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nală : Tinerețea este 
promisiunea, maturita
tea este realizarea
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Faptul divers; Din In
stanță în fața opiniei 
publice; De pretutin

deni ; Sport

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a acordat un interviu pentru grupul

de presă brazilian
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
primit, simbătă dimineața, pe zia
ristul brazilian Alberico Cordeiro 
Da Silva, trimis al ziarului „Cor- 
relo Brasiliense".

La Întrevedere a participat to-

„Diarios Associados"
varășul Cornel Burtică, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nlcolee 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru grupul de presă brazilian 
„Diarios Assoclados", care reuneș
te un mare număr de ziare, emi
siuni de radio șl televiziune.

T o v « r i ț uI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
Romania, a primit, simbâtă dimi
neața. pe membru Consiliului A- 
sociației cineaștilor, aleși in cadrul 
celei de-a Il-a Conferințe națio
nale a lucrătorilor din cinemato
grafie. ale cărei lucrări s-au des
fășura! in zilele do 18 și 19 aprilie.

Au p.T urinat tovarășii Ghcorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Ilie Ver-‘ 
del. Cornel Burtică, Mihai Gere. 
Ștefan Andrei.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au fost salutați 
cu Însuflețite aplauze de reprezen
tanții slujitorilor artei cinemato- 

1 grafice.
In numele membrilor Consiliului 

Asociației cineaștilor, al lucrători
lor din domeniul cinematografiei, 
a luai cuvintUl regizorul Ion Po- 
pescu-Gopo. președintele asocia
ției. care a spus :

..Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Ingăduiți-mi. înainte de orice, să 
dau glas sentimentelor de adincâ 
emoție pe care le încercăm cei pre- 
zenți. Consiliul Asociației cineaș
tilor din Republica Socialistă 
România, acum, cind sin tem primiți 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România. Onoa
rea pe care ne-o faceți va răminc 
întipărită pentru totdeauna in 
ființa noastră ca un permanent și 
neprețuit imbold. ca un îndemn 
stăruitor in activitatea noastră de 
fiecare zi. Este un prilej de min- 
drie nu numai pentru noi, cei de 
față, ci pentru toți cei ce se stră
duiesc să înalțe filmul românesc :
(Continuare în pag. a IlI-a)Cuvîntarea tovarășului NMae Ceaușescu
Stimați tovarăși.
Doresc să încep prin a felicita !n 

mod călduros noua conducere a 
Asociației cineaștilor și a-i ura 
succes in îndeplinirea mandatului 
încredințat de conferință.

Problemele dezvoltării cinemato
grafiei in România ocupă un loc 
important în viața societății noas
tre, in preocupările conducerii de 
partid. Pornim de la rolul impor
tant pe care îl are cinematografia 
în activitatea de ridicare a nivelu
lui cultural al maselor populare, in 
realizarea programului partidului 
de făurire — odată cu editicarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a omului nou, in dez
voltarea -conștiinței socialiste, care 
este o condiție primordială a pro
gresului general al societății noas
tre. Pornim de la preocuparea ca 
arta în general, deci și cinemato-, 
grafia, să se încadreze cît mai ac
tiv, de pe poziții militante, în acti
vitatea de înfăptuire a directivelor 
Congresului al X-lea al partidului, 
ale Conferinței Naționale, ale ple
narei Comitetului Central din no
iembrie 1971 care s-a ocupat spe- 
. al de problemele ideologiei, cul

orii și educației.
Se poate spune că, Intr-adevăr, 

în ultimii ani s-au realizat pași 
importanți in direcția îmbunătăți
rii activității cinematografiei ro
mânești, a creației de film. Au fost 
realizate multe filme care servesc 
mai bine scopului educării patrio
tice, socialiste, a maselor populare, 
contribuie mai activ la răspîndi- 
rea concepției despre lume și viață 
a partidului nostru. în cadrul con
ferinței care s-a terminat ieri au 
fost relevate aceste realizări. Și 
președintele Asociației cineaștilor 
a vorbit aici despre rezultatele ob
ținute. Am putea să ne declarăm 
mulțumiți cu ceea ce s-a realizat, 
am putea considera că, pe baza a- 
cestor rezultate, avem toate condi
țiile ca in viitor să obținem filme 
și mai bune, cu un conținut și mai 
valoros. N-ar fi, cred, bine dacă 
nu am menționa totodată că, în 
acești ani, pe lingă o serie de fil
me bune, au mai văzut, totuși, lu
mina zilei și unele filme ce nu se 
află la înălțime nici din punct de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe membrii Consiliului Asociației Cineaștilor

în
întimpinarea 

zilei
de 1 Mai ,

ÎNTRECEREA 
TEXTILISTELOR
Competiția textilistelor țării pentru înfăptuirea exem

plară a planului și a angajamentelor se dovedește a ii 
la iei de pasionantă și rodnică ca și aceea a oțelurilor, 
chimiștilor sau minerilor. Concludente sînt rezulta
tele obținute în primul trimestru de colectivele din in
dustria textilă : mal mult de 500 000 mp țesături de 
lină șl 12 000 mp țesături de mătase peste pian. Sînt 
realizări ce confirmă puternica hotărîre cu care texti- 
listele s-au angajat in marea întrecere din acest an, pen
tru a cinsti cu lapte de prestigiu cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Congresul al XI-Iea al 
P.C.R.

vedere al conținutului, nici din 
punct de vedere al nivelului artis
tic. De altfel, asupra unora din 
acestea s-a mai atras atenția în de
cursul acestor ani. Oricum, cred că 
putem aprecia, în ansamblu, ca 
pozitive activitatea din ultimii ani, 
orientarea și drumul pe care se 
merge în cinematografia româ
nească. Cu o condiție : să nu ne 
declarăm mulțumiți cu ceea ce am 
realizat, să considerăm că filmele 
bune, această orientare bună, con
stituie jalonul pe baza căruia tre
buie să se acționeze în continuare 
pentru ridicarea cinematografiei 
românești la nivelul realizărilor 
generale obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea economico-so- 
cială, în făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la ni
velul exigențelor spectatorilor, al 
cerințelor partidului nostru.

Avem, cred, toate condițiile 
pentru a ne propune o dezvoltare 
mai accentuată a activității cine
matografiei, atît în privința conți
nutului. cit și a calității artistice — 
deosebit de importantă pentru a- 
tractivitatea oricărui film. Dum
neavoastră știți că și o idee bună, 
dacă e prezentată într-o formă 
plictisitoare, poate avea, citeodată, 
o influență mai rea decit dacă 
n-ar fi prezentată deloc. Pe 
lingă conținutul de idei — 
care trebuie să stea permanent în 
atenția noastră — este necesar să 
avem in vedere că filmul își are 
legile lui artistice. Numai în mă
sura în care este accesibil, plă
cut, interesant, el poate exercita 
o influență puternică asupra spec
tatorilor, asupra maselor popu
lare.

Este pozitiv că am ajuns să 
realizăm 25 de filme pe an. Pro
babil că vă gindiți să nu ne oprim 
însă aici. Adevărat, se produc mai 
mult de două filme românești pe 
lună. Cerințele sînt însă mari, pro
blemele care pot fi atacate de ci
nematografie sînt multiple și va
riate. Se vor putea deci găsi teme 
corespunzătoare pentru un număr 
ceva mai mare de filme. Sper că 
se va ține seama de aceasta. Pro
babil că va fi necesar să pornim 
cu mai mult curaj la realizarea 

de filme seriale — de calitate 
bună, desigur. Oricum, nu este 
prea plăcut ca la televiziune să ve
dem doar seriale străine. Serialul 
expirat recent a avut o temă bună, 
dar, după cit cunosc, s-a bucurat 
de multe critici din partea tele
spectatorilor și de mult mai pu
ține aprecieri. Va trebui să ne 
gîndim foarte serios la necesitatea 
realizării unor filme seriale pen
tru televiziunea românească și, în 
măsura în care vor fi bune, pen
tru străinătate.

Nu doresc să mă refer acum la 
preocupările generale ale partidu-, 
lui, ale poporului nostru. Vă sint 
cunoscute direcțiile în care acțio
nam pentru dezvoltarea economi
ca și socială a țării și pentru ri
dicarea bunăstării materiale și 
spirituale a poporului. Cunoașteți 
atît realizările, cît și lipsurile e- 
xistente, precum și preocupările 
noastre de a -asigura perfecțio
narea organizării și conducerii so
cietății, perfecționarea omului în
suși, a conștiinței sale, a felului 
sau de a gindi și trăi. Toate a- 
cestea oferă posibilități infinite de 
inspirație pentru scenariști, pen
tru regizori, pentru artiști. Se cer 
prezentate, prin intermediul fil
mului, opiniei publice, maselor 
populare din România și din străi
nătate atît realizările și defecțiu
nile, cît și eforturile pentru îmbu
nătățirea continuă a activității ge
nerale desfășurate în societatea 
noastră. Străinii, care vin în nu
măr destul de mare în România, 
remarcă tocmai acest proces de 
înnoire continuă care are loc în 
societatea socialistă românească, 
faptul că nu ne mulțumim cu ce 
am realizat, că acționăm continuu 
pentru perfecționarea tuturor latu
rilor activității economico-sociale. 
Aș dori ca și cinematografia noas
tră — in general, arta noastră — 
să fie mai sensibilă la aceste pro
cese și preocupări, să se strădu
iască să le prezinte intr-o formă 
cît mai convingătoare, mai eloc
ventă, atît din punct de vedere 
al conținutului, cît și al formei ar
tistice.

în acest an sărbătorim a XXX-a 
aniversare a eliberării României de 

sub dominația fascistă, vom avea 
Congresul al XI-iea al partidului. 
Probabil că cinemaiograda are în 
vedere să prezinte unele aspecte 
legate de aceste evenimente, de 
lupta de eliberare a poporului nos
tru. Trebuie spus că cinematogra
fia noastră a oglindit în general 
slab mișcarea revoluționară româ
nească, incepînd — dacă vreți — 
de pe vremea Unirii și pînă as
tăzi, de la crearea primului partid 
muncitoresc, în 1893, șl pînă în 
zilele noastre. Asemenea etape și 
momente de importanță covîrșitoa- 
re ale istoriei noastre pot consti
tui pentru creatorii din toate ge
nurile artei, inclusiv din cinema
tografie, teme de inspirație pentru 
realizarea unor opere de mare va
loare. Sînt, de asemenea, încă 
slab oglindite perioada înfăptui
rii insurecției naționale antifas
ciste și antiimperialiste, precum 
și participarea României la răz
boiul antihitlerist. Consider nece
sar ca în viitor să acordăm mai 
multă atenție acestor perioade din 
istoria luptei poporului nostru, o- 
glindirii lor corespunzătoare în o- 
pere cinematografice. Știu că sînt 
prevăzute filme de acest fel și în 
producția acestui an, cred însă 
că trebuie să ne gîndim la o te
matică mai cuprinzătoare — con
sulted mai larg în acest scop și 
pe aceia care au participat direct 
la evenimentele istorice. Spun a- 
ceasta pentru că unele din filmele 
consacrate acestor perioade și eve
nimente suferă de o anumită lipsă 
de veridicitate. Nu oglindesc întot
deauna realitatea istorică — fireș
te, nu în sensul fotografierii ei, cl 
al adevărului. Nu se prezintă în
tr-o formă corespunzătoare erois
mul clasei noastre muncitoare, al 
țărănimii și intelectualității, al re
voluționarilor români. Se imagi
nează uneori episoade despre care 
noi, cei ce le-am trăit, ne între
băm cînd s-au întîmplat, cum 
s-au putut întîmpla ? — pentru 
că știm că n-a fost și nu putea fi 
așa. Am atras atenția Consiliului 
Culturii și Secției de propagandă 
să fie antrenați în buna documen
tare, și chiar la finalizarea filme
lor — firește, nu din punct de ve

dere artistic, ci pentru asigurarea 
veridicității acestora — o serie de 
activiști, vechi militanți, care să-i 
ajute pe creatori în înțelegerea 
mai aprofundată a diferitelor e- 
tape ale istoriei luptei revoluțio
nare. Revin din nou la perioada 
scurtă — de opt luni de zile, dar 
deosebit de eroică — a participă
rii armatei române, a poporului 
român la lupta împotriva Germa
niei hitleriste. Ea trebuie prezen
tată într-o- formă mult mai expre
sivă, urmărindu-se redarea con
tribuției deosebit de importante 
pe care poporul român a adus-o 
la înfrîngerea Germaniei hitleriste, 
la nimicirea fascismului.

M-am referit la evenimentele 
mai recente, dar cinematografia 
va trebui să se ocupe mai mult 
de redarea marilor momente ale 
istoriei poporului român. în urmă
torii ani se vor împlini 375 de ani 
de la realizarea — e adevărat, 
pentru scurtă durată — a primu
lui stat unitar al românilor. Avem 
un film despre Mihai Viteazul, 
dar consider că acest moment, de 
importanță epocală, al istoriei 
României trebuie prezentat în 
mod corespunzător. Timpul care a 
rămas pînă la această aniversare 
este scurt, dâr probabil că unii sce
nariști și regizori s-au gîndit la 
acest lucru. Vreau numai să-1 re
amintesc. Vom sărbători în 1977 
100 de ani de la războiul pentru 
independență. Prea mult timp nu 
mai este, dacă avem în vedere ne
cesitatea de a realiza opere valo
roase. Sigur, pentru filme de oca
zie poate este timp, dar pentru 
filme cu adevărat bune timpul 
este scurt. De aceea, cred că tre
buie acționat de acum atît în ci
nematografie, cît și în celelalte 
sectoare ale artei, în literatură, 
teatru, muzică, pentru oglindirea 
corespunzătoare a marii epopei a 
luptei poporului român pentru in
dependență. Consider că nici actul 
Unirii nu a fost redat cum se cu
vine în cinematografie, ca de alt
fel și în teatru. Nu putem fi pe
(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎNTREPRINDEREA DE STOFE 
„DOROBANȚUL" DIN PLOIEȘTI. 
De aici, din această cunoscută uni
tate, a fost lansată la începutul 
anului entuziasta chemare la între
cere către toate întreprinderile tex
tile din țară. înscriindu-și ca obiec
tive ale întrecerii sarcini de 
mare amploare și complexitate, co
lectivul întreprinderii și-a făcut un 
titlu de onoare din a raporta zil
nic, decadă cu decadă și lună de 
lună, îndeplinirea și depășirea pla
nului și a angajamentelor. Bilanțul 
realizărilor textilistelor oloicșLene 
este in momentul-de față deosebit 
de bogat, confirmînd „pe viu** ho- 
tărlrea întregului colectiv de a se 
menține mereu in frunte. De la în
ceputul anului și pînă la 15 aprilie, 
filatoarele au produs pcslc plan 
50.8 tone fire pieptănate, adică a- 
proape dublu față de angajamentul 
inițial asumat. în același timp, 
avansul țesătoarelor era de peste 
33 000 mp țesături, mai mult de 
jumătate din cit sc angajaseră să 
obțină suplimentar pînă Ia sfirșitul 
anului. S-au realizat, totodală, a- 
proape 50 de desene și poziții colo- 
risticc noi, deci jumătate din pre
vederile angajamentului. Prin ce 
se explică toate aceste succese ?

— La baza tuturor acestor reali
zări — ne spunea ing. Vasilc Tudor, 
directorul întreprinderii — stau in 
primul rind oamenii, fermitatea cu

în dezbatere publică

PROIECTUL LEG» 
privind sistematizarea teritoriului 
și localităților urbane și rurale
Potrivit Hotărîril Plenarei C.C. al P.C.R. din 25—26 

martie a.c., se supune dezbateți! publice proiectul Legii 
privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane 
$1 rurale.

Observațiile, propunerile șl sugestiile pe marginea 
proiectului supus dezbaterii vor fi trimise pină la data 
de 10 mal 1974 comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiului București sau Co
mitetului pentru problemele consiliilor populare-Bucu- 
reșîi, Calea Victoriei nr. 63—69.

Dată fiind însemnătatea legii, al cărei proiect îl pu
blicăm în pagina a Il-a, „Scînteia" pune la dispoziția 
cititorilor săi o rubrică permanentă consacrată acestei 
dezbateri.

care fiecare comunist, fiecare mun
citor, inginer sau tehnician a înțe
les să-și onoreze angajamentele pe 
care ni le-am asumat in momentul 
lansării chemării la .intrecere.

Fiecare „aruncă1* în luptă tot 
ceea ce are mai bun ca putere de 
muncă, pricepere, inițiativă, fiecare 
se străduie sâ găsească noi moda
lități de suplimentare a rezultate
lor. Extrem de disputată se anunță 
întrecerea intre echipele ajutorilor 
de maiștri de la țesătorie. Pină la 
această dată, pe primul loc se află 
echipa condusă de Sergiu Stănescu, 
urmată îndeaproape de cea a lui 
Nicolae Radu și Vasile Mazilu. Dar, 
așa după cum afirma ajutorul de 
maistru Nicolae Radu, bătălia pen
tru primul loc nu este incă înche
iată. La fel de strinsă este și în
trecerea între țesătoarele Daniela 
Negoiță, Netuța Stoica și Ana Va- 
silescu, care, lună de lună, depă
șesc planul in medie cu 5 la șută, 
intre filatoarele Emilia Toma și 
Asimionesei Rodica.

De ia tovarășa Maria Șerbănescu, 
secretara comitetului de partid din 
întreprindere, aflăm că. in urma in
troducerii .acordului global în țesă
torie, la dublat răsucit și la prepa- 
rația filaturii, productivitatea mun
cii a crescut cu 5 la sută, iar prin
(Continuare în pag. a IlI-a)

După ploaie

VREME BUNĂ
PENTRU SEMĂNAT
Ritmul lucrărilor trebuie să crească pretutindeni

Ploile din săptămina ce a trecut șl evoluția vremii 
spre încălzire au creat condiții favorabile pentru ca, 
pretutindeni, să sc intensifice Insămințarea porumbu
lui, astfel ca această lucrare să se încheie intr-un 
timp cit mal scurt. Conducerile și specialiștii din uni
tăți, mecanizatorii trebuie să acorde maximă grijă ca

lității lucrărilor de semănat, aplicării unei agrotehnici 
adecvate, prin care să se valorifice din plin umidita
tea existentă In sol, spre a se asigura o răsărire uni
formă si energică pe toate suprafețele. Relatăm In pa
gina a IlI-a aspecte ale desfășurării semănatului po
rumbului in diferite Județe.
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PROIECTUL LEGII
privind sistematizarea teritoriului si localităților urbane si rurale

SlsiematizareM teritoriului țfirii ti 
» localităților se înfăptuirile pe bazn 
politicii Partidului Comunist Român 
d ■ ffturin* a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. contribuind 
la creșterea necontenită a bunăstării 
materiale si spirituale a tuturor oa
menilor muncii si la organizarea pe 
baze științifice, în mod rational si 
a- monioK. a cadrului in care trăiesc 
t munop-sc cetățenii patriot noastre.

Congresul al X-ka al Partidului 
Comunist Român si Conferința Na
țională din anul 1P72 au stabilit o- 
b led i vele si direcțiile principale ale 
s stematizârii teritoriului $1 localită
ților, moniic să asigure orcanizsrea 
armonioasa a teritoriului tării, a tu
turor unităților administrativ-terito- 
ria’.c $i să contribuie la repartizarea 
rațională *i echilibrată a forțelor de 
producție, pe baza Îmbinării orga
nice a criteriilor de eficientă econo
mică cu cele de ordin social, să asi
gure organizarea ți amenajarea pe 
bază de plan a orașelor si satelor, 
în concordantă cu progresul econo
mic si social general, restringerea 
perimetrului construibil al localităti- 
1 't la strictul necesar si folosirea op
timă a teritoriului acestora, transfor
marea unor localități rurale care au 
perspective de dezvoltare în centre 
economice si sociale cu caracter ur
ban. ridicarea Întregii activități eco
nomice. sofale si culturale a satelor 

apromerea treptată a condițiilor 
de viată din sa’e de cele din orașe.

In v.'dcrca îndeplinirii directivelor 
si sarcinilor referitoare la sistemati
zarea teritoriului $i localităților 
țării este necesară legiferarea uni- 
t -ră a întregului complex de activi- 
t ti din acest domeniu, la realizarea 
cărora sint chemate să-și aducă con- 
tributia toate organele sl organiza
țiile de stat si obștești, precum si 
masele de cetățeni.

în acest scop. Marca Adunare Na
țională a Republicii Socialiste Româ
nia adoptă prezenta lege :

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. Sistematizarea are drept 
scoo organizarea Judicioasă a terito
riului țării, a iudetelor și comune
lor. a localităților urbane si rurale, 
zonarea funcțională, stabilirea regi
mului de înălțime si a densității 
construcțiilor și locuitorilor, a sna- 
tilor plantate și de agrement, echi
parea cu dotări social-culturale, cu 
lucrări tehnico-edilitare și căi de 
comunicație si transport, păstrarea și 
îmbunătățirea mediului înconjurător, 
creșterea eficientei economice si so
ciale a investițiilor și îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă, de 
locuit $i odihnă pentru întreaga 
populație.

Prin sistematizare trebuie să se 
asigure restrinrerea nerirretre'nr 
construibile ale localităților și fo’o- 
sirea maximă a oămintului. care, in
diferent de proprietate. reprezintă 
av’*ia na^'nnală a ‘n^-nmi’vi rnn^r.

Sistematizarea teritoriului și a lo
calităților se desfășoară în concor
danță cu prognozele și pe bara pre
vederilor planului unic de d^zvol- 
tare economico-socialâ a țării și con
tribuie la dezvoltarea armonioasă a 
întregului teritoriu, la prevenirea și 
combaterea poluării mediului inmn- 
i’irător. la valorificarea superioară a 
resurselor materialo și umane, la re
partizarea rațională și echilibrată a 
forțelor de producție, urmărind îm
binarea organică a criteriilor de efi
cientă economică cu cele de ordin 
social.

Ari. 2. Prin sistematizare se va 
asigura dezvoltarea orașelor și co
munelor — unități teritorial-adml- 
r.istrative de bază ale societății noas- 
tre socialiste — în cadrul unui pro
gram național de ansamblu, finind 
rama de influențele reciproce din
tre localități, corelarea dezvoltării 
orașelor și satelor cu zonele in care 
s? află și adincirea cooperării intre 
localități. O atenție deosebită se va 
acorda rețelei de localități rurale, 
in scopul ridicării treptate a nivelu
lui de viață din aceste localități. 
apropiindu-1 de cel din mediul ur
ban.

De asemenea, se va asigura dez
voltarea intr-o concepție unitară a 
rețelei de căi de comunicație, trans
port și energetice, asigurind legarea 
centrelor de producție și desfacere, 
bazele de materii prime, cu întreaga 
r-țea de localități, protejarea împo
triva Inundațiilor, a alunecărilor de 
teren, combaterea eroziunii solului, 
precum și realizarea de dotări so
cial-culturale și tehnico-edilitare 
care să servească, in comun, mai 
multe localități.

Ari. 3. Prin sistematizare trebuie 
să se asigure apărarea cu strictețe 
și buna gospodărire a fondului fun
ciar. restringerea la minimum a su
prafețelor construibile, simplifica
rea și raționalizarea rețelelor de 
drumuri comunale și de cîmp, de 
transport al energiei electrice, de 
linii telefonice și de canale de iri
gații care brăzdează terenurile agri
cole. in vederea redării producției 
agricole a tuturor acestor suprafețe 
ocupate, urmârindu-se prin toate 
mijloacele economisirea pămîntului, 
importantă avuție națională.

Pentru localitățile urbane și rura
le se vor stabili perimetre construi
nd?. care se aprobă prin lege. în ca
drul perimetrelor construibile vor fi 
cuprinse suprafețele de teren neee-- 
sare pentru construcții de locuințe, 

clădiri Boclal-culturale, obiective in
dustriale, construcții agrozootehnice, 
sirăzl, spații verzi și de odihnă, pre
cum șl alte construcții și amenajări 
t ■'hnico-edilltare necesare asigurării 
funcțiunilor economice și sociale ale 
localităților.

Pentru amplasarea construcțiilor 
Industriale și agrozootehnice se va 
urmări utilizarea terenurilor degra- 
dnie sau improprii agriculturii, iar 
in cazul In care nu există astfel da 
terenuri șl construcțiile se ampln- 
nează pe terenuri aflate in producția 
agrico’A se vor reda agriculturii su
prafețe de teren echivalente.

Pentru utilizarea terenurilor de
gradate «e vor lua din timp măsurile 
necesare pregătirii lor In vederea 
realizării construcțiilor.

Construcțiile de once fel se am
plasează in perimetrul construibil 
cu respectarea prevederilor schiței 
de sistematizare.

Se interzice amplasarea oricăror 
construcții. obiective Industriale, 
agrozootehnice, sociale, culturale, lo
cuințe — in afara perimetrelor con
struibile.

Art. 4. Schițele de sistematizare 
ale municipiilor, orașelor șl satelor, 
ca Instrument de bază in desfășura
rea activității de sistematizare, se 
Întocmesc și se reactualizează de că
tre comitetele executive ale consi
liilor populare corelat cu studiile 
de prognoză și In funcție de preve
derile din planurile cincinale de dez
voltare cconomico-socială a țării șl 
după aprobare sint obligatorii pentru 
toate organizațiile socialiste,- cele
lalte persoane juridice, precum și 
pentru cetățeni. Stabilirea amplasa
mentelor concrete ale construcțiilor 
șl instalațiilor se face pe baza de
taliilor de sistematizare și studiilor 
de amplasament, cu respectarea pre
vederilor din schițele de sistemati
zare.

Ark 5, Consiliile populare vor asi
gura participarea locuitorilor la 
elaborarea, definitivarea și aplicarea 
in viață a schițelor de sistematizare 
a localităților. In acest scop cetățe
nii vor fi informați permanent asu
pra principalelor probleme și acțiuni 
d"’ sistematizare.

Schițele de sistematizare ale co
munelor și satelor componente în
tocmite conform prevederilor prezen
tei legi vor fi dezbătute cu cetățenii 
și supuse votului deschis al acestora, 
in fiecare sat in parte, hotăririle 
luindu-se cu majoritatea voturilor 
însumate pe Întreaga comună, con- 
semnindu-se numărul de voturi ex
primate pentru șl contra.

Schițele de sistematizare «e supun 
aprobării organelor competente după 
introducerea sugestiilor și propune
rilor cetățenilor, iar in continuare 
se va desfășura o larga acțiune de 
popularizare a prevederilor schițelor 
de sistematizare, in vederea antre
nării maselor de cetățeni la aplica
rea lor in viață.

CAPITOLUL II 
Sistematizarea 

localităților urbana
Ari. 6. Sistematizarea localităților 

urbane trebuie să asigure dezvolta
rea lor armonioasă in strinsă core
lare cu teritoriul înconjurător și eu 
rețeaua generală de localități, res
tringerea suprafețelor construibile și 
utilizarea cit mai completă a tere
nurilor din perimetrul construibil al 
municipiilor și orașelor, stabilind 
zonei? funcționale, regimul de înăl
țime și densitatea construcțiilor, am
plasarea rațională a unităților eco
nomice. a construcțiilor de locuințe 
și social-culturale, a spațiilor plan
tate și de agrement, echiparea teh- 
nico-edilitară. îmbunătățirea circu
la’iei și transportului in comun.

Art. 7. Amplasarea obiectivelor in
dustriale și a altor unități economice 
se stabilește pe bază de studii, în 
cadrul perimetrelor construibile. cu 
respectarea prevederilor schițelor și 
detaliilor de sistematizare, precum 
și a principiilor specifice privind 
amplasarea acestor unități, asigurind 
protecția mediului înconjurător. La 
amplasarea obiectivelor se va asigura 
folosirea cit mai bună a terenurilor, 
respeotindu-se cu strictețe normele 
de ocupare a terenului stabilite pen
tru fiecare gen de construcție.

Propunerile de amplasare a obiec- 
tivelor economice se elaborează de 
către ^titularii investițiilor împreună 
cu comitetele executive ale consi
liilor populare ș: se supun apro
bării Consiliului de Miniștri sau mi
nisterelor. celorlalte organe centrale 
și comitetelor executive ale consi
liilor populare județene sau al mu
nicipiului București, potrivit preve
derilor legale.

Ari. 8. Construcțiile de locuințe se 
vor amplasa pe baza detaliilor de 
sistematizare, cu respectarea preve
derilor din schițele de sistematizare.

De regulă, in localitățile urbane, 
regimul de înălțime al clădirilor noi 
de locuit va fi de 4—5 niveluri și 
nu mai puțin de 2 niveluri. Se pot 
prevedea șl zone de locuit cu un re
gim de înălțime mai mare sau mai 
mic. in cazuri justificate. în funcție 
de mărimea și profilul economie și 
social al orașului, natura terenurilor 
de fundare și gradul de seismici
tate.

în noile ansambluri de locuințe, 
in funcție de regimul mediu de 
înălțime al clădirilor, se vor asigura 
cel puțin următoarele suprafețe lo

cuibile la hectar : pinft la 3 niveluri 
— 4 000 mp*, între 3 șl S niveluri, 
de la 4 500 mp pină la 7 000 mp ; 
între 5 și 9 niveluri, de la 7 000 mp 
pinâ la 10 000 mp; Iar la peste 9 
niveluri se va urmări să se reali
zeze circa 12 000 nip suprafață locui
bilă la hectar.

în cazul unor ansambluri Fituate 
pe terenuri slabe, accidentate. cu 
denivelări mari, pe care nu este eco
nomic a se realiza blocuri de locu
ințe cu mai mult de 3 niveluri. «e 
va asigura o densitate minimă de 
3 800 mp suprafață locuibilă la ha.

Teritoriul care se ia In calculul 
densității ansamblurilor cuprinde su
prafața ocupată la sol de clădirile 
do locuit, terenul dintre acestea, 
precum și aleile șl străzile interi
oare de acces la clădiri.

Regimul de înălțime șl densitatea 
construcțiilor pentru flecare locali
tate se stabilesc prin schițele și de
taliile de sistematizare și se aprobă 
odată cu acestea, urmârindu-se res
tringerea treptată a perimetrelor 
construibile și obținerea unor den
sități maxime.

Se va urmări realizarea de ansam
bluri de locuit compacte, cu gruoa- 
rea dotărilor social-culturale. a spa
țiilor plantate și de agrement și a 
terenurilor de joc șl sport. De ase
menea, se vor realiza și unele an
sambluri de locuit avind clădiri cu 
3—5 niveluri, amonajindu-se curii 
pentru fiecare clădire, in vederea u- 
neJ mai bune gospodăriri a terenu
rilor aferente.

Art. 9. Construcțiile de locuințe se 
vor realiza cu precădere incepind 
din centrul localităților către zone’e 
marginale, asigurind realizarea de 
ansambluri cu densități sporite, cre- 
îndu-se în acest fel condiții pentru 
restringerea in continuare a perime
trelor construibile. In același timp, 
in scopul obținerii unei densități on- 
time. comitetele executive ale con
siliilor populare vor lua măsuri pen
tru amplasarea de locuințe și in an
samblurile realizate.

Art. 10. Locuințele ce se realizea
ză din fondurile statului sau din 
fondurile populației cu sprijinul sta
tului in credite și execuție se vor 
construi in conformitate cu regle
mentările in vigoare pentru astfel 
de locuințe, pe bază de proiecte tip, 
directive și refolosibile.

Locuințele ce se realizează in re
gie de către populație se vor con
strui cu respectarea regimului 
de aliniere și de înălțime in condi
țiile stabilite de comitetele execu
tive ale consiliilor populare prin 

. autorizațiile de construcții.
Comitetele executive ale consili

ilor populare județene și al muni
cipiului București sint obligate să 
elaboreze și să pună la dispoziția 
cetățenilor care-și construiesc locu
ințe proiecte tip intr-o gamă va
riată și in soluții eficiente, care să 
utilizeze materiale locale existente, 
ieftine, astfel ca cetățenii să poată 
a ege proiectele cele mai convena
bile.

Art. 11. Amplasarea dotărilor so
cial-culturale și echiparea cu lucrări 
tehnico-edilitare și rețele de cir
culație se vor face pe baza schițe
lor și detaliilor de sistematizare sau 
a studiilor de amplasament, iar la 
dimensionarea lor se va ține seama 
de nevoile industriei și populației 
din localitatea respectivă și din lo
calitățile învecinate.

Principalele instalații tehnico-edi
litare se vor realiza pe trasee co
mune, in galerii unice subterane, 
vizitabile, amplasate pe arterele ma
gistrale. adoptîndu-se soluții cit mai 
economice și eficiente.

Art. 12. Gospodăriile situate în a- 
fara perimetrelor construibile ale 
municipiilor și orașelor se vor muta 
treptat in perimetrul construibil al 
acestor localități.

Cetățenii ale căror locuințe au 
fost executate cu rcsDeetarea preve
derilor legale vor beneficia, la mu
tarea gospodăriei, de ajutoare ma
teriale din partea statului, potrivit 
legii.

Proprietarii terenurilor devenite 
libere in urma mutării gospodăriei 
lor in perimetrul construibil al mu
nicipiilor sau orașelor își păstrează 
dreptul de proprietate asupra aces
tor terenuri. în cazul in care tere
nurile pe care se aflau gospodări
ile strămutate erau atribuite în fo
losință, acestea vor fi preluate de 
organul sau organizația in a cărui 
proprietate sau administrare se a- 
flă.

CAPITOLUL III
Sistematizarea 

localităților rurale
Art. 13. Sistematizarea comunelor, 

unități de bază teritorial-adminis- 
tratlve, și a satelor componente tre
buie să asigure dezvoltarea lor in 
corelare cu cea a localităților înve
cinate, organizarea zonelor funcțio
nale, ținind seama de profilul domi
nant agricol, să stabilească regimul 
de înălțime, densitatea clădirilor, 
loturile pentru gospodăriile țără
nești, traseul și profilul străzilor. 
Se va urmări amplasarea judicioasă 
a tuturor construcțiilor, precum si 
crearea unor centre civice care să 
grupeze dotările social-culturale 
principale.

Pentru centrele de comună, schi
țele de sistematizare vor stabili do
tările social-culturale necesare lo

cuitorilor din toate satele compo
nente, iar in celelalte sate se vor 
prevedea numai acele dotări legate 
de satisfacerea nevoilor curente ala 
populației.

In centrul civic al centrelor de 
comună sc vor amplasa dotările so
ciale șl culturale — sediul polltico- 
ndministrativ. unități culturale. de 
invățămint și ocrotirea sănătății, de 
prestări de servicii șl comerciale — 
locuințe.

Se va avea în vedere cn dotările 
care au funcțiuni înrudite să fie 
grupate Intr-o singură clădire 6au 
intr-un număr restrins de clădiri, 
cu mal multe niveluri, cu aspect 
reprezentativ ; astfel, cele cu func
țiuni politico-administrative și eco
nomice să fie grupate pe cit posibil 
intr-o singură clădire, urmărindu-se 
ca In asemenea clădiri să se asi
gure și locuințe pentru unii dintre 
salariații unităților respective.

Sistematizarea localităților rurale 
trebuie să contribuie la ridicarea 
economică, sociala și culturală a sa
telor, la îmbunătățirea generală a 
condițiilor de trai ale țărănimii, 1» 
apropierea treptată a vieții satelor 
de aceea a orașelor.

Ari. 14. In cadrul acțiunii de sis
tematizare se va urmări gruparea 
gospodăriilor și locuitorilor din sa
tele mici și dispersate in satele 
care au perspectivă de dezvoltare șl 
care vor fi stabilite prin lege și a- 
probate odată cu perimetrele con
struibile. Propunerile pentru delimi
tarea perimetrelor construibile se 
vor face cu consultarea largă a ce
tățenilor din localitățile respective. 
In satele mici și dispersate ce se 
vor stabili odată cu aprobarea prin 
lege a perimetrelor construibile ale 
localităților se interzice să 6e con
struiască clădiri noi.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare județene și al municipiu
lui București vor stabili programe 
pe termen lung pentru mutarea 
treptată a gospodăriilor din satele 
în care este interzis să se mai 
construiască clădiri noi, precum și a 
celor rămase in afara perimetrelor 
construibile a satelor cu perspectivă 
de dezvoltare.

Această acțiune va fl sprijinită de 
comitetele executive ale consiliilor 
populare prin atribuirea de terenuri 
și acordarea de ajutoare materiale 
din partea statului, potrivit legii.

In termen de un an, sau in cazuri 
justificate in cel mult doi ani, de la 
mutarea gospodăriei, celățenii au 
obligația să redea producției agri
cole, cu sprijinul comitetelor execu
tive ale consiliilor populare și al 
unităților agricole socialiste, terenu
rile pe care s-a aflat vechea gos
podărie.

Art. 15. Prin sistematizare se va 
urmări ca localitățile cu cele mai 
bune condiții de dezvoltare să fie 
transformate, in următorii 15—20 de 
ani, in centre economice și sociale 
cu caracter urban. La stabilirea 

1 acestora se va ține $eșma dș resur
sele materiale și umane, poziția (ață 
de localitățile din tona de influență 
și accesul La căile de comunicație, 
precum și de situația fondului con
struit existent, Localitățile care vor 
deveni centre economice și sociale 
cu caracter urban se aprobă prin 
lege.

Prin schițele de sistematizare a 
acestor localități se vor stabili zo
nele funcționale specifice profilului 
economic social prevăzut in pers
pectivă, precum și dotările social- 
culturale necesare, in funcție de 
mărimea localității și de numărul 
locuitorilor din satele situate in zona 
lor de influență șl in corelare cu 
rețeaua generală de localități.

Art^lG. In centrele de comună și 
îndeosebi in centrele economice și 
sociale cu caracter urban, ministe
rele, "celelalte organe centrale și co
mitetele executive ale consiliilor 
populare vor amplasa obiective in- 
dustriale și industrial-agrare. secții 
ale unor întreprinderi industriale 
din orașele apropiate, unități ale in
dustriei locale, cooperației meșteșu. 
gărești Și de consum, ^le coopera
tivelor agricole de producție, aso
ciațiilor intercooperatiste, Întreprin
derilor agricole -de stat, stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, pre
cum și alte unități economice, care 
să asigure valorificarea resurselor 
materiale și umane locale.

Construcțiile agrozootehnice ale 
coooerativelor agricole de producție, 
întreprinderilor agricole de 6tat și 
stațiunilor pentru mecanizarea agri
culturii se vor realiza pe suprafețe 
cit mai restrinse țle teren, respee- 
tindu-se cu strictețe normele de 
ocuoare a solului stabilite pentru 
astfel de construcții.

Art. 17. Clădirile de locuit se vor 
amplasa cu precădere, incepind din 
centrul civic către zonele marginale, 
în vederea realizării unei structuri 
compacte a localităților, prin utili
zarea intensivă a terenurilor din
perimetrul construibil, creindu-se 
astfel posibilitatea pentru introdu
cerea in condiții eficiente a ali
mentării cu apă, a energiei electrice 
și a canalizării. Se vor lua' măsuri
ca membrilor coooerativelor agri
cole de producție să li se atribuie 
lot in folosință, conform statutului, 
In afara perimetrului construibil al 
localităților.

Loturile necesare pentru construi
rea de locuințe și anexe gosDodă- 
rești vor ti in sunrafață de 150—200 
mp. avind de regulă un front la 
stradă de maximum 12 m.

In vederea construirii de locuințe 
și anexe pentru gospodăriile țără
nești, comitetele executive ale consi

liilor populare comunale vor putea 
atribui in folosință cetățenilor loturi 
din terenurile proprietate de stal 
aflate In administrarea comunelor.

Suprafața de teren de 150—200 mp 
poate fi atribuită și cetățenilor ce 
iși construiesc locuințe in clădiri cu 
mal multe niveluri.

Pentru a veni in sprijinul cadre
lor de specialiști și al celorlalte per
soane încadrate In unități socialiste, 
comitetele executive alo consiliilor 
populare comunale vor putea să 
atribuie acestora, în scopul con
struirii de locuințe șl organizarea 
de gospodării, teren In suprafață de 
150—200 mp.

Suprafața din terenul atribuit ră
masă după construirea locuinței 
este la dispoziția cetățenilor șl va fl 
folosită pentru nevoile gosoodăreșll 
șl nentru amenajarea de grădini.

Dreptul de folosință a terenurilor 
Atribuite se acordă pe durata exis
tenței construcției, cu plata taxei de 
folosință stabilite pentru terenurile 
destinate construcției da locuințe 
potrivit Legii nr. 4/1973.

Art. 18. Prin sistematizare se va 
urmări ca noile construcții de lo
cuințe să aibă de regulă două nive
luri. Clădirile ce se construiesc in 
centrul civic vor avea cel puțin 
două niveluri.

Pentru toate satele care au 
perspectivă de dezvoltare, in zona 
de locuit, pe teritoriul care cuprinde 
loturile de casă și anexele gospodă
rești, precum și străzile de acces la 
locuințe se va asigura o densitate 
de 1 500 mp suprafață utilă la hectar.

Art. 19. Locuințele ce se realizează 
in localitățile rurale din fondurile 
statului și din fondurile populației 
cu sprijinul statului în credite și 
execuție se vor construi pe bază de 
proiecte tip, directive sau refolosi
bile și vor avea cel puțin două ni
veluri.

Pentru a veni în sprijinul celor 
care iși construiesc locuințe proprie
tate perspnală, in regie, comitetele 
executive ale consiliilor populare 
șint obligate să pună la dispoziția 
cetățenilor proiecte tip, întocmite cu 
consultarea prealabilă a populației, 
din care cei interesați să poată ale
ge proiectul cel mai convenabil. 
Aceste proiecte se vor elabora in
tr-o gamă variată, care să țină sea
ma de specificul local și de tradiție 
și care să folosească materiale loca
le existente, ieftine.

Art. 20. Prin sistematizare se va 
urmări soluționarea cit mai eficien
tă a alimentării cu apă, a canaliză
rii, incepind cu zona centrală, pre
cum și rezolvarea circulației și tran
sportului in condițiile specifice loca
lităților rurale.

Pentru străzi, în afara celor ce 
au traseul pe drumurile naționale 
sau județene, se vor prevedea de re
gulă 7 m lățime carosabilă, șanțuri J 
sau rigole și trotuare, de maximum 
1,5 m lățime.

Art. 21. Amplasarea clădirilor de 
orice fel 6e va face pe baza autori
zațiilor de construcție prin care se 
vor stabili condițiile de aliniere și 
regimul de construcție specifice lo
calității și zonei respective, ținîiv- 
du-se seama de prevederile schițe
lor sau detaliilor de sistematizare.

Art. 22. Cooperativele agricole de 
producție, celelalte organizații co
operatiste. intreprinderile pentru me
canizarea agriculturii și întreprinde
rile agricole de stat, celelalte uni
tăți socialiste vor contribui cu mij
loace financiare și materiale la rea
lizarea unor obiective sociale, cul
turale sau edilitare.

Contribuția cetățenilor în bani șl 
muncă, ce se efectuează în localită
țile rurale, va fi orientată cu pre
cădere spre acele lucrări care sint 
prevăzute in cadrul sistematizării lo
calităților.

Comitetele executive ale consiliilor 
populare vor coordona folosirea in 
comun a tuturor resurselor materia
le și financiare in scopul realizării 
obiectivelor de interes obștesc, pre
văzute în schițele sau detaliile ■ de 
sistematizare, in 6copul îmbunătăți
rii condițiilor de viață ale întregii 
populații.

CAPITOLUL IV
Organizarea, îndrumarea 

și controlul activității 
de sistematizare

Art. 23. Schițele de sistematizare 
ale municipiilor, precum și ale ora
șelor reședință de județ se avizea
ză de comisiile locale de sistemati
zare si de Comisia guvernamentală 
de sistematizare, iar după dezbate
rea și însușirea lor de către consi
liile populare județene și al munici
piului București 6e aprobă de către 
Consiliul de Stat.

Schițele de sistematizare pentru 
celelalte orașe, precum și pentru vii
toarele centre economice și sociale 
cu caracter urban se avizează de co
misiile locale de sistematizare și de 
Comisia guvernamentală de sistema
tizare, iar după dezbaterea și însu
șirea lor de către consiliile popu
lare județene se aprobă de către 
Consiliul de Miniștri.

Schițele de sistematizare pentru 
centrele de comună, precum și pen
tru celelalte 6ate se avizează de co
misiile locale de sistematizare și se 
aprobă de către consiliile populare 
județene și al municipiului Bucu
rești.

Detaliile de sistematizare șl stu
diile de amplasament se avizează șl 
se aprobă conform prevederilor din 
anexă, care face parte integrantă 
din prezenta lege.

Art. 21. Organul central caro răs
punde de înfăptuirea unitară a poli
ticii partidului și statului, In dome
niul sistematizării, împreună cu co
mitetele executive ale consiliilor 
populare asigură desfășurarea acti
vității de sistematizare In conformi
tate cu prevederile legii, întreprinde 
acțiuni in scopul dezvoltării armo
nioase a localităților și folosirea efi
cientă a terenurilor din cadrul peri- 
metrelbr construibile șl din afara a- 
cestora. In acest scop colaborează 
cu ministere, celelalte organe cen
trale și informează periodic Consi
liul de Miniștri asupra modului cum 
se desfășoară activitatea de sistema
tizare, propune măsuri pentru con
tinua sa perfecționare șl inițiază acte 
normative in legătură cu această ac
tivitate.

Art. 25. Se înființează Comisia gu
vernamentală de sistematizare, ca. 
organ al Consiliului de Miniștri, 
avind sarcina de a pregăti Progra
mul national de sistematizare a te
ritoriului și localităților urbane șl 
rurale, de a urmări modul de apli
care a acestuia, de a orienta solu
ționarea unor probleme de impor
tantă deosebită in domeniul siste
matizării și de a îndruma și analiza 
activitatea comisiilor locale de siste
matizare.

Comisia guvernamentală de siste
matizare are un președinte, vicepre
ședinți șl un secretar. Președintele 
Comisiei guvernamentale de siste
matizare se numește prin decret al 
Consiliului de Stat. Vicepreședinții și 
secretarul se numesc prin hotărire a 
Consiliului de Miniștri.

Componenta și atribuțiile Comisiei 
guvernamentale de sistematizare 6e 
aprobă de Consiliul de Miniștri.

Art. 26. Consiliile populare înfăp
tuiesc pe plan local politica partidu
lui și statului in domeniul sistema
tizării.

Pe lingă comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, func
ționează comisii locale de sistemati
zare, avind sarcina de a analiza și 
aviza studiile și proiectele de siste
matizare elaborate pentru teritoriul 
respectiv, de a urmări aplicarea pe 
plan local a dispozițiilor legale in 
domeniul sistematizării, a prevederi
lor Programului național de siste
matizare a teritoriului și localități
lor urbane și rurale. precum si 
respectarea disciplinei In activitatea 
de sistematizare.

Comisiile de sistematizare jude
țene și a municipiului București în
deplinesc și atribuțiile Consiliului 
tehnico-economic în domeniul siste
matizării și sint formate din repre
zentanți ai unor organe și organizații 
economice, social-culturale și ob- 
ștești, din specialiști și reprezentanți 
ai- cetățenilor.

Organizarea și modul de funcțio
nare a comisiilor locale de sistema
tizare se stabi’esc prin hotărire a 
Consiliului de Miniștri.

Art. 27. Pe lingă comitetele execu
tive ale consiliilor populare județene 
și al municipiului București func
ționează direcții de sistematizare, 
arhitectură și control, ca organe lo
cale de specialitate ale. administra
ției de stat subordonate comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
respective și Comitetului pentru 
problemele consiliilor populare.

Pe măsura dezvoltării localităților 
rurale, a sporirii volumului de con
strucții de locuințe, de dotări și uni
tăți economice, se vor asigura spe
cialiști pentru comune, în scopul res
pectării disciplinei și' controlului in 
domeniul sistematizării, arhitecturii 
și construcțiilor, precum și al Spri
jinirii cetățenilor, din punct de ve
dere tehnic, la amplasarea și execu
tarea locuințelor și anexelor gospo
dărești.

CAPITOLUL V
Dispoziții -finale

Art. 28. Programul național de sis
tematizare a teritoriului și a locali
tăților urbane și rurale va stabili 
măsurile concrete menite să asigure 
traducerea în viață a prevederilor 
din Directivele Conferinței Naționale 
a Partidului Compnist Român din 
iulie 1972 și din prezenta lege.

Art. 29. Comitetele executive ale 
consiliilor populare sint obligate sâ 
aplice întocmai prevederile docu
mentațiilor de sistematizare aproba
te și să asigure respectarea acestora 
de către toate organizațiile socialis
te, alte persoane juridice, precum și 
de către cetățeni.

Lucrările de construcții și insta
lații, precum și demolarea sau des
ființarea parțială sau totală a aces
tora se vor executa cu autorizația 
prealabilă eliberată — potrivit legii 
— de comitetele executive ale con
siliilor populare, cu respectarea nor
melor și documentațiilor de siste
matizare.

Construcțiile și instalațiile reali
zate cu încălcarea documentațiilor 
de sistematizare, fără autorizație 
sau fără respectarea acesteia vor 
putea fi demolate sau desființate pe 
cheltuiala celor vinovați. Pentru 
construcțiile ce se vor realiza in 
afara perimetrelor construibile se 
va dispune, in toate cazurile, demo
larea. 

înstrăinările sau împărțelile tere
nurilor cu sau fără construcții se 
pot face numai cu autorizația prea
labilă eliberată — potrivit legii — 
de comitetele executive ale consi
liilor populare, pe baza normelor |l 
documentațiilor de sistematizare.

Art. 30. Terenurile situate in in
teriorul perimetrelor construibile ale 
localităților urbane șl rurale sint 
supuse * regulilor de sistematizare, 
Indiferent de natura proprietății sau 
a folosinței.

Atribuirea de terenuri, inclusiv de 
către cooperativele agricole de pro
ducție, pentru construcția de locuin
țe se va face potrivit prevederilor 
și ordinii stabilite prin schițele fi 
detaliile de sistematizare.

In vederea executării oricăror 
construcții sau lucrări prevăzute prin 
schițele sau detaliile de siste-, 
matizare ale localităților, comite
tele executive ale consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București sint«autorizate, in confor
mitate cu prevederile legii, să facă 
schimburi de terenuri proprietate de 
stat, aflate in administrarea unită
ților administrativ-teritoriale, cu te
renuri proprietatea organizațiilor co- 
ooeratiste, a altor organizații ob
ștești sau a persoanelor fizice.

Terenurile care fac obiectul 
schimbului se evaluează pe baza 
normelor legale referitoare la eva
luarea bunurilor expropriate ; in mă
sura in care din evaluarea terenu
rilor rezultă o diferență 'de valoa
re, aceasta se va plăti in bani.

în cazurile cind terenurile ce ur
mează a fi schimbate au fost date 
ca lot în folosința membrilor coope
ratori, cooperativele agricole de pro
ducție le vor atribui acestora alte 
terenuri In afara perimetrului con
struibil.

Art. 31. Terenurile cu 6au fără 
construcții aflate in proprietatea sau 
folosința persoanelor fizice, a orga
nizațiilor cooperatiste sau a altor 
organizații obștești, situate în peri
metrul construibil al localităților, 
vor putea fi expropriate cu plata 
despăgubirilor legale sau preluate 
de la cei care le au în folosință in
tegral sau parțial, in scopul execu
tării unor lucrări de interes obștesc, 
precum și pentru crearea de parcele 
care să fie atribuite de comitetele 
executive ale consiliilor poDulare 
comunale în folosința cetățenilor in 
vederea construirii de locuințe, po
trivit schițelor sau detaliilor de sis
tematizare.

Art. 32. Cetățenii au datoria de a 
cultiva integral și intensiv toate te
renurile pe care le au în proprieta
te sau folosință, atît in interiorul, 
cit și în exteriorul perimetrelor 
construibile.

Art. 33. Comitetele executive ale 
consiliilor populare vor lua măsuri 
de asigurare a bazei topografice ne
cesare activității de sistematizare, 
vor organiza și vor ține la zi evi
dența lucrărilor supraterane și sub
terane, din cadrul perimetrului lo
calităților.

In acest scop, ministerele, cele
lalte organe centrale și locale, pre
cum și unitățile lor subordonate 
vor asigura transmiterea datelor 
necesare.

Art. 31. Pentru realizarea Progra
mului național de sistematizare a 
teritoriului și localităților urbane și 
rurale se vor prevedea în planurile 
cincinale și anuale de dezvoltare e- 
conomică și socială a țării mijloa
cele materiale și financiare necesare.

Art. 35. Comitetele executive ale 
consiliilor populare pot organiza 
concursuri in vederea elaborării stu
diilor și proiectelor de sistematiza
re, pentru ansambluri urbanistice, 
centre și piețe importante ale ora
șelor, noduri de circulație, ansam
bluri în care există monumente is
torice și de artă, complexe turisti
ce, ansambluri de locuințe și altele. 
La stabilirea rezultatelor concursu
rilor vor fi/ antrenați specialiști din 
diferite domenii, precum și repre
zentanți ai oamenilor muncii.

Ari. 26. Nerespectarea prevederilor 
prezentei legi atrage răspunderea 
penală, contravențională, civilă, ma
terială sau disciplinară, după caz.

Pentru contravențiile săvîrșite in 
domeniul sistematizării și la disci
plina in construcții de către persoa
ne fizice vor putea fi aplicate sanc
țiuni cu amendă de la 1 000 lei oină 
la 10 000 lei, iar pentru cele săvir- 
șite de către persoane juridice se 
pot aplica sancțiuni cu amendă de 
la 3 000 lei’ pină la 30 000 lei, după 
cum urmează :

— executarea de construcții în a- 
fara perimetrelor construibile fără 
aprobările legale sau in cadrul pe
rimetrului dar fără autorizație 
10 000_ lei, respectiv 30 000 lei ;

— eliberarea de autorizații de 
construcție fără respectarea schiței 
de sistematizare 8 000 lei, respectiv 
30 000 lei ;

— nerespectarea prevederilor au
torizațiilor de construcție de la 1 000 
lei la 8 000 lei, respectiv de la 3 000 
lei la 30 000 lei.

Prin hotărire a Consiliului de Mi
niștri se vor stabili și alte contra
venții și sancțiuni la prezenta lege, 
precum și modul de aplicare.

Prevederile art. 25 alin. 1 șt 28 
din Legea nr. 32/1968 privind stabi
lirea și sancționarea contravențiilor 
nu se aplică in cazul contravențiilor 
săvîrșite în domeniul sistematizării 
și al disciplinei în construcții.

Art. 37. Prezenta lege intră în vi
goare la 30 zile de la data publicării.

Art. 38. Orice dispoziții contrar» 
prezentei legi se abrogă.

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului • 
Gimnastica pentru toțL

8.49 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil : 

„Comoara din 13 case". Epi
sodul xn.

10,00 Vjața satului.
1L15 Birult-au glndut „Un rlu 

ce se pornește" — Ioslf Vul
can. Prezintă acad. Stefan 
Pas cu.

1L40 Bucuriile muzicii — Muzica 
șL..

12.M De strajă PatrieL
13.00 Album duminlcaL
15,00 Magazin snortlv. Festivalul 

handbalului. Secvențe din 
drumul spre a patra victorie 
a echipei României In cam
pionatul mondial, «elecțiuni 
din Intflnlrea handbaliștilor

cu suporterii bucureșteni. Un 
meci Inedit Intre foștii și ac
tualii campioni al lumii.

16,20 Drumuri în istorie — Istorie 
pe Mureș.

16,40 Flim serial : „17 clipe ale 
unei primăveri-. Producție a 
studiourilor televiziunii so
vietice. Episodul I.

17.50 Ce! mal bun... continuă 1 
Emisiune-concurs de cultu
ră generală șl pregătire mul
tilaterală. Participă concu- 
rențl reprezentanți al jude
țelor Bihor. Botoșani $1 Bra
șov. Transmisiune directă 
de la Rlmnlcu Vilcea.

18.50 Muzică populară.
19,00 Lumea copiilor : „Poftiți la 

circ 1“ — soectacol Înregis
trat la Circul de sUt Bucu
rești.

11,30 Telejurnal • Săptămlna po
litică internă $1 internațio
nală fn Imagini.

10,00 Antena TV vâ aparține. Un 
nou ciclu de emisiuni de di
vertisment. organizate de 
Televiziunea Română In co
laborare cu Comitetele Jude
țene de cultură si educație 
socialistă. „Brașovul clntă.

Brașovul rîde“. (înregistrare 
din sala Teatrului dramatic). 
Spectacol de varietăți cu pu
blic.

21,50 Itinerar costarlcan : San
Jos6.

22,05 Telejurnal.
22,15 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00-11,40 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei simfonice 
a Filarmonicii de Stat ..Geor
ge Enescu". în pauză : Via
ța muzicală In actualitate.

30,00 Film serial pentru copil : 
„George**. Episodul „Un os 
cu bucluc-.

20,25 Mai aveți o Întrebare 7 
„Omul modern șl alimenta
ția-.

îl,00 Selecțiunl din opera „Pescui
torii de perle- de Blzet, In 
Interpretarea ansamblului 
Teatrului muzical din Con
stanța (II).

îl,30 Film serial : Columbo.

cinema
• Trei scrisori secrete : PATRIA
— 9: 11,30; 14; 16.30; 19; 21,15.
• Valea prafului de pușcă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20,45. BUCUREȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21.
o Sambizanga : CENTRAL — 9.13; 
11.30; 13.45; 16; 18,15; 20,30.
o Floarea de piatră : DOINA — 
9.30; 11.30: 13,45: 16; 18.
• Program de filme documentare: 
DOINA — 20.
A Ce drum sâ alegi : SCALA — 
J; 11,15. 13.45; 16,15; 18,45; 21,15,
CAPITOL - 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 21, FAVORIT - »,15; 11.30;
13.45; 16; 18,15; 20.30.
• Întoarcerea Iul Magellan : LU
MINA — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30; 
20,45.
A Rio Lobo : FESTIVAL - 9; 
11.1.5: 13,30; 16; 18.30; 21. BUZEȘT1
- fl; 11.15; 13,30; 16; 18,15; M.30.

GLORIA - 8,45; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, MODERN - fl; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45.
• Un comisar acuză : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,16;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
10; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30,
• Cldul : VICTORIA — 0; 12,30; 
16,15; 19,15, AURORA — 9: 12,15; 
16; 19,15, GRIV1ȚA — 9; 12.30; 10; 
19,16.
• Mary Poppins : VIITORUL — 
9; 12; 15: 17.45.
• Monolog : VIITORUL — 20,30.
• Păcală : BUCEGI — 10: 13: 16;
19,15, GIULEȘTI - 10; 16; 10,15,
ARTA - 11.45; 14.30; 17.15: 20.
• Hoarda sălbatică (ambele serii)
- 14,30; 18,45, CINEMATECA (sa
la Union).
a Le Mans : VOLGA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45: 18: 20,15, FLACARA
- 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Porțile albastre ale orașului : 
DACIA - 9; 11.15: 13,30; 16: 18.15;
20.30. DRUMUL SĂRII - 15,30; 18: 
20,1.5,
• Romeo și Julieta : RAHOVA — 
10; 15,30; 18,30.
• Proprietarii : PACEA — (6; 18: 
20.

• Fantastica aventură a iul 
„Neptun- : UNIREA — 13,45; 18; 
21), 15.
• Călărețul fără cap : LIRA — 
15,30; lfl; 20,15.
• Insula misterioasă : FEREN
TARI — 1.5,30: 18; 20,15.
• Secretul lui Buddha : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
A Omul cu creierul transplantat: 
COTROCENI — 14; 16; 20.
® Țarul Ivan Iși schimbă profe
sia : MOȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18; 20.15.

teatre
• Filarmonica de stat 
Enescu" (la Ateneul 
«ala Studio) : Recital 
susținut de Mariana 
violoncel șl Viorica 
plan 19

„George 
Român — 
de sonate 
Kauntz — 
Zorzor —

• Radiotelevizlunea română (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Con
cert extraordinar susținut de pia
nistul Nikita Magaloff (Argenti
na) acompaniat de Orchestra sim
fonică a Radlotelevizlunil dirija
tă de Emanuel Elenescu — 20.
• Teatrul de operetă*: Suzana —
10.30. Mătușa mea, Faustina —
19.30.
o Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia Taurului — 19,30. (sala Co
media) : Dona Diana — 10,30. Sâ 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 
19,30.
c Teatrul de comedie : Preșul — 
10, Buffalo Bill și indienii — 19.
• Teatrul* „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — io 
Pygmalion - 15. Chlțimla — 20, 
(sala Studio) : A douăsprezecea 
noapte — io. Noile suferințe ale 
tlnărulul „W“ — 16; 20.
e Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 10,30, A opta minune 
— 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wlldc — 10, Hotelul astenicilor —

15,30, Paradisul — 19,30. (sala Stu
dio) : Gaițele — 19.
• Teatrul „ion Creangă- (sala 
Studio din Piața Amzel) : Pinoc
chio — io, Nota zero la purtare
— 19,30.
• Teatrul Giulești : Simbătă la 
Verițas — jo, Comedie cu olteni
— 15, Copacii mor in picioare —

q Teatrul „Țăndărică*__
Calea Victoriei) : Bu All 
(sala din str. Academiei) ; 
guța cu doi bani — n.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. 
glale** : Labdaclzil — 20.

(sala din
*" — 11, 

Pun-

,.I. L. Cara-

o Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase** (sala Savoy) : „p?.rdon.„ 
scuzați... bonsoar !“ — 19,30, (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Groa
pa — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu** : Eu sint tatăl co
piilor — 10: 19,30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
romană" : Meleaguri fermecate —

a Ansamblul artistic „Doina- (la 
Casa Centrală a armatei) : Foc 
ia... estradă — 19,30.
• Circul „București" : Intllnlre la 
circ — 10; 16; 19,30.

t V
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Cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

r

i
(Urmare din pag. I)

miți cu coca ce avem.
r-sie aer sar sa acordăm o
mai mar •rlanțj prez*, ltârii

ate a poporului ro-man tmr
pentru e ea națională și so-

tică, socialistă a patriei noastre.
Așa cum am menționat la înce

put, trebuie sâ avem, totodată, 
permanent in vedere preocupările 
actuale ale poporului postru pen
tru înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea, osi- 
gurlnd redarea in artă, in
tr-o formă cit* mai veridică și 
expresivă, a activității multilate
rale, clocotitoare ce se desfășoară 
în toate domeniile vieții sociale. 
Practic, aici există un cîmp neli
mitat de inspirație. Arta, inclusiv 
cinematografia, trebuie sâ contri
buie nu numai la redarea a ceea 
ce se realizează — aceasta are de
sigur o mare importanță — dar și 
la relevarea perspectivei, contri
buind la crearea unui anumit mod 
de gindire și înțelegere a dezvol
tării viitoare, a poziției omului in 

\ societatea pe care o edificăm. In 
această privință cred că tematica 
cinematografici ar trebui sâ fie 
mai bogată, de mai mare perspec
tivă. Am discutat și la intilnirea 
din 1971 că dacă ne mărginim să 
lucrăm de la un an la altul e 
greu să asigurăm filme de mare 
valoare. In domeniul cinematogra
fiei ar trebui sâ avem un plan 
cincinal, care să fie, desigur. înnoit 
in fiecare an. In permanență să 
avem în față un cirtcinal care să 
le permită scenariștilor să lucreze 
în perspectivă. Sigur, unii pot rea
liza lucruri bune și într-o lună. 
Nu prea mulți pot crea însă opere 
mari intr-un timp așa de scurt. 
Să nu uităm că artistul are nevoie 
de o bună cunoaștere a realități

Primirea membrilor Consiliului Asociației Cineaștilor
(Urmare din pag. D

scenariști, regizori, actori, operatori, 
muncitori de pe platourile de fil
mare și din laboratoare, critici și 
teoreticieni. Pentru noi toți» ziua de 
astăzi va stărui ca un moment de 
seamă, prilej de mindrie și totodată 
de scrutare responsabilă a marilor 
noastre îndatoriri.

Tovarășe președinte,
S-au încheiat ieri lucrările celei 

de-a doua Conferințe naționale a lu
crătorilor din cinematografie. Ele 
s-au desfășurat sub semnul generoa- 

’seior indicații pe care le-ați dat 
cineaștilor acum trei ani, la 5 mar
tie 1971. cind am avut fericirea să 
vă intilnim. Analiza pe care ați fă
cut-o atunci creației cinematografice, 
aprecierile — unele măgulitoare, al
tele severe dar drepte — pe care i 
le-ați acordat, sfaturile și îndrumă
rile deosebit de prețioase, străbătute 
de o părintească grijă pentru desti
nele cinematografici naționale, au 
dinamizat obștea noastră. Ziua de 5 
martie 1971 reprezintă, cu adevărat, 
o piatră de hotar in istoria filmului 
românesc.

însuflețiți de îndemnurile dum
neavoastră vibrante, de chemările pe 
care ni le-ați adresat, ne-am stră
duit. in acești 3 ani, sâ le traducem 
in viață. In doi ani. producția de 
filme artistice s-a dublat. Vă rapor
tăm cu mindrie că sarcina de a pro
duce anual 25 de filme s-a îndeplinit 
cu succes.

Așa cum au relevat cu prisosință 
și lucrările conferinței noastre, ac
tuala structură organizatorică a cine
matografiei, care transpune in prac
tică ideile dumneavoastră, s-a dove
dit a fi deosebit de eficientă. Noi so
cotim că este cea mai bună structură 
organizatorică pe care a avut-o cine
matografia. Raporturile dintre crea
tori și Consiliul Culturii și Educației 
Socialiste, organismul care răspunde 
in fața partidului și a dumneavoastră 
personal pentru producția de filme, 
s-au îmbunătățit structural ; intre 
îndrumători și realizatori nu mai 
există acum verigi intermediare, nu 
mai există Intirzieri nejustificate, 
calitatea îndrumării s-a schimbat. 
Munca in cinematografie este din ce 
in ce mai mult impregnată de spi
rt de partid. Sintem conștienți de 
faptul că spiritul de partid repre
zintă temelia și chezășia succeselor 
noastre ; știm că vom repurta suc
cese in munca și în creația noastră 
in măsura în care spiritul de partid 
va acționa pe deplin in fiecare loc. 

lor, a vieții, are nevoie să trăiască 
un anumit timp in mijlocul ace
lora pc care vrea sfi-i înfățișeze in 
film sau In piesă, spre a înțelege 
mediul, pindirea oamenilor și n le 
exprima artistic. Filmele cu carac
ter istoric cer. după cum se știe, 
o bună și destul de îndelungată 
documentare. Dar și cunoașterea 
istoriei pe care o trăim acum ne
cesită documentare, poate chiar 
mai profundă decit cea din hri
soave. Prezentul cere artistului să 
studieze și oamenii — numai astfel 
îi va înțelege, va putea reda felul 
lor de a gindi. Sper că noua con
ducere a Asociației cineaștilor, 
Consiliul Culturii și Secția de pro
pagandă vor acționa pentru a 
pune la baza activității cinemato
grafice un program de perspectivă. 
Ni va fi rău dacă vom avea sce
narii mai multe care sâ aștepte la 
rînd ; mai rău este dacă trebuie 
să așteptăm scenariile.

Cred, că nu mai putem spune 
acum că avem o cinematografie 
nouS sau tînâră. Orice tinerețe are 
o limită. Cinematografia româneas
că a ajuns, cred, la anii maturi- 
t iții. Ea nu mai poate avea scu
zele tinereții invocate în trecut, 
nu mai poate apela la o astfel de 
indulgență. Lucrul acesta este va
labil atît pentru scenariști, cît și 
pentru regizori și actori — pentru 
toți cei ce concură la realizarea 
filmului.

Cred că este necesar să acționăm 
mai ferm pentru a asigura creș
terea nivelului general al cadrelor 
— de Ia scenariști și regizori, pină 
la tehnicieni. Numai astfel se vor 
putea realiza filme care să cores
pundă în măsură tot mai mare 
necesităților etapei actuale, cerin
țelor partidului, așteptărilor între
gului popor. Avem cadre bune, dar 
trebuie organizat și mai temeinic 
în acest domeniu procesul reci
clării, perfecționării și ridicării 

la fiecare om din complexul nostru 
sector.

Avem acum toate condițiile pentru 
a crea acele filme pe care poporul 
le așteaptă de la noi. Este un fapt 
că din 1970 pină astăzi numărul 
spectatorilor filmului românesc s-a 
dublat : de la 19 milioane la 40 mi
lioane anual.

Iată de ce. stimate și iubite tova- 
rășe Nicolae Ceaușescu, cineaștii 
vă adresează și cu acest prilej săr
bătoresc mulțumirile lor și vă asi
gură de fierbintea lor recunoștință. 
La fel cu toți oamenii muncii, cu 
cei ce muncesc in fabrici, pe șan
tiere, pe ogoare și in laboratoare, ei 
se străduiesc să răspundă prin fapte 
grijii dumneavoastră, atenției calde 
pe care le-ați acordat-o.

Alături de succesele pe care le-a 
relevat conferința cineaștilor, am dez
bătut intr-un spirit de înaltă exigență 
și responsabilitate comunistă, caren
țele, slăbiciunile din munca noastră, 
atil a cineaștilor cit și a asociației 
lor. Arătînd că in ultimii trei ani 
s-au făcut pași însemnați pe dru
mul afirmării filmului de actualita
te. filmul-dezbatere care explorează 
realitatea noastră socialistă, noile 
relații dintre oameni, care intervine 
activ în marile schimburi de idei 
ce caracterizează societatea noas
tră, cineaștii au subliniat, totodată, 
câ in propria lor casă nu au știut 
să fie la fel de exigenți ca unele 
personaje pe care le propuneau ca 
modele publicului spectator. Tocmai 
în Asociația cineaștilor — a arătat 
conferința — s-a instaurat o atmos
feră de automulțumire călduță ; au 
lipsit dezbaterile, confruntările crea
toare de opinii. Asociația nu a fost 
acea tribună dorită de toți, loc de 
discuții principiale despre și in fo
losul creației noastre. Preocupările 
mărunte, administrative au copleșit 
prea adesea activitatea din cadrul 
organizației noastre.

Conferința ne-a încredințat man
datul de a lichida neintirziat aceas
tă stare de lucruri. Asociația cine
aștilor trebuie să devină forumul 
de dezbatere partinică a celor mai 
vii, mai arzătoare probleme ale fil
mului românesc. însuflețiți de ma
rile sarcini pe care ni le-ați trasat 
in memorabila pentru noi zi de 5 
martie 1971, pe care le-ați subliniat 
încă o dată in cadrul lucrărilor Ple
narei Comitetului Central al parti
dului din 3—5 noiembrie 1971, ne 
vom strădui, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să facem din fil
mele noastre, din fiecare, pasionați 

continue a nivelului do cunoștin
țe, inclusiv de ordin artistic, care, 
în cinematografie, au o importanță 
mare.

Nu trebuie să uităm nici de 
faptul că, pe lingă rolul educativ, 
cinematografia trebuie să țină sea
ma și de cerința de a fi cit mai e- 
ficientă din punct de vedere eco
nomic. Trebuie să ne preocupăm 
ca mijloacele de caro dispune so
cietatea noastră socialistă să fie 
folosite cît mai chibzuit, pentru a 
obține o eficacitate maximă în 
toate sectoarele de activitate. Și 
în cinematografie este loc pentru 
folosirea mai bună, cu mal mult 
spirit gospodăresc a mijloacelor 
materiale și financiare, pentru evi
tarea unor cheltuieli inutile - care 
se mai fac citeodată și care duc 
la ridicarea costurilor unor filme. 
Sâ începem chiar de la lucrurile 
de mică Importanță și pînă 
la gospodărirea peliculei ce 
costă destul de scump, și pe 
care o importăm. Printr-o mai 
bună pregătire, în prealabil, a fil
melor, trebuie să se evite consu
mul mare de peliculă, căci, după 
datele pe care le avem. în compa
rație cu alte țări, el este încă ri
dicat.

Va trebui să luăm măsuri pen
tru a evita și elimina unele para
lelisme care mai există astăzi în 
cinematografie, unificînd și con- 
centrînd creația de film într-un 
singur loc. Mă refer la ceea ce se 
realizează în cinematografie și la 
televiziune. Am în vedere mai cu 
seamă jurnalul cinematografic de 
actualități care, odată cu televiziu
nea, încetează practic de a mai 
de actualitate. E inutil să se mai 
prezinte pe ecran, în sălile de ci
nematograf, actualități văzute cu 
săptămîni sau chiar luni în urmă 
la televizor. Aceasta nu mai pre
zintă’ pentru nimeni nici un inte
res. In afară de acest aspect, va 

militanți pentru politica Partidului 
Comunist Român. Vrem ca filmele 
să oglindească realitatea noastră 
nouă, să pledeze convingător pentru 
superioritatea socialismului. Vrem 
ca în împlinirea vastului și com
plexului proces de educație socia
listă a maselor, filmul să se afle in 
primele rinduri ale muncii de fău
rire a omului nou. Vrem ca poporul 
nostru harnic și talentat să regă
sească in filmele românești mariie 
prefaceri revoluționare pe care el 
le-a înfăptuit ; iar peste graniță fil
mul nostru trebuie să ducă mesa
jul de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii, să facă cunoscute 
frumusețile pămîntului românesc. 
Înfăptuirile oamenilor lui minunați.

Sintem conștienți de faptul că 
pentru a duce Ia bun sfirșit această 
sarcină de supremă onoare avem 
multe de făcut. Este necesar ca fie
care cineast, fiecare membru al e- 
chipei de filmare să-și ridice necon
tenit pregătirea politică și pro
fesională, să-și ridice neconte
nit nivelul de cultură ; mai pre
sus de orice să întărească legăturile 
cu viața tumultuoasă a celor ce mun
cesc, cu realitățile in continuă pre
facere ale țării, sâ țină pasul cu 
transformările revoluționare înfăp
tuite sub conducerea gloriosu
lui nostru partid comunist. Tre
buie sâ eliminăm din filmele 
noastre aspectele facile, șabloanele, să 
îmbogățim conținutul de idei, să fa
cem să transpară limpede mesajul 
nostru de artiști patrioți, de comu
niști. Trebuie să ne preocupăm de 
îmbogățirea permanentă a mijloace
lor de expresie, de diversificarea te
matică și de gen a producției de 
filme. Să avem mai multe comedii 
și satire, să avem filme istorice, dez
bateri etice, mai multe filme care să 
atace cu curaj și răspundere parti
nică problemele actualității social- 
politice. Trebuie să facem totul pen
tru a continua școala națională de 
filme care să fie o expresie artistică 
cuprinzătoare a etapei de dezvoltare 
a societății socialiste românești, a 
cuceririlor revoluționare ale poporur 
lui nostru, a experienței și a gindirii 
creatoare ale partidului nostru, a 
concepției sale.

In munca noastră obștească, con
ferința ne-a încredințat sarcina de 
a face să domnească în toate com
partimentele asociației noastre prin
cipiile muncii de partid. Să dezba- 
tefn intr-un climat de severă exigen
ță comunistă implinirile și neimpli- 
nirile muncii noastre, să facem din 

trebui ca. în general, producția de 
filme să fie concentrată la un sin
gur organism — țin!ndu-se seama, 
desigur, de cerințele diferitelor 
sectoare. Vom asigura prin aceas
ta o folosire mai eficientă a bazei 
materiale de care dispunem, a ca
drelor, spre a realiza filme cît 
mai bune, atît din punct de vede
re al conținutului, cît. șl al nive
lului artistic.

Iată citeva preocupări asupra 
cărora, în ultimul timp, am discu
tat cu tovarășii de In Comitetul 
Central care se ocupă de aceste 
probleme și pe care am vrut să 
vi le prezint și dumneavoastră. 
Am convingerea că noua conduce
re a Asociației cineaștilor va ac
ționa mai intens pentru ridicarea 
rolului cinematografiei noastre, 
pentru realizarea unor filme de 
toate genurile care — așa cum am 
menționat — să servească într-o 
măsură tot mai mare activității 
uriașe ce se desfășoară în țara 
noastră, muncii de educație, de 
făurire a omului nou al societății 
socialiste, omului care va avea 
sarcina să asigure ridicarea Româ
niei pe noi trepte de civilizație, 
să făurească societatea comunistă 
în patria noastră.

Cu aceste gînduri șl cu aceste 
dorințe aș dori să urez încă o 
dată noii conduceri a ACIN-uIui, 
tuturor lucrătorilor din domeniul 
cinematografiei — de la scenariști, 
regizori și artiști, pînă la lucră
torii din domeniul tehnic — suc
ces în realizarea unor filme tot 
mai bune. Sînt convins că toți cei 
ce lucrează în cinematografie vor 
face totul pentru a răspunde cu 
cinste încrederii pe care le-o 
acordă partidul, așteptărilor în
tregului nostru popor.

Vă urez realizări cît mai mari 
în activitatea dumneavoastră vi
itoare, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

principiul conducerii colective legea 
supremă, să introducem o riguroasă 
ordine in activitățile asociației. Ne 
propunem să facem totul pentru a 
elimina din stilul nostru de muncă 
tot ceea ce a fost criticat la confe
rință, sâ instaurăm un climat de cri
tică și autocritică in rindul colegilor 
noștri.

Iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Deosebita grijă cu care ați urmărit 
și ați sprijinit opera de propășire a 
filmului românesc ne-a însuflețit și 
ne va însufleți și de acum înainte, 
sprijinindu-ne în complexele sarcini 
care stau în fața creatorilor de film 
și in fața conducerii Asociației cine
aștilor.

Mulțumim Încă o dată din ini
mă partidului și dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru încrederea care 
ni se acordă. Ne legăm In fața 
dumneavoastră să muncim și să 
creăm pe măsura ei".

Luind cuvintul, criticul de artă 
Ecaterina Oproiu, redactor-șef al re
vistei „Cinema", a ținut să impărtă- 
șească, ca o mărturisire de credință, 
opinia sa în ce privește noblețea ce 
trebuie să caracterizeze actul crea
ției.

•„Noi am luptat cu destulă îndîr- 
jire pentru un principiu — a spus 
vorbitoarea — pentru principiul co
interesării materiale. Eu cred că a 
sosit momentul — și vorbesc, mai 
ales, în numele acelor oameni care 
luptă pentru o cauzâ pe care o nu- 

zmesc adeseori sfintă — să luptăm și 
pentru principiul dezinteresării ma
teriale. Opera de artă nu este nici 
de origină divină, dar cred că nu 
este nici de origină pecuniară. Ma- 
.terialiștii, dintr-un anumit punct de 
vedere, trebuie să învețe să fie idea
liști. .Cind lupți pentru o cauză pe 
care o numești sfintă nu poți să te 
gindești la solda care o sâ vină și 
nici să visezi, să te gindești la pos
tul care te așteaptă, care să fie cît 
mal mare și, dacă se poate, cît mai 
onorific.

Eu cred că acest Idealism în sen
sul superior al marxiștilor trebuie 
să fie una din marile declarații de 
dragoste în fapte și nu in vorbă pe 
care trebuie să le facem partidului 
și dumneavoastră personal".

în cadrul intilnirii a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
Partidului Comnnist Român a fost 
primită cu deosebit interes, cu vii 
aplauze.

După ploaie 

VREME BUNĂ 
PENTRU SEMĂNAT 
Ritmul lucrurilor trebuie să crească pretutinfai

Zilnic-4 000 ha
însfimințarea porumbului conti

nuă in majoritatea unităților agri
cole din județul Buzău. „Precipi
tațiile căzute in ultimul timp, in 
medie 10—15 litri pe metrul pătrat 
— ne spunea lng. Gheorghe Mal
tei, director adjunct la direcția ge
nerală a agriculturii — au creat 
condiții favorabile pentru executa
rea la un nivel calitativ superior a 
lucrărilor de pregătire a terenului 
și semănat. Am luat măsuri in 
vederea mobilizării tuturor mijloa
celor tehnice, astfel ca pe ansam
blul județului viteza zilnică, la in- 
sămînțarea porumbului sâ se men
țină la 4 000 ha“.

Cooperativele agricole din Bu
zău, Florica, Amaru, Cilibia, ■ Vin- 
tileanca și altele au încheiat a- 
ceastă lucrare pe intreaga suprafață 
prevăzută. Pină acum, in județ au 
fost insămințatc mai mult de 40 000 
ha. ceea ce reprezintă peste 57 la 
sută din suprafața destinată cul
turii porumbului.

In toate unitățile se muncește cu 
aceeași hotărire de a termina în- 
sămințările la timp și la un nivel 
calitativ ridicat. La ferma nr. 1 a 
cooperativei agricole Pogoanele, 
mecanizatorii R. Chițu, T. Tirlă și 
C. Mirică pregăteau cu discurile 
patul germinativ pentru cele două 
semănători care veneau in urma > 
lor. „Ploile ne-au prins tocmai cind 
declanșasem insămințarda porum
bului, ne relata șefa fermei, ing. 
Valeria Mișcovici. Imediat după 
oprirea lor am reluat semănatul. 
Acum se poate lucra din plin". La 
cooperativa agricolă din Vilcelele 
celor 640 ha semănate cu porumb 
înaintea ploilor li s-au adăugat, vi
neri și simbătă, încă 160 ha. Din 
discuția cu ing. Marin Paul, am 
notat faptul că, in vederea execu
tării unor lucrări de calitate, insă- 
mințarea porumbului este urmări
tă permanent de cadrele din con
ducerea cooperativei. împreună cu 
șefii de fermă ai unității. La 
Smeeni s-a realizat o viteză zilni
că la semănat de 18 ha pe agre
gat. „Faptul că am însămînțat 765 
ha din cele 1 000 ha planificate a 
se cultiva cu porumb în cooperati
va noastră — ne spunea președin
tele Gheorghe Dinu — îl datorăm 
hărniciei mecanizatorilor Gheorghe 
Tpma, Ion Moise. Gheorghe Ghi
veci si alții ce 'intră in cîmp o- 
dată cu’ zorii și lucrează pînă la 
lăsarea întunericului".

Secvențe asemănătoare de muncă 
am intilnit și in cooperativele agri
cole din Rușețu, Luciu și altele. 
Paralel cu mobilizarea forțelor 
pentru urgentarea însămințării po

rumbului în cooperativele agricole 
buzolene sc acționează cu hotărire 
pentru amenajarea sistemelor de 
irigații și depistarea surselor de 
apă necesare udării culturilor.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scinteli"

VASLUI

Un cuvînt de laudă 
mecanizatorilor

Tn județul Vaslui au căzut sufi
ciente precipitații. După cum am 
fost informați la direcția agricolă, 
și in aceste zile însămințăfile au 
continuat pe terenurile . zvintate, 
dispuse pe pante. în intervalul din
tre ploi s-au semănat peste 3 000 
ha cu porumb. De asemenea, s-a 
pregătit terenul, executindu-se 
disduirea arăturilor de toamnă. Si
tuația operativă încheiată in ziua 
de 18 aprilie arăta că in coopera
tivele agricole au fost însămințate 
cu porumb 15 500 ha, din cele 83 000 
ha planificate. „Acum se poate in
tra din plin la semănat — aprecia 
tov. Tiberiu Mihalache, director ad
junct al direcției agricole. Forțele 
mecanice de care dispun unitățile 
noastre vor asigura încheierea in- 
sămințărilor in timp scurt". Cele 
mai mari suprafețe semănate cu 
porumb se înregistrează in coope
rativele agricole Găgești, Cirja, Stă- 
nilești, Ivești, Lunca Banului, Al
bești etc. O remarcă aparte se cu
vine mecanizatorilor din raza sta
țiunilor pentru mecanizarea agri
culturii Huși, Bogdănești, Zorleni. 
Oltenești. Gura-Idrici ș-a.. care nu 
precupețesc nici un efort pentru a 
executa lucrări la timp și de cali
tate.

Vasile IANCU
corespondentul „Scinteli*

HUNEDOARA

Pe cîmp, imediat după* 
zvinlarea terenului

In județul Hunedoara, însămîn- 
țarea porumbului, lucrare începută 
înaintea ploilor din ultimele- zile, 
se află în plină actualitate. In 
cooperativele agricole de pe Valea 
Mureșului — Ilia, Bretea Mureșea- 
nă. Briznic. Sirbi — lucrările sînt 
în avans față de graficul stabilit. 
„Peste tot ș-au luat măsuri efi
ciente pentru ca terenul să fie 

pregătit corespunzător — ne spune 
tovarășul Aurel Nistor. directorul 
direcției agricole județene. In urma 
precipitațiilor căzute urmărim cu 
atenție evoluția umidității solului, 
pentru intrarea utilajelor in cimp 
imediat după zvîntarea terenului. 
Avem toate condițiile ca, in aceas
tă decadă, să terminăm semănatul 
porumbului pe intreaga suprafață 
planificată".

în unitățile agricole din județul 
Hunedoara au fost luate măsuri de 
protejare a livezilor împotriva scă
derilor de temperatură. La coope
rativa agricolă din Romoșel. de 
pildă, unde există 84 ha livezi cu 
pomi fructiferi, a fost transportat si 
așezat in cuiburi gunoiul pentru 
crearea perdelelor de fum, iar ,c- 
chipele de intervenție urmăresc zi 
și noapte evoluția temperaturii, 
gata de acțiune. La fel s-a proce
dat și in sectoarele pomicole și le
gumicole din celelalte cooperative 
agricole — Simeria, Sintandrci, 
Deva și altele.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scinteli"

jȘATU MARE--

Calitatea-la înălțime
în unitățile agricole din județul 

Satu-Mare. ritmul semănatului po
rumbului a crescut, ajungindu-se 
la o viteză zilnică de 3 000 ha. Pre- 
zenti pe teren, specialiștii direcției 
agricoie, alături de cadrele de con
ducere din cooperativele agricole, 
veghează îndeaproape asupra ca
lității lucrărilor, de la pregătirea 
terenului și pînă la semănat. In 
numeroase cooperative agricole, 
pregătirea patului germinativ și 
semănatul se efectuează in flux 
continuu. Forțele mecanice sine 
concentrate pentru a putea fi diri
jate eficient și operativ. La coope
rativa agricolă Boghiș, sub directa 
supraveghere a inginerului șef, pe 
aceeași tarla lucrau patru tractoare 
la discuit, după care urmau semă- 
nătorile. Odată cu semănatul se 
face și erbicidareâ. Repede și bine 
se lucrează și în cooperativele agri
cole Lazuri. 'Odoreu. Belting. Po- 
tău, Sanislău și Tiream, unde mun
ca este organizată exemplar.

In întreprinderile agricole de stat 
din județ s-a insămințat cu porumb 
aoroape 60 la sută din suprafața-' 
prevăzută.- La I.A.S. Dorolț, aceas
tă lucrare sJa>-terhrinat. Se esti
mează câ. în săptămîna următoare, 
întreprinderile agricole ’ de stat vor 
încheia semănatul porumbului pe 
Întreaga suprafață.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scinteli"
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organizarea reparațiilor la utilajele 
de bază in două schimburi, timpii 
de staționare au scăzut cu 25 la sută. 
De asemenea, prin organizarea unor 
echipe de intervenții specializate ne 
operații s-a asigurat, la secția fila
tură. o creștere a zonelor de deser
vire de către o singură muncitoare. 
La fel. pe baza înființării unor 
echipe de pornire a urzelilor, in 
secția țesătorie, timpul de staționare 
al unui război pentru schimbarea 
urzelii s-a redus de la 14 ore la nu
mai 6 ore, ceia ce a determinat o 
creștere a coeficientului de funcțio
nare a mașinilor de la 86 la sută La 
£3 la sută.

O acțiune cu totul deosebită, ini
țiată de colectivul acestei întreprin
deri, o constituie, a$a după cum ne 
relata maistrul filator Gheorghe 
Alexandra. valorificarea superioară 
a deșeurilor de fabricație din fila
tură, pe această bază urmind a fi 
economisite pină la sfirșitul anului 
peste 110 tone lină și celofibră. 
De altfel, trebuie spus că măsurile 
luate in acest domeniu, perfecționa
rea tehnologiei de prelucrare a de
șeurilor au dus la diminuarea pier
derilor din deșeuri de la 6 la sută 
la numai 2 la sută. Mai mult. în
treaga cantitate de fibre pieptănate 
șl de țesături obținută suplimentar 
pină in prezent este realizată in to
talitate din materii prime economi
site.

„ȚESĂTURĂ* DIN IAȘI. Lngine- 
rul Ion Hulanu, directorul între
prinderii. ne precizează : ..In apro
ximativ 3—4 vom raporta că 
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angajamentele luate pină la 1 Mai, 
ca răspuns la chemarea la întrecere 
a colectivului întreprinderii „Doro
banțul" Ploiești, le-am indeplinit in 
totalitate. Sperăm, deci, să ne în
scriem cu depășiri la producția 
globală și marfă, concretizate prin
tre altele in 25 tone fire si 10 000 
metri păleați țesături peste prevede
rile de plan.

Pe tărâmul fertil al întrecerii se 

ÎNTRECEREA textilistelor
manifestă tot mai viguros inițiativa 
creatoare a întregului colectiv. Iată, 
la filatura de fire pieptănate, schim
bul A. condus de maistrul Pădu- 
reanu Aurel, membru in comitetul 
oamenilor muncii, a hotărât să reali
zeze întregul angajament anual — de 
4 000 kg fire peste prevederi — pină 
la 23 August și 50 la sută din acesta 
pină la 1 Mai. Cum ? Prin folosirea 
masiniior fără oprire in cursul săp- 
tâminli pentru curățenie si reglări, 
toate acestea fâcindu-se din mers și 
in timoul liber. Peste 1 200 ore mun
că patriotică s-au efectuat pină a- 
cum in acest fel de către schimbul 
respectiv. în producție, aceasta s-a 
materializat in 2 000 kg fire de bum
bac. obținute pină Ia 17 aprilie, fată 
de 1 Mai. cum prevedea angajamen
tul. Croi'.oru Maria. Negru Aurica, 
Onofrei Cristina, Lefter Aurica sint 
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doar citeva filatoare care și-au a- 
dus cea mai mare oontributie la ob
ținerea unui asemenea rezultat.

La tesătorie stăm de vorbă cu E- 
lena Rotaru, secretara organizației de 
partid din schimbul A. „Lucrăm 
pentru prima dată și țesături din 
fire poliesterice in amestec cu bum
bac — ne spune interlocutoarea. Si, 
ca la orice lucru nou. pretențiile de 
calitate slnt mari. De aceea, ca s» 

satisfacem cerințele, toate cele 80 țe
sătoare din schimb am inceput să 
invităm cu râvnă și sâ ne însușim 
caracteristicile noilor tehnologii. E- 
xemplul nostru l-au urmat si țesă
toarele din celelalte schimburi, lu
crătorii din toate secțiile".

Aflăm că „Steagul calității — pe 
cea mai înaltă treaptă". Inițiativă 
pornită de la țesătoarele Ciobanu So
fia. Zahar ia Zamfira. AJexa Elena 
6.a., dă bune rezultate. „Stop risi
pei", este o deviză scrisă la fiecare 
loc de muncă. Sub această deviză 
țesătoarele se întrec in a obține pină 
si cea mai mică economie de ma
terie primă și materiale. Și-au pro
pus si un obiectiv concret in această 
direcție : să realizeze șl in acest an 
din materia primă economisită cel 
puțin 20 000 m țesături, față de 13 540 
m cit a obținut in 1973.
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• La întreprinderea „Suveica*' din 

Capitală am cunoscut pe tele trei ’'li
dere ale întrecerii țesătoarelor : Ste
la Păun, Anica Matei și Ștcfanla Ni- 
colac, foarte tinerele fruntașe ale u- 
nității, singurele țesătoare din țară 
care lucrează la 21 de războaie. Prin 
rezultatele lor s-au situat în frun
tea clasamentului și in luna martie. 
Stela Păun, depășire de 214 la sută, 
Stefania Nicolae — 218 la sută. A- 

nica Matei — 186 la sută. In ziua 
de 16 aprilie realizările „campioane
lor" au fost : Stela Păun — 718 me
tri țesătură bumbac. Stefania Nico
lae — 716 m. Anica Matei — 704 
metri, calitatea fiind ireproșabilă.

• La Întreprinderea „Flamura 
roșie" din București, cind a in
ceput Întrecerea țesătoarelor in 1972, 
se detașase o singură țesătoare care 
obținuse rezultate deosebite : Maria 
Butilică. Ce se întimplă acum la 
„Flamura roșie" ? Maria Butilică se 
află in continuare in frunte, cu o rea
lizare zilnică de 126 m la o zonă de 
6 războaie, dar nu mai este singură 
in eșalonul celor din frunte. Tot la 
6 războaie. 126 de metri zilnic rea
lizează și Elena Dragomir, iar Elena 
Șerban, Cecilia Podină și Florica 
Neacșu cite 125 de metri. Deci, plu
tonul fruntașelor crește zi cu zi, ciș- 
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tigător fiind de fapt colectivul de la 
„Flamura roșie", care a depășit pină 
la sfirșitul trimestrului I cu 18 mi
lioane lei sarcinile la indicatorul 
producție marfă pe primii 4 ani ai 
cincinalului ; in cinstea zilei de 1 Mai 
acest colectiv fruntaș se angajează 
sâ realizeze suplimentar 40 000 mp 
țesătură de~ mătase.
• Rachița Bochiș, de la întreprin

derea „România muncitoare" din 
Cluj, cunoscută cititorilor noștri pen
tru succesele obținute in competiția 
țesătoarelor, se situează și acum in 
frunte. Realizările ei zilnice : 120— 
122 de metri la o zonă de 6 războaie.

• Maria Serafim, de la „Mătasea 
roșie" din Cisnădie, realiza anul tre
cut. la o zonă de 4 războaie, o pro
ducție zilnică de 86 de metri ; acum, 
printr-o mai bună organizare a lo
cului de muncă, produce 92 de metri. 
O urmează țesătoarele Dacmar Ni- 
sakievici, Elena Dincă și Maria Făt, 
cu 90—91 de metri realizați zilnic, 
prin servirea a 4 războaie. în cinstea 
zilei de 1 Mai. fiecare dintre aceste 
muncitoare fruntașe s-a angajat să 
dea o producție suplimentară, de 200 
metri țesătură.

...Sint numai citeva fruntașe din 
citeva întreprinderi ale acestei ra
muri. Ele sint o mindrie pentru co
lectivele lor. pentru zecile de mii de 
muncitoare din industria textilă, 
hotărite să întimpine evenimentele 
de seamă din acest an cu realizări 
cit mai mari în intrecere.

Dumitru CONSTANTIN 
Manole CORCACI 
Adrian POPESCU

j Indici superiori de utilizare
i la războaiele automate
I de tesut
< In ultimii ani, Întreprinderea 
J „Industria textilă Ardeleana” 
l Satu-Mare se situează, cu o lău- 
’ dabilă consecvență, intre unită- 
ț țile care ating pei mai inalți 
i indici de utilizare a războaielor 
' de țesut automate, fapt care 
j duce la creșterea continuă a 
l productivității muncii. De la to- 
, varășul inginer-șef loan Mora- 
j riu am aflat că printre factorii 
| care au influențat cel mai mult 
i creșterea productivității muncii 
’ se află ridicarea nivelului de 
ț calificare a țesătoarelor, califi- 
i carea de noi cadre la locul de 
i m^ncă, Întreținerea exemplară 
’ a utilajelor in vederea unei 
1 funcționări Ireproșabile, cu cit 

mai puține întreruperi. O mare 
|| însemnătate o prezintă, totoda- 
i tă, organizarea riguroasă a 
/ muncii, optimizarea transportu- 
1 lui intern șl altele.

Valoroasele rezultate ale har
nicului colectiv sătmărean au 
constituit obiectul unui fruc
tuos schimb de experiență, la ca
re au participat reprezentanți 
a 16 întreprinderi textile din 
Centrala industriei bumbacului, 
cu tema : „Creșterea indicilor 
de utilizare la războaiele de țe
sut automate". Schimbul de ex
periență s-a soldat cu planuri 
de măsuri pentru flecare între
prindere în parte, în care s-au 
stabilit indicatorii ce trebuie a- 
tinși in viitorul apropiat, luind 
ca bază indicatorii atinși de 
„Industria textilă Ardeleana", 
prin extinderea tehnologiilor 
superioare introduse in această 
întreprindere și aplicarea altor 
njăsuri care au dat aici rezul
tate .valoroase. (De la corespon
dentul nostru în județul Satu- 
Mare).
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tinerețea este promisiunea,
MATURITATEA ESTE REALIZAREA

Jumătate din cunoștințele dobindlte In radrul studiilor universi
ty rv sint perimabile intr-un interval de 25 ani. în consecință. la 
virsta de 59 de ani. fiecare dintre noi ar trebui sâ urmcic din nou 
facultatea. Bineînțeles, problema nu se pune in acest fel. Nu aștep- 
t.-m „imbâtrinirea" cunoștințelor ți. odată cu ele. Imbâtrinirea noas- 

Pcntru a lacc fată. deci, fluxului informațional și necesității per
manente de autoperfccționarc se impun o permanentă autoinforma- 
r<', o instruire continuă șl nelimitată. Este o cerință a epocii $1 o cate 
de menținere a spiritului activ, viu, veșnic tinăr. dornic de înnoiri, de 
creativitate in folosul societății. Deci, v-am ruga, tovarășe acad. OC- 
TWIAN FODOR. să definiți, pe scurt, cîteva dintre coordonateleT XVI AN FODOR. U definiți, 
menținerii creativității umane.

în prezent în lume există 968 
■soane In virali do 49 de 

*ni și conform unor date publicate 
de B.l.T. (Biroul Internațional al 
Muncii), in anul 2000 vor ti 1758 mi- 
1 în Europa. S V.A.. U.R.S.S..
Japonia și In țările Oceanici o per- 
sr.ann din 3 este in prezent în virsta 
de 49 ani. Cret

in virstă va fi și 
mai rapidă : con
form prognozelor 
numărul persoa- 

care vor a- 
vîrsta de 40 
a crește cu 
1.3 la sută, 

:tiv cu 3.8 
ine pe an.
•ate acestea 
ilte țări sint 
■ați tinerii, 
lc de servi

ciu limitind ade
sea pe criterii de ___ ____ r____
chiar și a unor specialiști.

— Eristă vreo justificare din 
punct dc vedere biologic a u- 
nor astfel de „discriminări" de 
virstâ ?

— După cum aminteam mai îna
inte. imbâtrinirea biologică a popu
lației lumii este un fenomen frec- 
v< nt in special in țările mai dezvol
tate din punct de vedere economic. 
Dar modul in care se înțelege să fie 
folosită întreaga forță de muncă de
pinde de politica economică și so
cială a țării respective. La noi, pro
blema reciclării — necesitate obiec
tivă a oricărei societăți moderne — 
este legiferată. Și acest lucru este 
total justificat nu numai din punct 
de vedere social, dar și biologic. 
Imbâtrinirea biologică nu înseamnă 
în special la 40 ani o capacitate in
telectuală neapărat mai redusă. Aș 
putea spune chiar că o cunoaștere, 
stăpinire și dozare mai bună a po
sibilităților proprii intelectuale duce 
la rezultate mai bune la această 
virsta decit in cazul unor tineri, să 
zicem, care neștiind să iși dozeze e- 
forturile iși pot risipi uneori o bună 
parte din energie in activități care 
nu duc la îmbogățirea cunoștințelor, 
la dezvoltarea capacității lor intelec
tuale. Trebuie să menționăm totuși 
că receptivitatea și mobilitatea spi
rituală rămin in bună măsură lega
te de virsta mai tinără.

Tinerețea, cu netăgăduita ei spon
taneitate. cu libertatea ei față de 
prejudecăți și superstiții,' constituie 
un avantaj incontestabil pentru dez
voltarea creativității. Depășind cri
teriul elementar biologic, tinerețea 
exprimă ardoarea și forța trăirilor, 
nevoia neîntreruptă de activitate, 
dorința entuziastă de perfecționare, 
necesitatea acută de manifestare și 
de realizare. Numărul anilor spo
rește experiența. îmbogățește cunoș
tințele și inlărește capacitatea de 
rezolvare a marilor probleme, pute
rea dc sinteză și de generalizare. Se 
ajunge treptat la punctul cel 
ridicat al creativității umane, 
contribuții fundamentale la 
înainte al societății.

Analizind virsta la care 
acordate premiile Nobel, de 
se constată diferențe intre 
lirăți ; in fizică au fost distinși in 
general savanți la etatea de 35—60. 
pe cind in medicină mai frecvent 
la 45—65 ani. Creația, deci, nu este 
o funcție exclusiv de virsta cronolo
gică. în fond, tinerețea nu are vir- 
Ftă. Ea nu este legată statistic de o 
p.nume cifră, nu contrazice nici una 
din etapele pe care le străbate o- 
muL Disocierile dintre planul biolo
gic și cel spiritual explică de ce 
putem vedea tineri prematur imbă- 
triniti. manifestind oboseală șl indi
ferență față de viața din jur Și, tot 
astfel, virstnici care păstrează neal
terate candoarea și entuziasmul. Tre
buie să luptăm pentru a menține ti
nerețea trăirilor și ne stă în putere 
să o facem, deoarece în mare măsu
ră omul devine în cursul dezvoltă
rii sale tocmai ceea ce iși propune 
el însuși să devină. O statistică de
mografică referitoare la laureațil 
premiului Nobel a evidențiat că a- 
ceștia trăiesc in medie cu cinci ani

mal mult decit semenii lor. Faptul 
s-ar explica prin existența unor e- 
chilibre de viață, structuri mentale 
„mai solide și mai abile" care ii 
pun la adăpost dc tulburările pro
vocate dc viața cotidiană și de m«- 
l-.diilo psihomatice. ca o consecință 
a solicitărilor vieții moderne.

Cum ne menținem vigoarea intelectuală 
după 40 de ani?
Savantii trăiesc mai mult decit atletii.
Prudența-știința dirijării riscului

vlrstă acceptarea

mai 
cu 

mersul
au fost 

pildă, 
specia-

Potrivlt unui studiu efectuat de 
profesorul italian Carto Sirtori, o 
comparație intre persoane de mare 
capacitate intelectuală și atleții 
bișnuiți sau campionii olimpici duce 
la constatarea că primii trăiesc cu 4 
ani

fluturelui, ceea ce nu Ii scade cu 
nimic adevărata el valoare. adică 
farmecul, Creația la virsta deplinei 
maturități iși trage seva din rădă
cinile tinereții.

Tlnerclca nu csac mal săracă In 
cxncricnle decit virsta matură sau 
bâtrinetca : nu experiențele lipsesc 
tinerilor, ci asimilarea' si ierarhiza
rea lor. Am putea spune că tinerii 
adiționează, dar încă nu edifică. Con
strucțiile cer tăriniuri ferme ; nu se 
înaltă nimic pe nisipuri, pc Incerti
tudini sau pc păreri însușite la in- 
timplare. Or. pentru ca Imaginația — 
condiție de altfel indispensabilă a 
creației — să devină fecundă, este 
necesară o purificare de ficțiunile 
fără noimă care o depreciază și o 
r-duc la reverie ; ea trebuie să se 
Pătrundă de simțul realului, să de

vină adică pru
dentă, matură. 
Numai in aceste 
condiții, care cer 
în primul rind 
experiență, com
bustie lentă, ima
ginația 6e înno
bilează, se trans
formă in Instru
ment creator, a- 
dicăin darul de a 
reconstitui din pu
țin un intreg. S-ar 
putea obiecta că 
prudența pe care 
o asociem ima- 
ar contraveni ris-

o-

mai mult decit ceilalți.
— Deci o adaptare la stress 

care se învață prin cunoașterea 
șl stăpinirca reactivității orga
nismului duce la prelungirea 
virstei și a creativității.

— Da, iată de ce ne străduim să 
formăm in așa fel tineretul incit 
prin el să trăim noi înșine o a doua 
viață, o viață pe care înțelepciunea 
dobindită o face mai bună decit pe 
cea a tinereții noastre. Să-i învățăm 
pe tineri să râmină tineri. Să-I în
vățăm în același timp să beneficie
ze de resursele de energie de care 
dispun, pentru a atinge repede eta
pa finalizării maxime. Virsta tinără 
e doar promisiune, dar ceea ce dina
mizează și naște marile realizări este 
tinerețea. Tinerețea râmine 
o aureolă care se poate păstra 
deplină 
lor. Și 
noastre 
cepe și 
vorba de o tinerețe a bătrineții. Ti
nerețea se aseamănă In multe pri
vințe cu viața scurtă și cu zborul

mereu 
in 

armonie cu experiența ani- 
nu puțini oameni ai zilelor 
pot spune că tinerețea in
ia 50 de ani chiar dacă este

Einației creatoare...___........^... .
cului asumat de orice îndrăzneală a 
mintii, atunci cind pășește deliberat 
in necunoscut. S-ar putea, insă nu 
do bună dreptate, deoarece prudența, 
condiție matură a creației, nu în
semnează teamă sau ocolirea riscu
lui. respectiv comoditate, ci știință a 
dirijării riscului, ceea ce nu este tot
una. Fără organizarea riscului, cu 
alte cuvinte fără rigoare, care la 
rindul ei se Dare că nu vine decit 
cu virsta, nu este posibilă acea vi
ziune adincă si organică ce carac
terizează marile și adevăratele crea
ții ale spiritului. Așa se face că a- 
devăratii creatori sint oamenii maturi, 
care au aiuns să-și domine gindirea, 
imaginația și sentimentele, transfor- 
mîndu-le in instrumente docile și 
totodată rafinate.

Și totuși, generație de generație, 
ne farmecă și ne preocupă ginduri- 

■ le tinerilor, frămîntările și visurile 
lor. Pentru că tinerii de azi,vor de
veni virstnicii de miine, pentru că 
tinerețea este promisiunea, iar ma
turitatea este realizarea. Nu întot
deauna numărul anilor le desparte 
si de acest lucru trebuie să fim con- 
șiienți.

Convorbire realizată de
Elena MANTU

Nu trebuie, credem, să 
mal insistam asupra fap
tului că nivelul artistic al 
spectacolelor, calitatea lor, 
originalitatea, prospețimea, 
dar și organicitatea con
venției scenice, forța dc 
convingere șl rmoțlonare a 
actorilor, puterea lor du 
identificare cu personajele 
și ideile pe care le întru
pează sini imperative ma
jore ale vieții noastre 
teatrale. Ele sint deopo
trivă, și chiar in primul 
rind (chiar dacă nu for
mulate in termeni de cri
tică teatrală), exigente alo 
publicului, ale spectatori
lor.

Din această perspectivă 
— a publicului care vine 
la teatru, care vede in 
teatru un loc al clarifică
rilor șl al înnobilării spiri
tuale — am încercat să ur
mărim ultimul turneu al 
colectivului piteștean.

„Mama" (ultima dramă a 
lui Knrcl Capek) este un 
imn Închinat dăruirii, îm
pinsă pină la sacrificiul su
prem — pe altarul înalte
lor Idealuri umane și in 
primul rind pe cel al dra
gostei de patrie. De un 
dramatism copleșitor — 
piesa are o surprinzătoare 
particularitate de construc
ție : planul realist, dialogul 
banal angajat intre mem
brii unei familii fac loc 
în chipul cel' mai firesc 
unui alt plan — al con
științei. Dialogurile imagi
nare capătă o materialitate, 
expresie scenică asemănă-ț 
toare celor reale. Scena de
vine un loc deopotrivă fami
liar dialogului mamei cu fiii 
ei in viață și cu cei defuncți. 
Viii și morții continuă să 
se influențeze reciproc ca 
și cind aparțin pentru tot
deauna aceleiași lumi, ace
leiași familii.

In montarea piteșteanâ, 
timbrul specific al piesei, 
poezia, nota ei de mister 
au trecut neobservate sau 
în cel mai bun caz n-au 
aflat nici pe departe solu
țiile de imaginație, de crea
ție teatrală necesare — a- 
pelul teatrului piteștean la 
regizorul Petre Sava Bă- 
leanu nejustificindu-se nici 
prin intuiția pe care acesta 
a avut-o in alcătuirea dis
tribuției, nici prin felul in 
care i-a condus pe actori 
de-a lungul spectacolului.

Deficiente de compoziție 
s-au făcut simțite chiar 
la dotata interpretă a rolu
lui principal — Ileana 
Focșa, a cărei creație a 
fost lipsită- de autenticul 
fior dramatic și chiar tra
gic al Mamei. O notă de 
stingăcie, stinjeneală și 
chiar carențe de profesiona- 
litate (Al. Morariu) s-au 
făcut simțite la o mare par
te dintre ceilalți interpreți.

Comedia lui Oliver Gold
smith, ,.O inimă dc aur", 
a beneficiat și ea, la tea

trul „Al. Davila", de o mon
tare atestind cel mult pri
ceperea de a materializa 
prin mlș’aro șl gestică co
micul de situații — mal 
ales in dauna colul de 
caracter, care avea darul 
de a configura, la rlndu-l. 
starea moravurilor — încli
nația spre culori vii și ca
pacitatea dc a imprima 
mișcării scenice un ritm 
corespunzător.

Absența unei concepții 
unitare cu privire la lumea

man, Valeria Săndulcscu 
(autorul celui mal închegat 
rol). Hamdi Cherclicz sau 
cele alo actrițelor Mioara 
Iatan Scarlftt, Marin Sav- 
ciuc, Julleta Strimbcanu 
(cuceritoare. dar șirjindca 
de obicei), Anca Pandrca. 
(De altfel, talentul și stră
daniile actoricești asupra 
cărora merită să Insistăm 
au stat și la baza unui alt 
spectacol piteștean, cu o 
piesă de actualitate a scrii
torului Comcliu Leu).

Spectacole 
necorespunzătoare 
cu piese valoroase

Pe marginea turneului 
în Capitală al teatrului 

„Al. Davila“ din Pitești

eroilor lui Goldsmith și te
zele scriitorului sau cu pri
vire la posibilul interes în 
contemporaneitate al piesei 
și-a pus amprenta deopo
trivă asupra spectacolului 
ca tot organic, cit și asu
pra fiecărei compoziții in 
parte. Partituri importante 
se subțiază, altele (Garnet) 
se dilată. Eroii se definesc 
diferit de la o scenă la 
alta, in fațete care se In- 
tilnesc cu greu. Tentativa 
de adincire a substanței 
farsei fiind inexistentă, 
preocuparea principală a 
regizoarei Nicoleta Toia 
(scenografia : Gina Tără- 
șescu Jianu) a fost aceea, 
pleonastică, de a imbogăți 
sursele comicului. S-au 
pierdut nu numai dimen
siunile mai de substanță 
ale piesei, ci și (concurate 
jjedrept de soluții scenice 
de un gust îndoielnic) cali
tățile autentice de umor, 
spiritul subțire al unor re
plici.

în limitele acestea — ac
torii se străduiesc sâ reali
zeze personaje suculente și 
joacă cu o dăruire demnă 
de o cauză mai bună. Am 
releva astfel îndeosebi' con
tribuțiile lui Vistrian Ro

Montarea cu „Puterea și 
adevărul" de Titus Po- 
povici (in regia lui C. Di- 
nischiotu și scenografia lui 
Emil Moisc), spectacol din 
care am menționa doar 
numele lui Dem.. Nicu- 
lescu și Mihai Dobre, a 
estompat (fără sâ urmă
rească aceasta) tensiunea 
ideilor, acuitatea dezbate
rii, confruntarea lucidă și 
aspră dintre oameni cu 
idei și atitudini diferite, in 
funcție de care și-au con
ceput existența; și, impli
cit, evoluția mentalității lor. 
Cum s-a mai arătat, deli
mitarea in timp și îndeo
sebi în spa-țiu, gindită ne
atent, a creat premisa unor 
nedorite confuzii.

Un scurt bilanț așadar — 
după aceste scurte caracte
rizări de sinteză. Teatrul 
din Pitești a venit la 
București cu trei specta
cole — dintre care două 
realizate sub conducerea 
unor regizori neangajați ai 
teatrului, care nu puteau 
cunoaște prea bine vir
tuțile trupei și aveau șanse 
mai puține de a contri- 
bui la formarea și evolu
ția ei. Cele trei montări 
au atestat : neaderența

directorilor do scenă la bo
găția și la nuanțele conți
nutului specific, insuficien
ta lor Inspirație In elabo
rarea soluțiilor scenice ; 
complacerea intr-o banali
tate dulceagă („Mama"), 
recursul forțat la „efecte" 
facile. Așa se face că după 
filmul de largă audiență, 
după un spectacol remar
cabil realizat la „Bu- 
landra", teatrul piteștean a 
alxirdat o piesă care s-a 
situat pe un loc de frunte 
al dramaturgiei noastre, dc 
viguroasă dezbatere socia
lă și politică, fără nici o 
contribuție remarcabilă, e- 
ficlentă. Admițind că tea
trul realizează șl specta
cole mai convingătoare — 
chiar și fenomenul osci
lației mari dc nivel e de 
natură să Îngrijoreze.

Un alt bilanț, cu mul
te semnale asemănătoare, 
a fost făcut, cu doi ani in 
urmă, in cadrul unor dis
cuții la A.T.M. la care au 
participat aprcciați actori 
piteșteni și critici de tea
tru. S-au subliniat încă de 
pe atunci : remarcabilele 
virtualități Interpretative 
ale trupei, dar $i marilo 
diferențe de nivel, oscilații 
vădite in evoluția actori
cească ; preponderența unor 
montări rutiniere sau de 
originalitate forțată — ur
mărind nu atit stimularea 
gindirii și cultivarea sen
sibilității. cit simpla pro
vocare a risului : deza
vantajele colaborării re
petate cu directori de 
scenă (aceiași sau alții) 
insuficient angajați Intr-un 
act de creație viu, auten
tic, de ecou educativ șl 
estetic profund, ca și în 
procesul necesar de conti
nuă explorare și dezvol
tare a atitudinii civice și 
politice. a posibilităților 
interpretative ale echipei. 
Apoi, condiția scenografiei 
— nu o dată nesatîsfăcă- 
toare (sub raportul gustu
lui, funcționalității). De a- 
semenea, inegalitățile grave 
dintre spectacole ; o încli
nație spre cantitate in de
trimentul calității ; per
spectiva deprofesionalizării 
trupei — in absența unei 
activități atente și judicioa
se de concepere a specta
colelor și de îndrumare a 
actorilor.

A trecut vremea. Teatrul 
piteștean a primit o clădire 
restaurată — ca nouă. Dar, 
răspunsul trimis atunci, 
cu doi ani in urmă, la 
A.T.M., s-a dovedit — cel 
puțin din perspectiva aces
tui turneu care a grupat 
cîteva montări recente — 
formal, convențional.

Așteptăm, așadar, o ac
tivitate teatrală omogenă, 
in sensul unor spectacole 
elevate, de puternică re
zonanță în conștiințe.

Natalia STANCU
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ÎNTREPRINDEREA METALURGICĂ BACĂU

caracteristici superioare

FAPTUL
DIVERS
„Nu dau 
sfaturi prin 
telefon**

la turnă- 
mecanice 
industria 
a apărut

La un moment dat, 
toria întreprinderii 
pentru agricultură și 
alimentară din Arad 
o defecțiune care periclita rea
lizarea In termen a unor agre
gate de pompare a apei, pe 
care întreprinderea le angajase 
să le trimită de urgență pe o- 
goare. Cei aflați in tură s-au 
străduit să găsească o soluție, 
dar n-au reușit. Cineva a venit 
cu ideea să fie consultat la te
lefon și maistrul principal Mi
hai Klimay, aflat in timpul său 
liber.

— Nu dau sfaturi prin tele
fon ! — a răspuns maistrul, tre
zit .din somn.

La foarte scurt timp ___
aceea, maistrul se afla in între
prindere, unde a rămas 
noaptea... Agregatele de 
pare au fost trimise 
ogoarelor.

după
toată 
pom- 

la timp

„Asasinul4* 
din aparta 
mentul 89

La miliția din Satu-Mare s-a 
prezentat Antal Frânez, cu do
miciliul in cartierul Someș, 
bloc 33, ap. 89 :

— Am venit să mă predau. 
La ora asta, in casa mea e o 
mare tragedie. Am deschis ro
binetul de la aragaz și... so
ția... copiii...

Imediat, o echipă operativă 
s-a deplasat la locul „tragediei".. 
Acasă la A. F. insă, spre stu
pefacția — dar mai ales bucu
ria ! — lucrătorilor de miliție, 
soția șl copiii erau sănătoși și 
la locul lor.

— De ce ne-ai indus în eroare, 
cetățene ?

— Păi, să vedeți... Omul la 
beție spune multe.

Dar șl plătește. O amendă 
care l-a „trezit" de-a binelea.

CU

Concomitent cu eforturile pe 
care le depun pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de plan, 
muncitorii, inginerii și tehnicie
nii întreprinderii metalurgice 
din Bacău, una din cele mai 
mari unități producătoare de ar
mături industriale din fontă din 
țară, se preocupă in permanen
ță de modernizarea și diversifi
carea producției. La ora actua
lă, aici se fabrică peste 140 de 
tipodimensiuni de armături in
dustriale clasice, ' ”
adaugă 
ționare 
Numai 
și pină ...
in fabricație 8 noi tipodimen
siuni, intre care robineții flutu
re, cu acționare pneumatică, ro
bineții de reținere cu clapă și 
ajutaj inelar și robineții cu ser
tar cauciucat. Inginerul Radu 
Beldiman, șeful atelierului de 
proiectare al întreprinderii, ne-a 
sous că toate aceste tipuri de 
robineți au caracteristici tehni- 
co-funcționale superioare armă
turilor industriale fabricate pină 
acum și pot fi utilizate cu ran
dament 6porit. Robineții flutu
re cu acționare pneumatică, bu-

, cărora li se 
alte cîteva sute cu ac- 
electrică și pneumatică, 
de la începutul anului 
acum au fost introduse

năoară, înlocuiesc robineții cla
sici, cu sertar, folosiți in siste
mele de alimentare cu apă, in 
rețelele de termoficare și la iri
gații. Aceștia asigură funcțio
nalitatea sistemelor respective 
la parametri mult mai ridicați 
decit pină acum, printr-o etan
șeitate perfectă, eliminarea pe
ricolului de depunere a suspen
siilor solide și posibilități spo
rite de reglare. Pe lingă perfor
manțele tehnice ridicate, noul 
tip de robinet este de 3—4 ori 
mai ușor decit robinetul clasic. 
Un calcul estimativ arată că nu
mai la cele 6 tipodimensiuni.care 
vor fi realizate in acest an se 
va obține o economie de circa 
300 tone de metal. Planul teh
nic al întreprinderii prevede ca 
pină la sfîrșitul anului să fie 
asimilate și introduse in pro
ducția de serie alte peste 20 de 
tipodimensiuni de robineți cu 
sferă pentru vagoane cisterne 
și autocisterne, robineți cu ven
til protejați anticoroziv, precum 
și o instalație automată de stins 
incendii.

Gh. BALTA 
corespondentul ■ „Scînteil*

întreagă
Sesizate, organele de miliție 

au efectuat un control la de
pozitul PECO din Cimpulung 
Muscel, găsindu-l pe șeful 
cestuia, Victor Corbeanu, 
produse petroliere „dosite" 
valoare de 33 000 lei. Se - 
însă că nu erau singurele „plu
suri", deoarece după alte 5 zile, 
același Corbeanu este surprins 
dind unui cetățean 400 litri ben
zină. Ca o primă și... drastică 
măsură pentru faptele sale, con
ducerea întreprinderii PECO 
din Pitești l-a „retrogradat" pe 
Corbeanu din funcție, dar 
menține in același denozit 
cu aceeași... leafă. Să tot 
retrogradat 1

a- 
cu 
in 

pare

il 
și 
fii

Nu 1 ati intil- 
nit, cumva, 
prin fata 
cinema

tografelor?

plaseze biletele... Apoi, program incărcat. 
de dimineața pină seara...

— Cam incărcat. intr-adevăr, observă pe 
același ton magistratul. Pauză nu făceai ?

— Una singură, cind mincam la restau
rant. Vram spus, alergătură multă, de unul 
singur... De luat, nu puteam să iau multe 
bilete (n.n. — asupra sa au fost găsite nu 
mai puțin de 89 bilete !). nu scoteam decit 
o sută ne zi... Mai aveam si dezavantajul 
că nu toate filmele erau „rentabile"...

...O mărturie clară de parazit, de specu
lant de gang. Individul, recidivist, a fost 
condamnat la 4 ani închisoare. 3 ani inter
zicere a unor drepturi : Iar pentru o pe
rioadă de 5 ani s-a dispus interdicția de 
a se afla in București și in celelalte orașe 
mari.

Mai sint insă si Ăltii ca el. încă nedepis- 
tati. invirtindu-și afacerile in jurul caselor 
de bilete. Nu răspundeți la ofertele lor 
mieroase. Luați-i de guler !

— Păi. să vedeți... Am intrat la o țuică 
Si mal tirziu m-am trezit in tramvaiul 26... 
Asa. fără bani, mi-a fost rușine să mai vin 
acasă, că prea multe necazuri ii făcusem 
nevestei... Acum mă căiesc !

Nu era mai bine să te fi Mușinat înainte 
de a face praf cei 1 300 de lei ? N-ai mai 
fi dus la încercare obrazul familiei prin 
tribunale...

n-ar fi săvirșit acest act incriminat nu 
numai de lege, ci și de codul deontologic 
al discipolilor lui Hipocrate.

Acum, tardiv, și-o vor aminti.

Cu viteză, 
la cotitură

La volanul autocamionului 
. 21-MH-1625, Mihail Zavalași 
mergea cu vito^ă excesivă. Iată 
insă că, la Izvorul Birzii, ț in 
apropiere de satul Puținei (Me
hedinți), la o curbă, conducăto
rul auto a pierdut controlul vo
lanului, iar autocamionul s-a 
răsturnat în șanț. In urma ac
cidentului, Nicolae 
se afla în cabină, 
viața.

Alexa, care 
și-a pierdut

‘Culege ce 
a semănat

Profesie 
de vînzare

Judecătoria sectorului 6. Interogatoriul 
inculpatului in dosarul 1390 H974 :

— Decit să fur. am preferat să fac spe
culă cu bilete de cinema.

Asistenta rămin? uluită. Privirile se în
torc cu stuon^re către individul din boxă : 
cum așa, altă alternativă n-avea găliganul 
lista ? !

— Ai muncit vreodată undeva ? întreabă 
magistratul — vicepreședintele judecăto
riei.

— Nu, de lucrat, nu-ș’ cum se face, că 
n-am lucrat nicloda’ă.. Cu toate că am o 
părere foarte bună despre muncă, comple
tează Delcea Constantin repede. convins 
că a dat un răspuns ..ca la carte". Practic 
Insă, aveam si eu o îndeletnicire, nu ? Vin
deam bilete celor care n-aveau...

— Cu cit ?
— Păi. cu 5 lei un bilet de 4. așa că nid 

măcar speculă nu merită să se cheme (!)- 
Am făcul-o insă ca să mă aflu si eu in 
treabă.

— Si era grea ..treaba" ?
— Era. că n-aveam colaboratori să-ml

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—

zk 

întoarcerea 
soțului 
risipitor

— Cunoști învinuirea ce ti se aduce : a- 
buz de încredere. Simțindu-se rău. soția 
dumitale ti-a incredlntat geanta de poștaș 
rugindu-te să duci la destinație ultimele 
scrisori si două mandate...

— Așa este.
— Numai că. In loc să faci ce te rugase 

soția, ai aoărut acasă după... o săptămină 
si cu geanta goală.

— Eu n-am cerut nici un ban, dar dacă 
mi s-a oferit nu puteam să refuz... I-am 
numărat, erau 4 000. Colegei Iliescu, cu 
care am efectuat intervenția, i-am dat 
2 000.

— Recunosc că mi-a dat 2 000, dar am 
crezut că sint în contul unei datorii pe 
care doctorița Luțescu o avea la mine.

...într-o noapte de noiembrie, la clinica 
de obstetrică și ginecologie a Spitalului 
Brâncovenesc. a fost curmată in mod bru
tal o viață care abia începuse sâ se in- 
firipe. în schimbul unui teanc de bani, 
doctorițele Ofelia-Cecilia Luțescu și Aritina 
Iliescu au acceptat să întrerupă in rnod 
ilegal cursul normal al unei sarcini. In 
fata instanței, in fața probelor, vinovatele 
au căutat să demonstreze că n-au pretins 
bani, ci li s-au „oferit".

Atit. Totul s-a invirtit obsedant în jurul 
banilor primiți. Nici un regret, nici o re- 
mușcare pentru faptul că și-au încălcat 
principala lor îndatorire de medic — aceea 
de a salva viața, de a alina suferințele. 
Tocmai acest „amănunt" l-au uitat. Altfel

Cine se 
aseamănă... 

modifică 
proverbe

Ncculal Prisacă și Constantin Ciocan 
erau prieteni la cataramă. S-au cunoscut 
într-o noapte, in împrejurări mai puțin o- 
bișnuite, dar oarecum explicabile pentru 
niște inși ca el, fără ocupație : la un bufet 
din Constanța, unde amindoi veniseră să' 
fure pe cont propriu... sticle goale. ,

„Prietenia" care s-a legat între ei s-a 
soldat cu o serie de spargeri a căror va
loare depășește 100 030 lei. Dc preferință 
sustrâgeau țigări și lame de ras din de
bitele de tutun, pe care le „valorificau" 
prin Intermediul lui Ion Zam?.ni, a cărui 
soție era gestionară la o tutungerie din 
Techirghiol. Se înțelege că I.Z. avea și el 
partea lui.

— Am fost de bună-credință, de unde 
era să știu că am de-a face cu niște 
hoți ?, se lamentează I.Z. în fața judecă
torilor.

— Dar- nu te-ai întrebat de unde ar 
putea ei avea o cantitate atit de marc de 
mărfuri ?

— Ba da, dar mi-au spus că le sustrag

din port și nicidecum că le fură din tu
tungerii...

Curat „de bună-credință" I
Tustrei au ajuns acolo unde se ajunge 

în asemenea cazuri. Exact ca in proverbul 
(ușor modificat) : spune-mi cu cine te 
însoțești, ca să-ți spun... unde ajungi.
----------- -------———---------------------------

Din caietul 
grefierului

„Recunosc învinuirile pentru care sînt 
trimis in judecată, dar arăt că am fost 
doar in trecere prin municipiul Bucu
rești în perioada cind am săvirșit infrac
țiunile arătate in rechizitoriu".

(Declarația lui Volcu Leon 
din Siliștea Nouă, județul Te
leorman, condamnat la 12 ani 
închisoare pentru spargere și 
furt prin efracție. Sentință 
definitivă).

„Eu am fost beat venind de la o cu
metrie și nu știu nimic din ce s-a în- 
timplat. Am fost singur la botezul copi
lului unui unchi al meu al cărui nume 
nu-1 cunosc și nici nu știu strada unde 
am fost".

(„Alibiul" prin care Lupașcu 
Mihai încerca să probeze in
stanței că n-a participat la 
săvîrșirea infracțiunii de care 
era acuzat Dosarul nr. 110U 
1974, Tribunalul municipiului 
București).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

Profitind de modul in care 
conducerea S.M.A. Jirlău (Brăi
la) ii controla activitatea (sau, 
mai corect spus, nu i-o contro
la deloc). Dumitru Caraman a 
început, de la o vreme, să fal
sifice fișele de lucru ale tracto
riștilor, pontind in contul lor 
(și fără știrea lor) suprafețe lu
crate mal mari decit cele rea
le. Diferența de bani intra in 
propriul buzunar. Și astfel, D.C. 
a adus un-prejudiciu de 25 859 
lei. După atitea acte false i s-a 
întocmit și lui unul autentic.

Aur de
tinichea

— Ia brățara, neamule ! 
cerceii, la lănțișorul...

— De aur ?
— Aur curat 1 Pe verificate, 

la bijuterie.
Toată ziulica nu-i tăcea gura 

lui Marin Filip din Bivolari — 
Iași, pripășit prin Constanta ca 
negustor ambulant de „obiecte 
de aur" S-au găsit și amatori 
de chilipiruri, dar s-au găsit 
șt vreo cîțiva care l-au dus pe 
M. F. la miliție, unde s-a văzut 
că obiectele nu erau de aur. In 
schimb, el era, intr-adevăr, 
„meșter". Dar la escrocherii.

Ia

Rubrlcd redoctotO de
Petre POPA 
Ghcorqtie DAVID 
șl corespondenții „Scintell'
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Lucrările celei de-a XXIX-a sesiuni a Comisiei 
economice a 0. N. U. pentru Europa

Primire la Consiliul de Miniștri

T.'.icr»rlle celei de-a XXIX-a se- 
' uni a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa au continuat simbMft 
cu dezbaterile din cadrul comitete
lor scsionsle, care și-au început ac
tivitatea joi.

Experț u participant 1 la Comitetul 
pentru problemele agricole au rele
vat transformările esențiale pe care 
le-a suferit agricultura în ultimul 
timp sub Influența modernizării, 
mecanizării si chimizării. In dezba
teri '-H subliniat că problemele n- 
pricultuni și alimentației in gene
ral nu pot fi rezolvate în mod Izo
lat, motiv pentru care agricultura 
poate oferi o largă bază dc coope
rare int rnaționalâ in vederea in
troducerii unor metode moderne, in
dustriale. Deosebit dc utilă în acest 
rens p<te cxnchenta unor țări in 
privința utilizăm intensive și ex
tensive a lerenurilor. In prezent, nu 
subliniat participanțli, acest comitet 
a devenit un organism competent, 
de maro utilitate în contextul di
versificării relațiilor Internationale, 
asigurind contacte permanente intre 
specialiști, facllitind schimburile de 
informații și experiență. Au fost a- 
preciate studiile pe termen lung a- 
supra producției, comerțului și altor 
probleme referitoare la agricultură. 
Pozitive au fn^t considerate și rela
țiile comitetului cu alte organisme 
internaționale. pentru realizarea unei 
cooperări suple și operative. Dele
gatul român a subliniat că țara 
noastră manifestă un interes perma- 
n -fit față de eforturile făcute pen- 
t l dezvoltarea cooperării europene 
in scopul promovării schimburilor 
1 5 exp rl nțfi și trnncfrruiui de teh
nologie. pentru dezvoltarea agricul
turii țărilor in curs de dezvoltare.

Ședința Consiliului interparlameniar
Lucrările sesiunii de primăvară a 

Uniunii Interparlamentare. desfă
șurate la București, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, s-au încheiat 
simbâtă cu ședința Consiliului inter
parlamentar. Consiliul a dezbătut 
probleme referitoare la ordinea de zi 
a celei de-a 61-a Conferințe inter
parlamentare ce va avea loc in 
toamnă la Tokio, raportul secretaru
lui general ah Uniunii Interparlamen
tare asupra activității dintre cele 
două sesiuni, precum și unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, intre care pregătirea celei 
de-a Il-a Conferințe interparlamen
tare privind securitatea și coopera
rea in Europa, situația din Orientul 
Apropiat și altele.

Sesiunea Consiliului interparla
mentar a stabilit ca la Conferința de 
la Tokio a uniunii să fie dezbătute 
probleme asupra cărora au fost 
elaborate in comisii proiecte dc re
zoluții privind intensificarea efortu
rilor menite să ducă la limitarea 
și încetarea cursei înarmărilor, la 
dezarmare, ca parte .componentă a 
destinderii internaționale ; educarea 
tineretului in spiritul înțelegerii, coo
perării și păcii internaționale ; stu
diul proDlemelor economice și socia
le ; formele și metodele de partici
pare a corpului electoral la procesul 
legislativ parlamentar ; principii și 
măsuri menite să prevină și să eli
mine orice forme de discriminare 
rasială, indeosebi apartheidul etc.

La punctul de pe ordinea de zi re
feritor la situația unor grupuri națio
nale, deputatul Cornellu Mănescu a 
arătat in cuvin tul său : In legătură 
cu problema prezenței in Uniunea 
Interparlamentară a grupului natio
nal de la Saigon, delegația română 
consideră că este necesar să se 
adopte o poziție care să fie in strictă 
conformitate cu prevederile statute
lor Uniunii Interparlamentare, cu a- 
cordurile internaționale in vigoare și 
cu realitățile politice existente.

După cum se știe, una din condi
țiile prevăzute de statute pentru 
formarea unui grup național al 
Uniunii Interparlamentare este ca 
parlamentul să reprezinte populația 
de pe teritoriul unui anumit stat. 
După opinia noastră, parlamentul de 
la Saigon, in sinul căruia este con- 
stituit grupul afiliat uniunii noastre, 
nu întrunește această condiție, pe 
teritoriul Vietnamului de sud fiind 
constituit Guvernul Revoluționar 
Pr*t izoriu.

.y.eastâ realitate istorică este o- 
g’.indită în Acordurile de la Paris cu 
privire la Vietnam. încheiate în ia
nuarie 1973, care recunosc existența 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 

O importanță deosebită s-a acordat 
Înlăturării barierelor din calea dez
voltării comerțului cu produse agri
cole.

In Comitetul lemnului nu fost a- 
bordate diverse aspecte ale exploa
tării și prelucrării materialului lem
nos. subliniindu-se că, in ultima 
perioadă, fondul silvic a devenit și 
un element important în combate
rea efectelor poluării și protejării 
mediului. Și in această sferă se pot 
obține rezultate de seamă prin mă
suri concertate pe întregul conti
nent. una din prioritățile acestui do
meniu fiind promovarea unor teh
nologii îmbunătățite dc exploatare 
și utilizare a lemnului, rcducindu-se 
in același timp și slirsele de polua
re. S-a relevat că lemnul beneficia
ză de atenția care se acordă in ge
neral materiilor prim» de bază, așa 
incit rezultatele pozitive obținute 
de una din țări in această indus
trie pint de un interes foarte larg 
și constituie o bună bază de coope
rare. Comitetul și-a îndreptat aten
ția spre unele studii care să spriji
ne țările europene pentru găsirea 
unor căi practice de ameliorare a 
fondului forestier. în intervențiile 
lor, experții au reliefat necesitatea 
lărgirii cooperării în domeniul 
exploatării lemnului, in elaborarea 
unor DrinciDii modeme în silvicul
tură. in mecanizarea lucrărilor fo
restiere. extinderea .productivității 
fondului silvic, exploatarea și trans
portul masei lemnoase, reducerea po
luării in industria de celuloză șl 
hirtie.

In Comitetul pentru industria chi
mică din cadrul comisiei, in cursul 
dezbaterilor s-a relevat că ritmul 
raoid de dezvoltare a chimiei pune 

și autoritatea sa asupra unei mari 
părți a teritoriului și a populației.

Ținind seama de cele expuse și 
avind in vedere sarcinile trasate de 
Comitetul Executiv secretarului ge
neral de a lua contact cu părțile in 
cauză pentru elucidarea situației, 
grupul român propune ca problema 
valabilității reprezentării Saigonului 
în Uniunea Interparlamentară să fie 
discutată cu prilejul Conferinței in
terparlamentare de la Tokio, ca un 
punct al ordinii de zi.

Consiliul a hotărit ca această pro
blemă să fie discutată in cadrul vii
toarei ședințe a Consiliului interpar
lamentar care se va întruni la Tokio.

Deputatul Ion Mărgineanu a ară
tat că delegația română susține cere
rea grupurilor parlamentare din Siria 
și Liban privind înscrierea pe ordi
nea de zi a Conferinței de Ia Tokio 
a unui punct referitor Ia situația din 
Orientul Mijlociu.

Așa cum a arătat președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceausescu, la deschiderea șesiunii 
interparlamentare de la Bucurcș i, 
România, pornind de la premisa că 
nu pot fi acceptate anexiuni teri
toriale prin forță, consideră că so
luționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu trebuie realizată pe baza 
rezoluțiilor Consiliului de Securita
te. De cale politică, prin retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile o- 
cupate in urma războiului din 1967 
și asigurarea independenței și inte
grității teritoriale tuturor statelor 
din această regiune.

Instaurarea unei păci juste și du
rabile in Orientul Mijlociu presu
pune. de asemenea, rezolvarea pro
blemei poporului palestinean. in 
conformitate cu aspirațiile sale na
ționale, asigurarea dreptului său la 
autodeterminare, la organizarea de 
sine stătătoare, inclusiv la crearea 
unui stat palestinean independent.

Consiliul interparlamentar a adop
tat in unanimitate includerea pe or
dinea de zi a Conferinței de la To
kio a punctului : Situația din O- 
rientul Apropiat.

Referitor la punctul privind po
ziția consiliului față de evenimen
tele din Chile, reprezentantul gru
pului parlamentar român a decla
rat : în rezoluția adoptată cu prile
jul reuniunii de la Geneva, noi toți 
am condamnat acțiunile juntei mili
tare din Chile și am hotărit ca o 
delegație a Uniunii Interparlamen
tare să fie trimisă în Chile pentru 
a vedea la fața locului condițiile de 
detenție ale parlamentarilor ares
tați.

După cum ne-a informat secreta
rul general al uniunii, junta mili

in mod imperios problema studierii 
dinamicii investițiilor în această ra
mură si a posibilităților de coopera
re industrială intre si ițele din re
giune. Aceasta cu atit mai mult cu 
cil soluționarea dificultăților energe
tice si a celor privind materiile pri
mo pentru industria chimică impli
că o amplă cooperare internațională. 
Lărgirea bazei de materii prime, u- 
tilizarea unor noi surse energetice, 
dezvoltarea industriei cărbunelui au 
constituit, dc asemenea, subiecte care 
au reținut atenția expcrților.

In Comitetul oțelului, delegația ro
mână a arătat că țara noastră, con
secventă politicii sale de dezvoltare 
a colaborării și cooperării economi
ce cu toate statele, militează pen
tru promovarea inițiativelor si ac
țiunilor menite să stimuleze colabo
rarea si in domeniul industriei si
derurgice. Printre .problemele priori
tare se numără cele referitoare la 
Diata otelului, a minereurilor, distri
buția si comerțul cu produse de o- 
tel. precum si studiile referitoare la 
consumurile pe termen lung și va
lorificarea resurselor energetice uti
lizate in această ramură. Participan- 
tii la dezbateri au arătat că pen
tru promovarea cooperării in acest 
domeniu este de un real folos lăr
girea schimbului de vederi prin in
termediul simpozioanelor, reuniuni
lor internaționale pe această temă.

Dezbateri fructuoase au avut loc 
și în cadrul Comitetului pentru 
transporturi interne, precum și pe 
marginea unor probleme de larg in
teres ca cele ale automatizării, stan
dardizării, schimburilor tehnice și 
științifice.

(Agerpres)

tară a refuzat să acorde vizele de 
intrare delegației desemnate.

Grupul român consideră drept o 
datorie de conștiință să pună in 
fala consiliului nu numai problema 
ca Uniunea Interparlamentara să 
protesteze și să aducă la cunoștința 
opiniei publice refuzul juntei, ci și 
de a continua eforturile sale pentru 
ca o delegație a uniunii să meargă 
in Chile. Ca parlamentari, avem 
datoria de a mobiliza opinia publi
că pentru a-și ridica glasul in scopul 
restabilirii drepturilor și libertăților 
democratice, al încetării arbitrarului 
și persecuțiilor la care sînt supuși 
parlamentarii chilieni, forțele demo
cratice și progresiste din această 
țară.

Consiliul interparlamentar a adop
tat in unanimitate hotărirea de a 
menține pe ordinea de zi această 
problemă.

In cadrul dezbaterilor consiliului 
s-a analizat problema organizării ce
lei de-a Il-a Conferințe interparla
mentare privind securitatea și coo
perarea in Europa, ce urmează a 
avea loc la Belgrad La sfirșitul lunii 
ianuarie 1975. Pentru pregătirea 
conferinței a fost constituit un co
mitet format din parlamentari din 
14 țări, intre care și România.

După ce s-au luat hotâriri cores
punzătoare asupra problemelor de 
pe agenda de lucru și a fost ascul
tat raportul cu privire la rezultatele 
Conferinței interparlamentare a sta
telor riverane referitoare la contro
lul poluării Mării Mediterane și 
Mirii ‘Negre, consiliul a aprobat 
primirea in rindurile uniunii a 
grupului național al Pakistanului.

La punctul referitor la viitoarele 
reuniuni interparlamentare consi
liul a aprobat locul și data acestor 
reuniuni.

în încheierea dezbaterilor sale, 
Consiliul interparlamentar a luat act 
de declarațiile parlamentarilor din 
Cehoslovacia. Danemarca, .Coasta de 
Fildeș. Mexic, Pakistan și Belgia, 
care, in numele lor și al altor țări din 
zonă, au exprimat mulțumiri pentru 
buna organizare a lucrărilor sesiunii 
de la București a Uniunii Inter
parlamentare, apreciind ospitalitatea 
deosebit de caldă a poporului ro
mân.

G. S. Dhillon, președinte a. i. al 
consiliului, a reafirmat. în numele 
tuturor parlicipanților, sentimentele 
de profund respect și gratitudine 
față de președintele Nicolae 
Ceaușescu, adresind, totodată, Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, grupului național 
român, mulțumiri pentru succesul 
desăvirșit al sesiunii.

(Agerpres)

Primul ministru al guvernului, to
varășul Manea Mftnescu, a primit, 
simbâtă dimineața, pe Miroslav 
Hruza, președintele sesiunii Comi
siei economice a O.N.U. pentru Eu
ropa, și pe Janez Stanovnlk. secre
tar executiv nl comisiei, care parti
cipă la lucrările celei dc-a XXIX-r 
sesiuni n Comisiei economice n 
O.N.U. pentru Europa, găzduită de 
capitala țării noastre.

In timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, au f'st a- 
bordatG probleme de pe agenda ac

întrevederi la Marea
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste Româ
nia. Miron Constantinescu, r primit 
simbălă pc șeful grupului parlamen
tar al Republicii Arabe Siria, parti
cipant la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii Interparlamentare, 
Ghassan Chalhoub, membru al Con
siliului interparlamentar, împreună 
cu deputății Moharram Tayara, Al- 
Tujjar Abdul Magid și Bador El Din 
Koja. Au fost primiți, de asemenea, 
Song Sing Phil, șeful grupului par
lamentar al R.P.D. Coreene, membru 
al Consiliului interparlamentar, îm
preună cu deputatul In Nam Djal,

Semnarea înțelegerii de colaborare româno-sovietică 
în domeniul editorial si al difuzării cărții pe anii 1974—1976

Sîmbătă la amiază a avut loc la 
București semnarea înțelegerii de 
colaborare in domeniul editorial și 
al difuzării cărții intre Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste și Co
mitetul de Stat pentru edituri, poli
grafie și comerț de carte de pe lin
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., 
pe anii 1974—1976. Sint prevăzute 
traduceri reciproce de lucrări din 
literatura beletristică, socială, știin
țifică și tehnică, schimburi de expo

Cronica zilei
Noul ambasador al R.S.F. Iugo

slavia la București, Petar Dodik, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
în încheierea ediției 1974 a Festi

valului național al artei studențești, 
in zilele de 19—20 aprilie, la Bucu
rești, au avut loc spectacolele for
mațiilor de estradă, de muzică ușoa
ră și ale brigăzilor artistice de agi
tație.

Cei mai buni dintre participanțli 
la competiția de la București își vor 
da concursul la „gala laureaților", 
care se va desfășura, duminică, la 
casa de cultură a studenților din 
localitate.

★
în cadrul marilor aniversări cultu

rale recomandate de Consiliul Mon
dial al Păcii și UNESCO pe anul 
1974, sîmbătă seara, la sala Dalles 
din Capitală a avut loc o manifes
tare consacrată comemorării poetu

i Tragerea specială 
J Administrația de stat Loto- ț Pronosport informează partici-
i panții că tragerea specială
1 LOTO a PRIMĂVERII, la care
l se aplică O NOUA FORMULA
’ TEHNICA, va avea loc la 23
) aprilie. Printre avantajele ofe-
i rite de această tradițională tra-
i gere Loto a primăverii : se
l efectuează 7 extrageri in loc de
, 6, ca pină acum ; se extrag mai
) multe numere — 58 in loc de
i 42 ; se' majorează numărul ca-
’ tegoriilor de ciștiguri de la 24
l la 28 ; se acordă ciștiguri pen-
i tru 3 numere din 22 din am-
) bele extrageri a Vl-a și a
i VII-a. Printre premiile atri-
’ buite figurează autoturisme

„DACIA 1300" și „DACIA 1100", 
i excursii de 2 locuri în U.R.S.S. 
‘ la SOCI (cu durata de 14 zile) 
1 și excursii în SPANIA șl

FRANȚA, precum și ciștiguri 
) in bani de valoare fixă și va- 
i riabilă.
’ Tragerea specială Loto din 23 

aprilie va consta din efectua-

tualei sesiuni a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa, precum și as
pecte ale colaborării tării noastre cu 
acest organism internațional.

La primire au participat Octavian 
Groza, mlnlstrii-secretnr dc stat, 
prim-vicepreșndlnte al Consiliului 
Național pentru Știință șl Tehnologie, 
șeful delegației române la lucrările 
sedunil. Cornel Pacoste, adjunct nl 
ministrului .afacerilor externe, șl 
Constantin Fne, reprezentant per
manent nl României pe lineă Ofi
ciul Națiunilor Unite din Geneva.

Adunare Națională 
precum și șeful grupului parlamen
tar al Israelului, Ari Ankorion, care 
a fost însoțit de Netanel Lorch, se
cretar general al Knessetulul.

★
Sîmbătă, la Palatul Marii Adunări 

Naționale au avut loc intîlniri ale 
unor parlamentari din R. F. Germa
nia și Iran — participant! la lucră
rile sesiunii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare — cu deputați 
români,' membri al comitetelor de 
conducere ale grupurilor parlamen
tare pentru relații dc prietenie cu 
țările respective.

ziții de carte, organizarea de decade 
ale cărții românești in U.R.S.S. și 
ale cărții sovietice in România.

Documentul a fost semnat de Ion 
Dodu Bălan, vicepreședinte al Con
siliului Culturii .și Educației Socia
liste, șl Grant Martinovici Martiro
sian, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru edituri, poligrafie și 
comerț de carte de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S.

(Agerpres)

lui romantic englez George Gordon 
Byron, de la a cărui moarte se îm
plinesc 150 de ani. Personalitatea 
poetului a fost omagiată de prof, 
univ. Ana Cartianu și prof. univ. 
Edgar Papu. Actori de frunte ai tea
trelor bucureștene au recitat apoi 
versuri din lirica poetului.

★
Simbătă seara, la Casa de cultură 

a sindicatelor din Suceava a avut loc 
premiera noului film românesc „Fra
ții Jderi14. Realizat după cunoscutul 
roman cu același nume, de Mihail 
Sadoveanu. noul film, in regia lui 
Mircea Drăgan, se înscrie in suita 
creațiilor cinematografice dedicate e- 
vocării trecutului glorios al poporu
lui nostru, faptelor de vitejie ale îna
intașilor, luptei pentru libertate na
țională și socială.

La spectacolul de gală au fost pre- 
zenți Valeria Sadoveanu, soția ma
relui nostru scriitor, regizorul Mir
cea Drăgan, actorii Marcel Anghe- 
lescu, Colea Răutu, Sebastian Papa- 
iani și alții. (Agerpres)

LOTO a primăverii
rea a 7 extrageri în 3 faze, 
pentru atribuirea ciștigurilor 
obișnuite in bani, suplimentare 
și speciale, astfel : La faza I 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 9 numere din 90 și a 
doua de 9 numere din restul 
de 81), la faza a Il-a se vor 
efectua 3 extrageri (prima de 
5 numere din 90. a doua de 6 
numere din 90 și a treia de 7 
numere din 90). la faza a III-a 
se vor efectua 2 extrageri (pri
ma de 10 numere din 90 și a 
doua de 12 numere din restul 
de 80). Participarea se face pe 
variante de 2 Ici, 5 lei și 15 
lei, variantele de 15 lei dind 
dreptul de ciștig la toate cele 
7 extrageri de la cele 3 faze. 
Se mai poate participa și pe 
variante combinate și combina
ții „cap de pod“ calculate cu 
5 lei sau 15 lei varianta simplă 
componentă. Procurarea bilete
lor se poate face pină in ziua 
de 22 aprilie, inclusiv.
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MESAJ DE FELICITARE ADRESAT 

PREȘEDINTELUI REPUBLICII, 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate președinte Ceaușescu,
Ca președinte al consiliului de administrație la „Control Dala 

Corporation14, partener al guvernului dv. In acțiuni de cooperare, și 
ca vicepreședinte al Consiliului Economic Româno-American, doresc 
să vă transmit urările mele cele mai bune și sincere cu ocazia alegerii 
dumneavoastră ca cel dinții președinte al Republicii Socialiste Roma
nia.

Sînt sigur că alegerea dumneavoastră ca președinte este de bun 
augur pentru dezvoltarea în continuare a cooperării dintre România 
șl S.U.A.

1 WILLIAM C. NORRIS
Președintele

Consiliului de administrație 
la „Control Data Corporation* 

Minneapolis — Minnesota, S.U.A.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BOX 19 ȚĂRI LA
Cea de-a treia ediție a competiției 

internaționale de box „Centura de 
aur" va avea loc intre 7 și 12 mai 
pe ringul montat in incinta patinoa
rului artificial „23 August14 din Ca
pitală. La întreceri și-au confirmat 
participarea, alături .de cei mai buni 
pugiliști români, campioni din 18 
țări, printre care U.R.S.S., Polonia,

HOCHEI PE GHEAȚĂ;

Echipa Uniunii Sovietice - campioană mondială
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață (grupa A), desfășurat la Hel
sinki, a fost ciștigat la actuala edi
ție de reprezentativa U.R.S.S., care 
in ultimul meci a învins cu scorul

ÎN CÎTEVA
• Stadionul „1 Mai" din Timișoara 

a găzduit ieri intilnirea internațio
nală amicală de fotbal dintre for
mația locală Politehnica și echipa 
braziliană F.C. Victoria Rio Branco. 
Fotbaliștii români au terminat în
vingători cu scorul de 1-0 (0-0), 
prin golul înscris de Covalcic (min. 
61).

• In Capitală s-a disputat ieri după- 
amiază meciul amical de fotbal din
tre echipele bucureștene Dinamo și 
Rapid. Fotbaliștii de la Dinamo au 
obtinut victoria cu scorul de 2—1 
(0—1), prin punctele marcate de Săl- 
ceanu (min. 70) și Custov (min. 74). 
Pentru Rapid a înscris Rișniță 
(min. 15).

ÎNOT. — Ieri au continuat la Cluj 
campionatele republicane de înot in 
bazin acoperit.

In penultima zi de întreceri Zeno 
Oprițescu a realizat o performanță 
de valoare internațională, fiind înre
gistrat in primul schimb al ștafetei 
de 4X100 m liber’1 cu timpul de 
53”4/10 — nou record național (ve
chiul record era de 54”3/10). Proba 
a fost cișligatâ de echipa clubului 
Steaua (din care face parte și Zeno 
Oprițescu) în 3’47”4/10.

TIR. — La Poligonul Tunari din 
Capitală au continuat întrecerile 
competiției de tir „Cupa Dinamo", la 
care participă și sportivi de la clu
bul Ruda Hvezda Praga. Probțț de 
pistol viteză s-a încheiat cu victo
ria țintașului român Stan Marin 
(Steaua) cu 596 puncte. In proba de 
armă standard 3X20 focuri, pe pri
mul loc s-a clasat Petr Kowarik 
(Ruda Hvezda Praga) cu 571 puncte.

SCRIMA. — La Heidenheim 
(R.F.G.), in „Cupa Europei44 la spa
dă, echipa maghiară B.V.S.C. Buda
pesta a obținut o surprinzătoare vic-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 aprilie a.c. în țară : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai acceniuate la începutul 
intervalului in nord-estul țării, unde 
local vor câdea ploi sub formă de aver

„CENTURA DE AUR"
Ungaria, Cehoslovacia, Cuba, R.D. 
Germană, Bulgaria, Grecia, Turcia, 
Franța, Ghana etc. In zilele dc 6, 7 
și 8 mai vor avea loc cite două reu
niuni. La 9 și 10 mai sint programa
te semifinalele, sîmbătă, 11 mai. este 
zi de odihnă, finalele la cele 11 ca
tegorii de greutate urmind a avea 
loc duminică, 12 mgi.

de 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) selecționata 
Suediei. Medaliile de argint au re
venit Cehoslovaciei, iar cele de 
bronz Suediei.

RÎNDUR1
torie, eliminînd in sferturile de fi
nală. cu scorul de 9—4, formația 
Ț.S.K.A. Moscova, care pină acum 
ciștigase de 7 ori acest trofeu. Echi
pa Steaua București nu a obținut 
calificarea, pierzind cu 10—5 intil
nirea cu echipa orașului Praga și 
terminind la egalitate : 8—8 (66—65) 
meciul cu formația Milan. In semi
finale se vor întilni : B.V.S.C. Bu- 
dapesta-Tauberbischofsheim și Pa- 
ris-Berna.

ȘAH. — Turneul internațional de 
șah de la Los Angeles s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru iugoslav 
Zvetozar Gligorici. care a totalizat 
7.5 puncte din 11 posibile. Pe locu
rile 2—3. la egalitate, s-au clasat Flo
rin Gheorghiu (România) și Julio 
Kaplan (Porto Rico), fiecare cu 7 
puncte. în lultîma rundă. Gligorici 
l-a învins pe Edmar Mednis (S.U.A.). 
Kaplan a ciștigat. partida cu Zucker-. 
man (S.U.A.). iar Florin Gheorghiu 
a remizat cu Andrew Soltis (S.U.A.).

TENIS. — în „Cupa Davis", echipa 
Poloniei conduce cu 1—0 in intil
nirea cu echipa Ungariei, care are 
loc la Varșovia. Polonezul Fibak l-a 
învins cu 3—6, 6—1, 6—2, 3—6, 6—1 
pe maghiarul Szoke. în cea de-a 
doua partidă. întreruptă de ploaie, 
maghiarul Taroczy co-nduce cu 6—2. 
4—6. 6—3. 5—2 în jocul cu Niedz- 
wiecky. La Helsinki, selecționata 
Finlandei a ciștigat primele două in- 
tilniri in partida cu echipa Turciei. 
(Berner—Ozdemlr 6—0, 6—1. 6—0 ; 
Timonen—Aydin 6—1, 6—1, 6—1). în 
intilnirea de Ia Bruxelles, Belgia— 
Grecia 2—0. Echipele Republicii A- 
rabe Egipt si Bulgariei se află la 
egalitate : 1—1. in partida care are 
loc la Cairo. La Monte Carlo, după 
prima zi. Monaco—Danemarca 1—1.

se. Vlntul va sufla slab, pină la potrl- 
vlt. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 grade, 
izolat mal coborite în prima noapte In 
depresiunile din estul Transilvaniei, Iar 
maximele între 8 șl 18 grade, mal ri
dicate spre sfirșitul intervalului. In pri
ma noapte, în zona deluroasă $1 In nor
dul țârii vor rămîne condiții de produ
cere a brumei. In București : Vreme in 
curs de încălzire. Cerul va fi temporar 
noros, favorabil aversei de ploaie la în
ceputul Intervalului. Vînt slab, pină la 
potrivit Temperatura In creștere.

lnșcriind pe ordinea de zi probleme care preocupă popoarele lu- 
mi' sesiunea de primăvară a Uniunii Interparlamentare, desfășu
rată in aceste zile la Palatul Marii Adunări Naționale, a prilejuit 
un amplu și rodnic schimb de păreri și idei, menite să sporească 
rolul parlamentelor și parlamentarilor în determinarea cursului eve
nimentelor spre consolidarea păcii și securității internaționale. 
Ne-am adresat unor personalități marcante prezente la sesiunea 
de la București cu rugămintea de a prezenta cititorilor „Scinteii“ 
opiniile lor asupra măsurilor ce trebuie adoptate in scopul limitării 
și încetării cursei înarmărilor, al îmbunătățirii in continuare a cli
matului politic și accentuării cursului spre destindere, precum fi a- 
supra rolului ce revine parlamentelor in această privință.

MILK O TARABANOV, prim-vice- 
preșadinte al Adunării Naționale a 
R. P. Bulgaria, președintele Grupu
lui bulgar al Uniunii Interparla
mentare :

— Acumularea unor cantități 
Imense, nemaicunoscute pină in pre
zent, de arme de tot felul constituie 
o gravă amenințare care planează 
asupra omenirii. O singură srinteie 
ar putea genera o catastrofă cu ur
mări incalculabile. De aceea, con
siderăm că intensificarea luptei pen
tru încetarea acestei competiții a ar
mamentelor constituie o necesitate 
Imperioasă.

— Ce rol revine parlamente
lor in eforturile vizînd limitarea 
și. in ultimă instanță, încetarea 
cursei înarmărilor, în crearea 
unui sistem eficient de pace și 
securitate in lume 7

— Parlamentarii au un cuvin», greu 
de spus, in primul rind pentru că 
sint exponenții maselor de alegă
tori care i-au investit cu răspunde
rea de a acționa in numele lor. Ei 
pot. așadar, mobiliza opinia publică, 
exercitind o influență puternică asu
pra guvernelor pentru ca acestea să 
Întreprindă acțiuni concrete in di
recția intereselor popoarelor. In 
plus, parlamentele pot elabora nor
me și legi care să determine adop
tarea de măsuri de dezarmare.

— Cum apreciați dezbaterile 
pe tema dezarmării care au a- 
vut loc in cadrul actualei se
siuni ?

— Consider că schimbul de opinii 
de la București asupra căilor de în
făptuire a dezarmării a fost deosebit 
de util. După cum s-a putut vedea, 
nu totdeauna opiniile au coincis. Au 
existat fi păreri contradictorii fi 

unele înfruntări. Important este 
insă că, in ciuda diferențelor de a- 
preciere a unor chestiuni de ordin 
tehnic, majoritatea covirșitoare a 
delegaților au sprijinit ideea unor 
acțiuni concrete ale parlamentelor 
pentru a fee imprima negocierilor în 
problemele dezarmării un caracter 
concret, astfel ca ele să înceapă să 
se soldeze cu măsuri palpabile, co
respunzător cererilor și năzuințelor 
popoarelor.

EMILE CUVELIEB, senator, pre
ședintele Grupului belgian al Uniu
nii Interparlamentare :

— Apreciem că lupta împotriva 
Înarmărilor a căpătat o mare am
ploare pe diverse planuri. Noi ain 
fost totdeauna împotriva cursei 
înarmărilor, considerind că acumu
larea unor mari stocuri de arme este 
departe de a contribui la o mai mare 
securitate a popoarelor. Credem că 
trebuie reduse cit mai mult aceste 
stocuri, bineînțeles sub un eficient 
control internațional. Astfel de mă
suri trebuie întreprinse in Europa 
și in toate celelalte regiuni ale glo
bului. Dezbaterile reuniunii noastre 
au pus in evidență faptul că parla
mentarii din aproape toate țările 
lumii se pronunță cu hotărire Împo
triva cursei înarmărilor — iar docu
mentele 'prezentate aici sint grăitoare 

acest sens. Considerăm că parla
mentele pot exercita o influență 
puternică pentru a determina adop
tarea unor măsuri eficiente de de
zarmare.

— Cum apreciați inițiativele 
Uniunii Interparlamentare in 
problemele destinderii și secu
rității europene 7

— Aș dori să evidențiez semnifi
cația deosebită a primei conferințe 

interparlamentare pentru securitate 
și cooperare in Europa, care s-a des
fășurat in ianuarie 1973, la Helsinki. 
Ea s-a înscris ca o inițiativă valo
roasă care, cred, a exercitat o in- 
riurire foarte fericită asupra pregă
tirilor și desfășurării Conferinței ge
nerate uropene la nivelul guverne
lor. Delegația belgiană a avut o par
ticipare activă La lucrările primei 
conferințe și sîntem foarte favorabili

Parlamentarii în fața necesității 
istorice a dezarmării și consolidării 

destinderii internaționale
continuării eforturilor, pe plan par
lamentar. in această direcție. Spri
jinim de aceea organizarea celei 
de-a doua conferințe do La Belgrad.

FUKUNAGA KENJI, senator, șe
ful delegații japoneze :

— Se împlinesc 20 de ani de cind 
vasul de pescuit japonez „Fukuryu- 
Masu44 a fost atins de „cenușa mar
ții “, in urma exploziei nucleare e- 
fectuate in atolul Bikini. Tot cu 
două decenii in urmă a fost făcută 
prima propunere de a se interzice 
experiențele nucleare. Ca rezultat al 
eforturilor popoarelor, au fost sub
stanțial îmbunătățite circumstanțele 
politice internaționale, ceea ce oferă 
premise favorabile pentru desfășura
rea luptei in vederea interzicerii to
tale a experiențelor nucleare și acce
lerării dezarmării nucleare. Japonia 
este deosebit de interesată in a se 
Întreprinde pași concreți în această 
direcție. Intrucit experiențele nu
cleare poluează mările și atmosfera 

și degradează în mod sensibil țne- 
diul înconjurător, parlamentul nos
tru, pornind de la faptul că Japo
nia este singura țară lovită de bom
bardamentul atomic, a adoptat, in 
vara anului trecut, o rezoluție, opu- 
nindu-se tuturor experiențelor nu
cleare.

In continuare, reprezentantul 
parlamentului japonez a insis
tat asupra binefacerii pe care ar

/
avea-o pentru întreaga omenire 
eliberarea resurselor folosite azi 
in scopuri militare și afectarea 
lor programelor de dezvoltare.

— încetarea cursei înarmărilor a- 
tomice și adoptarea de măsuri e- 
ficace pentru dezarmarea nucleară 
ar lărgi mult posibilitățile de folo
sire pașnică a energiei atomice. în 
fața omenirii, care in prezent tre
buie să facă față crizei energetice, 
vor fi deschise noi perspective dacă 
eforturile concentrate acum pe plan 
militar vor fi îndreptate spre folo
sirea pașnică mai largă a energici 
atomice, obiectiv ce ar fi facilitat 
printr-un larg schimb de informații 
științifice, printr-o largă cooperare 
internațională in dezvoltarea tehnicii 
atomice, cooperare accesibilă tuturor 
țărilor. Considerăm ca una din prin
cipalele misiuni ale parlamentelor 
aceea de a insufla tuturor popoare
lor sentimentul necesității dezarmă
rii și de a crea o atmosferă favo

rabilă realizării destinderii, reduce
rii poverii înarmărilor.

UMBERTO CARDIA, membru al 
parlamentului italian :

■— Este îmbucurător că tendința 
spre destindere continuă să preva
leze în viața internațională, in pofi
da apariției unor elemente de încor
dare intr-o zonă sau alta. Atrage 
insă atenția o anumită rezistență in 
fața procesului destinderii.

— Cum se manifestă această 
rezistență ?

— Aspectul cel mai periculos al 
rezistenței La care mă refer este o 
anumită campanie ce se desfășoară 
in favoarea înarmărilor. In ultimii 
doi ani, bugetele militare au crescut 
sensibil, depășind suma incredibilă 
de două sute miliarde dolari. In a- 
fara aspectului politico-militar. a- 
ceasta agravează procesul inflațio
nist, adincește discrepanța intre ță
rile industrializate și cele in curs de 
dezvoltare.

— Cum vedeți posibili con
tracararea acestor tendințe ?

— Se șl ie că pasivitatea este fi
lialul tendințelor negative. Este ne
cesar să depunem noi șl mai mari 
eforturi pentru a introduce in agen
da parlamentelor europene și extra- 
europene problemele dezarmării și, 
în primul rind, a celei nucleare, Ac
centuării cursului spre negocieri și 
cooperare internațională. Toate for
țele, indiferent de opțiunile lor po

litice și ideologice, trebuie să-și con
centreze eforturile in această direc
ție. Ar fi de dorit o dezbatere pe 
această temă și pe plan internațio
nal, inclusiv in cadrul unei sesiuni 
speciale a Națiunilor Unite, pentru 
a mobiliza opinia publică interna
țională de a acționa, in vederea 
dezarmării generale și totale.

CARRILLO ALEJANDRO, senator, 
președintele Grupului mexican al 
Uniunii Interparlamentare :

— Consider că un pas dintre cei 
mai importanți în direcția limitării 
Înarmărilor și consolidării păcii ar 
fi extinderea zonelor denuclearizate. 
Fără indoială, este foarte important 
să fie interzise experiențele nucleare 
în scopuri militare. Dar, in același 
timp, este necesar să fie -interzisă 
proliferarea armelor nucleare, adică 
producerea, procurarea, folosirea, ca 
și transportul și depozitarea unor 
asemenea arme. Avem de acum două 
zone in care folosirea sau depozita
rea de arme apocaliptice au fost in
terzise prin tratate internaționale : 
Antarctida și America Latină. După 
părerea noastră, asemenea zone ar 
trebui extinse.

ARNE KIELLAND, membru al 
parlamentului norvegian :

— în opinia mea, pentru conti
nuarea destinderii internaționale și 
realizarea unei păci durabile se im
pun cu stringentă o serie de mă
suri concrete pe linia dezarmării. E 
necesar, in primul rind, să fie in
terzise toate experiențele nucleare ca 
si producerea de noi arme nuclea
re — ca o etapă spre obiectivul ma
jor ce ar consta in distrugerea tu
turor stocurilor nucleare existente. 
Reducerea bugetelor militare ale ță
rilor care afectează mari sume înar
mărilor ar fi, de asemenea, un pas 
pozitiv în direcția limitării cursei 
înarmărilor. Aș adăuga necesitatea 
retragerii trupelor de pe teritorii 
străine. Consider că asemenea mă
suri ar dovedi nu numai bunăvoin
ța statelor in relațiile lor reciproce, 
dar si dorința lor de a adinei co
laborarea internațională si a conso
lida pacea.

MOUSTAPHA TOURE. șeful dele
gației senegaleze j 

— Continuarea cursei Înarmărilor 
îngrijorează profund țara mea, ca și 
toate statele in curs de dezvoltare. 
Noi nu participăm la această cursă, 
dar sintem conștienți de faptul că 
un conflict de amploare nu ne-ar 
ocoli. Oare nu in politica de forță, 
care-si are drept corolar impulsio
narea înarmărilor, și-au găsit origi
nea războiul din Vietnam, conflic
tul din Orientul Apropiat, diverse 
alte situații conflictuale din lume ?

In 'încheierea convorbirii, oas
petele a subliniat :

— Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, ne-a reamintit in 
discursul său magistral, la ședința 
inaugurală a sesiunii noastre, de 
rolul important ce revine parlamen
telor în mobilizarea opiniei publice 
în direcția unor acțiuni concrete 
pentru atingerea obiectivelor po
poarelor Pe plan internațional. Con
sider apelul său ca un îndemn la 
acțiune pentru noi.

JOHANNES VIROLAINEN. minis
tru al finanțelor, președintele Gru
pului interparlamentar finlandez :

— Parlamentarii finlandezi consi
deră deosebit de oportună dezbaterea 
la actuala sesiune a problemelor cru
ciale privind securitatea internațio
nală si dezarmarea, măsurile concre
te ce trebuie întreprinse pentru în
cetarea tuturor experiențelor nu
cleare si reducerea bugetelor mili» 
tare ale statelor. Ceea ce se cere a- 
cum este să fie intreprinșl nași con- 
creti pentru încetarea cursei inarmă- 
rdor si începerea unei dezarmări 
reale. Fără îndoială că reducerea 
tensiunii.militare si stoparea cursei 
înarmărilor sînt probleme ce pri- 

Jn DrImul r*n<L marile puteri, 
lata de ce as dori ca toate parla
mentele să sprijine Înfăptuirea re- 
zolutiel O.N.U. Brin care ,e pro- 
Duno membrilor permanenti al Con- 
s'llului de Securitate să-și reducă 
bugetele militare.

Cred că dezbaterile din cadrul ac
tualei sesiuni sint o contribuție ih 
direcția promovării ideii dezarmării 
si securității internaționale.

Ancheta realizata d«
Al. CAMPEANU 
fi D. ȚINU.



viața internațională
extraordinară a Adunării Generale a O.N, U.

Prin eforturi concertate - spre edificarea 
unei ordini economice internaționale 

în interesul tuturor tarilor

SAN JOS^ Simboluri noi 
la poalele vulcanului Irazu

Tradiționalele subotnice

TsAȚIUNILE UNITE 20 (Corespondența de la C. Alexandroaie) : 
La New \ ork au continuat dezbaterile de politică generală ale se
siunii extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.

Lulnd cuvintul, Artemon Simba- 
n -iyn. ministrul afacerilor externe, 
cooperării șl planului din Burundi, r 
subliniat necesitatea ca toate state
le să fie convinse de imperativul e- 

Affl unor profunde transfor
mări economice, pentru a se permi
te. astfel, fiecărei țâri să participe 
la jalonarea cursului viitoarei ordini 
economice e lumii.

în intervenția sa. Jens Evensen, 
ministrul comerțului și navigației aI 
Norvegiei, a apreciat că țările In 
curs de dezvoltare eu nevoie de un 
mecanism internațional care să le 
asigure un acces stabil pe piețele 
țărilor Industrializate. Necesitatea 
creării unui astfel de mecanism — 
a arătat vorbitorul — este evidenția
tă de continua deteriorare a terme- 
~ lor de schimb ai produselor ex
portate de țările in curs de dezvol
tare.

Ritmul lent de dezvoltare econo
mică al unor state africane și asia
tice — a declarat Babacar Ba. mi
nistrul finanțelor și economici al 
Senegalului — se datorează in ma
rc măsură deteriorării mecanismu
lui monetar internațional și terme
nilor de schimb ai produselor țări
lor amintite pe piețele țări
lor industrializate. Arătind că ac
tuala ordine economică internațio
nală a fost creată de statele indus
trializate cu 30 de ani in urmă, mi
nistrul senegalez a declarat că a so
sit timpul ca această ordine să fie 
schimbată radical pentru a putea 
servi intereselor tuturor țărilor.

Mansour Khalid, ministrul aface
rilor externe al Sudanului, s-a ocu
pat in cuvintarea sa, in principal, 
de necesitatea coordonării eforturi
lor pe scară mondială pentru acor
darea de asistență tehnică, financia
ră și economică statelor in curs de 
dezvoltare.

Scopul actualei sesiuni extraordi
nare a Adunării Generale — a evi
dențiat David Charles Ganao, mi
nistrul afacerilor externe ăl Repu
blicii Populare Congo — este de a 
realiza concertarea eforturilor tutu

ror statelor în direcția edificării 
unei noi ordini economice interna
ționale bazată pe egalitatea deplină 
intre state, liberă de orice fel de 
presiuni sau de acte de agresiune 
economică. îndeplinirea acestui țel 
— a afirmat ministrul congolcz — 
va permite țărilor in curs de dez
voltare să exercite un control efi
cient asupra economiilor, resurselor 
și bogățiilor lor naturale.

Necesitatea reconstruirii unor noi 
relații economice internaționale a 
fost subliniată și de reprezentan
tul Filipinelor. Narciso Teyes.

Ahmed Ezzeldin Hilal, ministru 
al petrolului și resurselor miniere al 
Egiptului, a cerut secretariatului Na
țiunilor Unite să intocmească un 
studiu in legătură cu profiturile rea
lizate de statele dezvoltate de pe 
urma exploatării zăcămintelor petro
lifere in statele in curs de dezvol
tare. Vorbitorul a chemat la coor
donarea eforturilor statelor pentru 
sporirea producției agricole și de 
produse alimentare, precum și pen
tru acordarea de asistență financia
ră statelor in curs de dezvoltare.

în favoarea creării unui sistem 
stabil al materiilor prime, a unei 
noi ordini economice internaționale 
bazate pe echitate, in interesul tutu
ror statelor, s-au pronunțat, do ase
menea. Garrett Fitzgerald, ministrul 
afacerilor externe al Irlandei, Sta. 
vros Russos, ambasadorul Greciei la 
Națiunile Unite, Gheorghi Sevei, mi
nistrul afacerilor externe al R.S.S. 
Ucrainene, ministrul afacerilor ex
terne al Indiei, Swaran Singh. Hais- 
sam Kelani, reprezentantul Siriei, 
a arătat că trebuie stabilit un 
raport echitabil intre prețurile mate
riilor prime și semifabricate expor
tate de statele in curs de dezvoltare 
și prețurile bunurilor industriale Im. 
portate de acestea. El s-a pronunțat 
pentru înlăturarea discriminărilor din 
calea extinderii comerțului interna- 
țional, precum și pentru condamna
rea practicilor neocolonialiste ale cor
porațiilor internaționale.

MOSCOVA 20 (Co
respondență de la L. 
Duță). — în fiecare an, 
in simbfita din preaj
ma aniversării zilei de 
naștere a lui V. I. 
Lenin, oamenii sovie
tici, continuind tradi
ția subotnlcelor co
muniste apărute la în
ceputurile puterii so
vietice. desfășoară 
ample inițiative și ac
țiuni menite să spo
rească roadele efor
turilor lor construc
tive. Răspunzind În
demnurilor lansate de 
P.C.U.S., oamenii mun
cii au lucrat In aceas- 
•tă sîmbătă sub lozin
ca : „Productivitatea 
muncii — la un nivel

record ; cea mal mare 
parte a producției să 
fie obținută din ma
terii prime și resurse 
energetice economisi
te !“

Cu acest prilej s-a

U. R. S. S.

Înregistrat o amplă 
paletă de inițiative și 
angajamente in dife
rite sectoare ale pro
ducției materiale. Ast
fel. muncitorii din ra
ionul moscovit „Pro- 
letarski" s-au angajat 
ca in această zi. prin 
munca lor, să contri

buie suplimentar la 
fondul cincinalului cu 
peste un milion de 
ruble. Vești asemănă
toare. relatate de pos
turile de radio și te
leviziune. au pnrvertlt 
de pe întreg cuprinsul 
Uniunii Sovietice. De 
pildă, tinerii Kuz- 
bass-ului și-nu propus 
să producă 400 000 tone 
de cărbune, din care 
cea mai mare parte să 
fie extrasă cu ener
gie electrică economi
sită ; textilistele com
binatului de mătase 
din orașul Ceaikovski 
s-au angajat să reali
zeze 200 000 metri țe
sături de mătase.

ORIENTUL APROPIAT
• Atac terorist asupra Academiei militare tehnice din 

Cairo • Incidente siriano-israeliene

Față de mările metropole lati
no-americane, unde progresul se 
asociază invariabil cu aglomerația 
crcscindă, cu zgomot șl atmosferă 
tot mai greu respirabilă, capitala 
Republicii Costa Rica, San Jose, 
pare mai degrabă o localitate bal
neară. Situat la o înălțime de 1 200 
de metri, acolo unde lanțul Cordi- 
lierilor formează un conglomerat 
de piscuri vulcanice și văi roditoa
re. acest oraș beneficiază de o cli
mă tonifiantă, ferită de excese, și 
adăpostește in perimetrul său vreo 
450 000 locuitori, cam o treime din 
populația țării. Orașul a crescut 
mult in ultimele două decenii, ex- 
tinzindu-și periferiile spre poalele 
vulcanului Irazu, al cărui con do
mină peisajul capitalei costarlcane. 
Din mulțimea caselor scunde, cu 
acoperișuri plate și inundate mai 
totdeauna de verdeață, construcți
ile care se disting prin stilul lor 
arhitectural sint in genere institu
țiile de invățămint sau spitalele 
moderne, iar edificiile cele mai 
înalte (10—12 etaje) sint — în mod 
simbolic — Palatul Justiției și Se
diul Prevederilor Sociale. La San 
Josă nu poți vedea clădirea mi
nisterului de război, din simplul 
motiv că un asemenea minister nu 
există din 1948, cind armata a fost 
desființată, iar cazarma Bella Vis
ta transformată in muzeu de artă.

Acest act. unic pe meridianele 
Americii Latine, se datoreste ac
tualului președinte Jose Figuerres

Ferrer — căruia costaricanii îi 
spun familiar „Don Pepe" — fon
datorul Partidului Eliberării Na
ționale și personalitate de mare 
prestigiu în viața politică a țării 
in ultimii 25 de ani. Pentru men
ținerea ordinii interne, Costa Rica 
dispune de o „gardă națională". 
Dacă cele mai multe dintre țările 
acestei zone cheltuiesc pentru în
treținerea armatei o bună parte 
din buget, costaricanii dedică ju
mătate din buget pentru invăță
mint și cultură, reușind astfel să 
elimine aproape complet plaga a- 
nalfabetismului și să facă din uni
versitatea din San Jose una din 
cele mai reputate instituții de in
vățămint superior din America La
tină.

Colindind străzile drepte și în
grijite ale acestui oraș, vizitatorul 
este însoțit pretutindeni de mires
mele florilor, nu numai fiindcă pe 
aceste meleaguri iși dă întilnire 
flora celor două Americi, expunînd 
o varietate rar intilnită, ci și gra
ție pasiunii locuitorilor pentru flo- 
ricultură, etalată în egală măsură 
în rondourile multicolore din pie
țe șl parcuri, ca și în grădinițele 
din jurul locuințelor.

Pasiunea pentru flori, expresie a 
aspirației spre frumos și perfec
țiune, se integrează și ea în an
samblul de simboluri care definesc 
vocația pașnică a costaricanilor.

v. o.

Ambasadorul român în Republica Guyana 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

GEORGETOWN 20 (Agerpres). — 
La 19 aprilie, Petrache Dănilă, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România in Republica Guyana, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui acestei țări, Arthur 
Chung.

Ambasadorul român a transmis, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, un mesaj de 
prietenie președintelui Republicii 
Guyana și urări de progres și pros

peritate poporului guyanez. Pre
ședintele Arthur Chung a mulțumit 
pentru mesaj și a adresat călduroa
se urări de sănătate și fericire 
președintelui Republicii Socialiste 
România și de noi realizări poporu
lui român.

In timpul Întrevederii, șeful sta
tului guyanez și-a exprimat convin
gerea că există posibilități de dez
voltare a relațiilor dintre Republica 
Guyana și Republica Socialistă 
România.

Cuvintarea lui H. Kissinger 
la Adunarea generală a O.S.A.

ATLANTA 20 (Agerpres). — Luind 
cuvintul in fața Adunării generale 
a Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a declarat că Sta
tele Unite nu pot pretinde să refacă 
lumea, să-și impună metodele și de
ciziile lor celorlalte țâri. „Lumea a 
cunoscut destul — a spus el — pre
siunea grupurilor, sfere exclusive și 
aranjamente discriminatorii44. Kissin
ger a afirmat că relațiile dintre 
S.U.A. și vecinii lor de la sud sint 
animate de un nou spirit, pe care l-a 
denumit „spiritul de la Tlatelolco44 
(după districtul cu acest nume al 
capitalei mexicane, unde a avut loc, 
in urmă cu două luni, o reuniune la 
nivel ministerial a O.S.A.). „Acest 
spirit — a spus Kissinger — nu este 
valabil numai pentru această emisfe
ră, ci și dincolo de oceane". „Pinâ 
in prezent, a spus secretarul de stat

american, adresindu-se celorlalți mi
niștri ai afacerilor externe, prezențl 
la Atlanta, modalitățile și evoluția 
cooperării dintre țările noastre erau 
determinate de Statele Unite. Cu ma
rile noastre resurse materiale și teh
nice am fost tentați adesea să fa
cem pentru alții ceea ce noi consi
deram că este mai bine pentru ei. 
Această atitudine a încetat să mai 
definească relațiile dintre noi". Kis
singer a arătat, in context, că „de-a 
lungul’ unor ani de neliniști și încer
cări noi am aflat că nici pacea și 
nici dezvoltarea nu mal pot fi atinse 
fără un efort și un angajament din 
partea celorlalte națiuni". în sfirșit, 
el a declarat că „noul dialog" cu ță
rile latino-americane, bazat pe o de
plină egalitate intre părți, nu consti
tuie „o concesie" din partea Statelor 
Unite, ci „o necesitate pentru toți".

CAIRO 20 (Agerpres). — După 
cum informează un comunicat di
fuzat vineri seara in capitala egip
teană de oficiul Procuraturii statu
lui și reluat de agențiile de presă, 
un grup format din aproximativ 20 
de teroriști, membri ai unei organi
zații extremiste secrete, au lansat, 
in dimineața zilei de joi, un atac 
armat asupra Academiei militare 
tehnice din Cairo. în timpul schim
bului de focuri care s-a produs in 
incinta clădirii — precizează comu
nicatul — 11 persoane au fost ucise, 
iar alte 27 rănite.

După cum relevă comunicatul, 
conducătorul grupului care a orga
nizat atacul a fost arestat de forțe
le de securitate egiptene. Investiga
țiile in vederea stabilirii responsa
bilităților pentru această acțiune 
continuă.

TEL AVIV 20 (Agerpres). — „Co
mitetul celor cinci", instituit de con
ducerea Partidului Muncii din Israel 
pentru a desemna pe succesorul pre
mierului demisionar. Golda Meir, a 
eșuat în prima sa tentativă de a 
soluționa criza guvernamentală —

relatează agenția Reuter. Consultă
rile cu liderii partidului nu au per
mis realizarea unui consens asupra 
personalității căreia urmează să-i 
fie încredințată formarea unui nou 
guvern de coaliție. Membrii comi
tetului se vor întruni, din nou, du
minică.

DAMASC 20 (Agerpres). — Un co
municat militar difuzat de postul de 
radio Damasc anunță că duelurile de 
artilerie siriano-israeliene au conti
nuat. cu intermitente, in cursul nop
ții de vineri spre sîmbătă. in regiu
nea muntelui Hermon. Dimineața, 
incidentele s-au extins și in alte 
regiuni ale frontului. La Damasc s-a 
anuntat că luptele s-au caracterizat 
„prin violentă și prin folosirea ma
sivă a armamentului".

TEL AVIV 20 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvint al Comandamen
tului militar de la Tel Aviv a de
clarat că aviația israeliană a atacat, 
vineri, poziții siriene din apropierea 
liniei de încetare a focului, baterii 
de artilerie și stația de radar din Io- 
calitatea Zabadani, situată la nord de 
muntele Hermon.

DECLARAȚIA
CONSILIULUI MONDIAL

AL PĂCII
HELSINKI 20 (Agerpres). — 

capitala Finlandei a fost dată 
blicității o declarație a Consiliului 
Mondial al Păcii, cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a acestei orga
nizații. In cei 25 de ani de activi
tate a consiliului, mișcarea partiza
nilor păcii din întreaga lume a de
venit o puternică forță o lumii con
temporane. Consiliul Mondial al 
Păcii și organizațiile naționale, crea
te in peste 120 de țări, joacă, astăzi, 
un rol activ in lupta popoarelor 
pentru înfăptuirea destinderii inter
naționale, pentru democrație, inde
pendență națională și progres social, 
se arată in declarație.

în 
pu-

La Milano te desfă
șoară cea de-a 52-a e- 
diție a Tirgului inter
național — importan
tă manifestare eco
nomică internațională. 
Atingind un adevărat 
record de participare, 
„Fier a Cam pion ari a", 
intrată în al șaselea 
deceniu de existență, 
găzduiește in acest an 
peste 10 600 de expo
zanți din 80 de țări 
de pe toate continente
le. Se remarcă crește
rea continuă a prezen
ței țărilor in curs de 
dezvoltare din Africa, 
Asia și America Latina, 
al căror număr se ridi
că la actuala ediție la 
49. Pentru prima dată 
participă la tirg Re
publica Populară Chi
neză. Cea mai mare 
parte din aria expo- 
ziționalâ a tirgului, de 
peste 260 000 mp, este 
ocupată de industria 
țării gazdă, numărul 
firidelor participante 
ridicindu-se la aproa
pe 8 000.

Și in acest an, in
dustria țării noastre 
este amplu reprezenta
tă la Tirgul internațio
nal de la Milano, fapt 
ce ilustrează nu numai 
evoluția continuu fa

La 21 aprilie, cor
pul electoral colum
bian se prezintă in 
fața urnelor pentru a

agerițiilede presa transmit:
Ministrul costarican al 

educației, Fcrnand° >-» 
primit oe prof. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, președintele Academiei 
de stiinte sociale și politice, șeful 
delegației române prezente la lucră
rile reuniunii latino-americane pre
gătitoare a Conferinței mondiale a 
populației de la București. Cu acest 
prilej, au fost abordate o serie de 
probleme de educație și demografie 
ale țărilor in curs de dezvoltare, pre
cum si cooperarea româno-costari- 
cană in aceste domenii.

fll doilea Congres al 
Partidului Socialist din Ci-

pjj'Țj — E.D.E.K. — și-a început lu
crările la Nicosia. După cuvintul de 
deschidere, rostit de Vassos Lyssa- 
rides, președintele E.D.E.K., delegații 
au dezbătut rapoartele privind situa
ția politică din Cipru și poziția parti
dului in problemele economice, edu
cației, agriculturii, muncii și tineretu
lui. La lucrările congresului parti
cipă. Ca invitați, delegați al unor 
partide, organizații și mișcări de e- 
liberare națională din străinătate. 
Din partea Frontului Unității Socia
liste din România participă tovară
șul Petre Dănică, membru al Con
siliului Național al F.U.S.

tetul Central al Partidului Socialist 
Democratic din Italia (membru al 
coaliției guvernamentale de centrTi- 
stinga) s-a reunit la Roma, in pri
ma sa ședință după Congresul Na
tional de la Genova, țihut la 2—6 
aprilie: Mario Tanassi a fost reales 
de către C.C. al P.S.D.I. în funcția 
de președinte al partidului, iar Fla
vio Orlandi în cea de secretar po
litic.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

vorabilă a raporturi
lor economice romăno- 
italiene, dar și dorin
ța celor două țări de 
a identifica și valori
fica noi posibilități 
pentru multiplicarea 
și ridicarea pe noi 
trepte de dezvoltare a 
acestor legături, reci
proc avantajoase, prin 
promovarea contacte
lor intre specialiști șl 
oamenii de afaceri, 
intre întreprinderile șl 
organizațiile economice 
din România și Italia.

22 de întreprinderi 
de comerț exterior din 
România prezintă o 
bogată gamă de pro
duse din industriile 
mecanică, petroliferă, 
chimică, a materialelor 
de construcții, alimen
tară și artizanat. Lo
cul preponderent este 
deținut de produsele 
industriei mecanice — 
ramură care a cunos
cut in ultimii ani un 
înalt ritm de dezvol
tare, și care atestă 
un înalt grad de exe
cuție și concepție. La 
standul consacrat in
dustriei electronice și 
electrotehnice se re
marcă, între altele, 
calculatoarele electro
nice CE—172 T șl CE

alege pe viitorul pre
ședinte al republicii, 
precum și noua com
ponentă a Congresului

126, calculatoarele pen
tru facturat și conta
bilizat FC—15 și FC— 
30. cinescoape, apara
te de radio și televi
ziune. piese de radio 
și se mi conductori, ele
mente de automatiza
re, transformatoare e- 
lectrice. In cadrul tîr- 
gului sint, de aseme
nea, expuse autoturis
me de teren ARO, ex
cavatoare. mașini a- 
gricole, motoare Die
sel, electrocompresoa- 
re. Bogat este și sor
timentul pe care-l 
prezintă industria chi
mică românească.

In mesajele adresate 
cu prilejul deschiderii 
tirgului de către pre
ședintele Republicii 
Italiene, Giovanni Le
one, și primul ministru, 
Mariano Rumor, se su
bliniază, printre alte
le, importanța acestei 
manifestări pentru 
stringerea' colaborării 
dintre state, pentru 
acțiunea lor comună, 
îndreptată spre pace și 
securitate internațio
nală.

Radu BOGDAN
Milano. 19.

Național (112 senatori 
și 199 deputațl). a a- 
dunărllor departamen
tale și municipale.

Candidează la func
ția supremă reprezen
tanții a cinci partide 
și coaliții : Alfonso 
Lopez Michelsen (par
tidul liberal). Alvaro 
Gomez Hurtado (par
tidul conservator). Ma
ria Eugenia Rojas de 
Moreno (Alianța Na
țională Populară — 
ANAPO). Hermes Du
arte Arias (Partidul 
Democrat-Creștin) și 
Hernando Echeverri 
Mejia (coaliția de 
stingă, „Uniunea Na
țională de Opoziție" 
— U.N.O. — din care 
face parte și partidul 
comunist alături de 
Mișcarea Amplă Co- 
lumbiană și Mișcarea 
Revoluționară Inde
pendentă).

In cursul campaniei 
electorale, candidatul 
liberal. Michelsen, a 
subliniat necesitatea 
combaterii inflației 
prin „limitarea con
comitentă a creșterii 
prețurilor și salarii
lor". Intr-o cuvintare 
rostită la 6 aprilie, el 
a pus un accent deo
sebit pe apărarea su
veranității țării și pe 
valorificarea in inte
resul național a resur
selor de care dispune 
Columbia. Reprezen
tantul conservatorilor. 
Gomez Hurtado, a in
sistat asupra priorității 
dezvoltării economice 
fată de Îmbunătățirile 
sociale, promițind. in
tre altele, in caz că 
vă fi ales, „un buldo
zer pentru fiecare co
mună". Platforma

ANAPO în aceste ale
geri susține necesita
tea unei „guvernări 
pentru clasele popu
lare", care să asigure 
„dispariția inegalități
lor exisjtente"; grupa
rea traversează o pe
rioadă de divergențe 
interne, care au făcut 
ca 40 din cei 109 re
prezentanți ai săi in 
Congresul Național 
să-și retragă sprijinul 
pentru candidatura 
Măriei .Eugenia Rojas, 
Partidul Democrat- 
Creștin proclamă ca 
teză principală „struc
turarea economiei pe 
baze comunitare".

Observatorii politici 
subliniază ca fiind 
deosebit de important 
faptul că la aceste a- 
legeri forțele de stin
gă din Columbia s-au 
constituit, pentru pri
ma dată in istoria ță
rii, intr-un front unic.

Programul coaliției 
de stingă prevede na
ționalizarea resurselor 
petroliere, miniere, fo
restiere și marine, ex
proprierea latifun
diilor, desființarea mo
nopolurilor din eco
nomia țării, necesita
tea luptei împotriva 
neocolonialismului și 
a dominației străine, 
în ceea ce privește 
politica externă, can
didatul Uniunii Națio
nale de Opoziție se 
pronunță pentru lăr
girea relațiilor diplo
matice. comerciale și 
culturale ale Colum
biei cu toate țările 
lumii, indiferent de

orînduirea lor social- 
politicâ, pe baza ega
lității in drepturi. a 
respectului și avanta
jului reciproc.

Spre deosebire de 
ultimele ^crutine, ca
racterizate printr-un 
pronunțat procent al 
abținerilor, de astă- 
dată se scontează pe 
o participare masi
vă la vot, deoarece 
ia sfirșit înțelegerea 
stabilită acum 16 ani 
intre partidele liberal 
și conservator. înțele
gere țoncretizată in 
crearea așa-numitului 
Front Național. în baza 
căruia cele două for
mațiuni politice iși re
zervau alternarea la 
președinție a 
zentanților lor, ca 
împărțirea 
publice la toate nive
lurile. excluzindu-se 
astfel participarea ce
lorlalte partide.

împrejurarea că ac
tuala campanie elec
torală a dobindit ca
racterul unei verita
bile confruntări de 
poziții, desprinsă de 
canoanele ciclului „al
ternării automate", ca 
și asigurările date de 
guvern că va face to
tul ca scrutinul să șe 
desfășoare în condiții 
de calm și corectitu
dine, conferă cursei 
pentru președinția re
publicii semnificația 
unui moment politic 
deosebit.

La Paris 8-a deschis a opta 
ediție a ' bienalei de mașini-u-' 
nelte, echipament de sudură și 
echipament mecanic in cadrul 
căreia expun firme din 25 de țări. 
Prezentă pentru a treia oară la 
această prestigioasă confruntare 
tehnică internațională, țara 
noastră expune o variată gamă 
de mașini-unelte și rulmenți. 
De un interes deosebit în rin- 
durile specialiștilor și oameni
lor de afaceri se bucură noile 
tipuri de mașini-unelte asimi
late în fabricație in perioada 
actualului cincinal, cum sint: 
strungurile tip „Saro“, mașina 
de alezat și frezat „Afd-100u 
cu afișa) de cote, mașini de 
rectificat universale.

Exportatorii suedezi șl 
finlandezi de hirtie și ce- 
llllOZâ au anuntat 0 majorare a 
prețurilor de vînzare. începînd din 
trimestrul III al anului in curs. La 
unele tipuri de celuloză, creșterile 
vor fi de 30 la sută, în comparație 
cu prima jumătate a anului.

0 delegație a Frontului 
Unit Național al Cambod- 
giei și a G.R.U.N.C., condusă 
de Khieu Samphan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al F.U.N.C., 
vicepremier al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al- Cambodgiel 
(G.R.U.N.C.) și ministru al apărării 
naționale, a sosit la Tirana intr-o 
vizită oficială de prietenie.

repre- 
și 

funcțiilor

Eugen POP
Santiago de Chile

Acord chino-japonez pri
vind transporturile aerie- 
jțg# în prezența lui Li Sien-nien, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, reprezentanții R. P. 
Chineze și Japoniei au semnat, sim- 
bătă. la Pekin acordul privitor la 
transporturile aeriene dintre cele 
două țări.

Naționalizări în India.
Guvernul Indiei a hotărit să națio
nalizeze compania constructoare de 
vagoane „Britania Engineering" — a 
declarat în Camera inferioară a par
lamentului ministrul indian al trans
porturilor feroviare. Cu acest prilej, 
el a arătat că guvernul examinează, 
in prezent, problema naționalizării 
altor patru companii particulare con
structoare de vagoane de cale fe
rată. care acționează cu capital 
străin.

Mario Tanassi reales 
președinte al P.S.DJ. Comi-

Convorbiri algeriano- 
vest-germane. cancelarul r.f. 
Germania, Willy Brandt, și președin
tele Algeriei, Houari Boumediene, 
și-au reluat slmbătă convorbirile 
oficiale privind raporturile bilate
rale, evoluția situației internaționale 
și viitorul relațiilor dintre lumea 
arabă, Africa și Europa.

„Pioneer -11"
se apropie de Jupiter

Controlorii misiunii „Pio- 
neer-11" au procedat la aprin
derea, In două reprize, a mo
toarelor direcționale ale son
dei, in vederea plasării ei pe 
o orbită care să o apropie mai 
mult de planeta Jupiter. Mane
vrele amintite urmează să 
apropie sonda la o distanță de 
arrroximativ 42 000 km de Ju
piter — cea mal mică distanță 
la care o navă spațială a 'tre
cut vreodată pe lingă planeta- 
gigant.

Nou val de violentă în Irlanda de Nord
LONDRA 20 (Agerpres). — După 

o scurtă perioadă de acalmie, o nouă 
serie de explozii și atentate au avut 
loc, sîmbătă, in mai multe localități 
ale Irlandei de Nord.

în orașul Clady din comitatul Ty
rone șase persoane au fost rănite 
in urma exploziei unei bombe, in 
timp ce la Londonderry mai multe

magazine din centrul orașului au su
ferit avarii.

în alte localități ale Ulsterului 
s-au Înregistrat, de asemenea, pa
gube și avarii ca urmare a utilizării 
de către elementele extremiste a 
unor automobile Încărcate cu explo
zibili.

• „GIOCONDA" LA 
TOKIO. în prezența a 600 de 
personalități ale vieții cultural- 
artistlce japoneze, „Gioconda" 
a fost expusă la Muzeul Natio
nal din Tokio. Celebrul tablou 
a sosit de la Paris pe calea ae
rului, in cel mal strict secret, 
in timp ce poliția de pe aero
portul metropolei nipone a fost 
pusă in stare de alertă. Măsuri 
excepționale au fost luate pen
tru contracararea efectelor pe 
care le-ar putea avea micile 
schimbări de climă ce au inter
venit odată cu „schimbarea do
miciliului". Tabloul este așezat 
într-o vitrină dotată cu un dis
pozitiv perfecționat de climati
zare și cu sticlă antlșoc. Un pu
ternic serviciu de ordine regie's 
mentează trecerea vizitatorilor 
in fața vitrinei. Se așteaptă ca 
numărul lor să ajungă la 1.5 
milioane, 500 000 de bilete fiind 
vindute Încă înainte de deschi
derea expoziției. Sint prevăzute 
circa 30 000 de persoane pe zi, 
care vor trebui sâ aștepte la 
rind cel puțin o oră pentru ca 
să se oprească exact 10 secunde, 
cit e prevăzut oficial, în fața 
minunatei imagini. Concomi
tent, o adevărată „modă Gio
conda" se răspindește printre 
tinerele japoneze care Încearcă 
să se coafeze și să împrumute 
trăsăturile și surisul misterios 
al capodoperei lui Leonardo da 
Vinci.

• RO3OTUL LA LU-

AB“, creatoarea primilor roboți 
industriali din Suedia, a reali
zat recent un mecanism ca
pabil să manevreze cu ușu
rință piese in greutate de 
pină la 60 de kilograme. Proas
păt „angajat" al unei fabrici de 
produse din mase plastice de 
lingă Stockholm, acest robot, 
care lucrează conform unui 
program prestabilit, deservește 
presele producătoare de piese 
de mari dimensiuni. El se de
plasează pe șine între rindurile 
de mașini, puțind să se abată 
lateral pină la distanțe de 1,5 
metri și avînd caDacitatea de a 
efectua rotații complete. Un 
mare avantaj al robotului este 
faptul că, in numai 20 de mi
nute, prin folosirea unui alt 
program, automatul se „recali
fică", devenind apt pentru alte 
„meserii" in care ușurează mun
ca omului.

• ACUPUNCTURA Șl 
CHIRURGIE, o 0Pe- 
rație chirurgicală pe inimă des
chisă a fost realizată cu succes 
într-un spital din Șanhai. pa
cientul fiind anesteziat prin a- 
cupunctură. Specialiștii chinezi 
arată câ folosirea acupuncturii 
in locul anesteziei clasice, înso
țită de o reducere a tempera
turii corpului supus intervenției 
chirurgicale, prezintă avantajul 
că elimină posibilitatea declan
șării șocului post operatoriu.

• LA CE AJUTĂ PNEU
RILE UZATE. Pneurile vechi 
contribuie la... înmulțirea fau
nei marine. Efectele pozitive ale 
acestei experiențe au fost stu
diate recent de aproximativ 500 
de oceanologi, întruniți in ora
șul american Houston. Ei aty 
constatat că recifele artificialei 
construite, acum un an, dirt' 
peste 50 000 de pneuri vechi in 
fața coastelor Floridei au dus 
la apariția in această zonă, a- 
proape complet lipsită de faună, 
a cel puțin 87 de specii de pești.

• PLOAIE CU NISIP
ROZ. Nu de mult, Algerul a 
fost martorul unui fenomen 
neobișnuit : intr-o zi ca toate 
celelalte, -străzile au fost acope
rite de ceață ; apoi, pe cerul 
roșu-plumburiu s-au stirnit tu
netele și a început să cadă o 
ploaie... roșie. Cind cerul s-a 
înseninat, casele erau acoperite 
cu un strat de nisip roz. Spe
cialiștii consideră că acest fe
nomen este rezultatul unei fur
tuni de nisip din Sahara, para
lel cu invazia unor mase de aer 
rece din nord.

• OXIGEN PENTRU 
LACUL GENEVA? sPe- 
cialiștii studiază proiectul pro
pus de inginerul elvețian Au
guste Chevalley, pentru a în
sănătoși apele extrem de po
luate ale lacului. Se are in ve
dere un fel de „respirație arti
ficială" : printr-o conductă in
trodusă in lac și prevăzută cu 
găuri fine se va pompa oxigen 
pur, care, cu ajutorul curenților 
subacvatici, se va • răspindi in 
tot lacul. Toate operațiile, in
clusiv curățirea lacului de alge 
și reziduuri, ar urma să fie 
inspirate din metodele folosite 
de experții suedezi, renumiți pe 
plan internațional in tehnologia 
regenerării apelor.

• CU IAHTUL IN 
JURUL LUMII. La începutul 
anului viitor, inginerul sovietic 
Osvod Cebaniuk, in virstă de 51 
de ani, sportiv și marinar în
cercat, a hotărit să facă încon
jurul lumii pe un iaht in 
lungime de 12,6 metri, acționat 
de un motor cu o capacitate da 
12 CP. Viitorul navigator soli
tar iși propune să parcurgă o 
distanță de 30 000 de mile in a- 
proximativ 12 luni.
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