tema „Soarele în slujba 
omului".

Luînd cuvîntul în ședința finală, 
fizicianul francez P.ierre Auger, 
președintele congresului, a sugerat 
crearea, sub auspiciile Națiunilor 
Unite, a unui centru permanent în
sărcinat cu coordonarea tuturor 
lucrărilor legate de utilizarea ener
giei solare spre binele omenirii.

Congresul, care a întrunit peste 
600 de specialiști din aproape 70

de țări, a prilejuit un amplu 
schimb de opinii, in cursul căruia 
a fost trecut în revistă un număr 
considerabil de sisteme imagina
bile de folosire a energiei solare, 
de la cele mai modeste instalații 
de încălzire individuale, pînă la 
proiecte gigantice privind reali
zarea unor enorme stații spațiale, 
capabile să furnizeze circa jumă
tate din energia necesară satisfa
cerii consumului energetic al unei 
țări cu întinderea și gradul de dez
voltare ale Statelor Unite.
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