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In ziua de 13 iulie 1973 a avut loc, 
sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ședința comună a Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a Româ
niei și a Consiliului de Miniștri.

La ordinea de zi au fost înscrise ur
mătoarele puncte :

1. — Măsuri cu privire la majora
rea prețurilor la contractarea anima
lelor și la majorarea prețurilor de

desfacere cu amănuntul a produselor 
animaliere.

2. — Trecerea la majorarea sala
riilor pe anul 1973 și compensarea 
cheltuielilor determinate de modifica
rea prețurilor la produsele din carne.

în legătură cu cele două puncte în
scrise la ordinea de zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă 
expunere în fața Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a Con
siliului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și a Consiliului de Mi
niștri, care se dă publicității.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
Consiliul de Miniștri, dînd o înaltă a- 
preciere expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, au aprobat în unanimitate 
propunerile prezentate.

Se dă publicității hotărîrea Comite
tului Central al P.C.R., Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale și Consiliului de Miniștri cu pri
vire la problemele înscrise la ordinea 
de zi.

Ș'

Vineri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat, a vizitat Expoziția „Pro
duse și tehnologii noi 
strucția de mașini".

Prin cele peste 1 500 
duse și tehnologii noi, 
ția reprezintă o elocventă sin
teză a creativității tehnice și 
realizărilor actuale ale construc
torilor de mașini.

Vizitarea expoziției de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prilejuit o nouă întîlnire cu 
factorii de răspundere din mi
nistere, centrale, 
și institute, 
trecere î 
cipalelor 
meniul 
țiilor de

cu
în revistă 

preocupări 
industriei 

; mașini,

în con-

de pro- 
expozi-

întreprinderi 
specialiști, o 

a prin- 
din do- 
construc- 

cît și a-

doptarea unor măsuri eficiente 
în vederea materializării obiec
tivelor de perspectivă elaborate 
in lumina programului de dez
voltare și modernizare în conti
nuare a acestei ramuri. Indus
triei constructoare de mașini, 
ramură cheie pentru dezvoltarea 
lapidă și modernizarea econo
miei naționale, conducerea par
tidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, îi acordă perma
nent o deosebită atenție, un spri
jin nemijlocit. Cele peste 200 de 
vizite de lucru — din care 24 
numai in acest an — în unități 
ale industriei construcțiilor de 
mașini, întîlnirile și consfătuirile 
de lucru, contactele permanente 
cu conducerile ministerelor, cu 
specialiștii și muncitorii din în
treprinderi sau din instituțiile 
de cercetare și proiectare, au

constituit un factor dinamizant, 
deschizînd noi orizonturi și ge
neroase perspective pentru pro
gresul continuu al acestei indus
trii, în pas cu cele mai noi cu
ceriri ale științei și tennicii.

în această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost înso
țit de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini 
grele, Virgil Actarian, ministrul 
industriei construcțiilor de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, 
Gheorghe Oprea, vicepreședin
te al Consiliului Suprem al dez
voltării economice și sociale.

(Continuare în pag. a Il-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Ședința comună a Comitetului 
Central al partidului, Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Ecbnomice 
și Sociale a României și Consi
liului de Miniștri este consacrată 
dezbaterii unor măsuri de im
portanță deosebită pentru pro
gresul economic și social al țării 
noastre, pentru realizarea pro
gramului elaborat de Congresul 
al X-lea și Conferința Națională 
și, totodată, pentru înfăptuirea 
măsurilor de creștere a nivelului 
de trai al întregului nostru 
popor.

în cadrul acestor măsuri, pe 
prim plan se situează crearea 
unor condiții mai bune pentru 
dezvoltarea în ritm mai intens 
a zootehniei, una din ramurile 
principale ale agriculturii, de 
care depinde îmbunătățirea 
aprovizionării populației cu 
carne, lapte, ouă și alte produse 
alimentare de bază.

După cum vă este cunoscut, 
,1 partidul și statul acordă o aten

ție deosebită dezvoltării și mo
dernizării bazei tehnico-mate- 
riale a agriculturii, alocînd în 
acest scop fonduri tot mai in

actualul cincinalsemnate. în 
sint prevăzute pentru agricul
tură investiții 
lei, orientate 
direcția creșterii 
mecanizare și chimizare a pro
ducției agricple, extinderii lucră
rilor de îmbunătățiri funciare, 
înfăptuirii programului național 
de dezvoltare a zootehniei, de 
sporire a producției animaliere. 
Ca urmare a măsurilor luate, 
s-au asigurat creșteri importan
te ale producției agricole, în ul
timii ani inregistrindu-se ritmuri 
anuale de 8—10 la sută, supe
rioare celor realizate în perioa
dele precedente. După cum este 
cunoscut, în ultimii doi ani, pro
ducția de cereale a atins cel mai

de 100 miliarde 
cu prioritate în 

gradului de 

înalt nivel din istoria țării. De 
asemenea, s-a dezvoltat produc
ția de plante tehnice, legume, 
cartofi. în ce privește zootehnia, 
in 1972 efectivele de animale au 
fost mai mari decît în anul 1970 
cu peste 550 mii bovine, circa 2,5 
milioane porcine, peste 600 mii 
ovine și citeva milioane păsări. 
Corespunzător creșterii produc
ției, în 1972 s-au vîndut populați
ei, față de anul 1970, circa 84 de 
mii tone carne și produse din 
carne în plus, 1,4 milioane hec
tolitri lapte și produse lactate și 
227 milioane ouă mai mult. Și în 
semestrul I al acestui an s-au 
obținut creșteri importante față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut la efectivele de 
animale, la producția animalieră, 
la livrările către fondul de stat, 
în conformitate cu prevederile 
planului cincinal, în următorii 
doi ani. creșterile fondului de 
stat și livrărilor de carne și pro
duse animaliere către populație 
vor permite ca în 1975 să se 
vîndă cu peste 200 mii de tone 
carne mai mult decit în 1970. în 
felul acesta, pe întregul cincinal 
se va realiza un spor la livrări 
de peste 60 la sută.

în anii din urmă, au fost luate, 
după cum se cunoaște, o serie 
de măsuri pentru creșterea coin
teresării producătorilor agricoli. 
S-a introdus venitul garantat al 
cooperatorilor care, in zootehnie, 
se ridică la 1 200 lei lunar. Lu
crătorii din întreprinderile agri
cole de stat au beneficiat de 
majorările de salarii efectuate 
în toamna anului 1972. S-a extins 
acordul global, atit in coopera
tive, cit și în unitățile agricole 
de stat. Au fost sporite pensiile 
țăranilor cooperatori, s-au in
trodus alocații pentru copiii co
operatorilor, precum și diferite 
alte ajutoare sociale pentru ță
rănime.

Apreciind rezultatele obținute 

pînă în prezent în zootehnie, 
trebuie totodată arătat că dez
voltarea acestui sector nu se si
tuează la nivelul cerințelor și al 
condițiilor create prin eforturile 
materiale ale statului. Deși spo
rul la desfacerea cărnii și a pro
duselor din carne către populație 
se situează între 9—10 și chiar 
11 la sută anual, producția ani
malieră este încă scăzută, nu 
reușește în suficientă măsură 
să acopere cerințele în continuă 
creștere. Este de înțeles că dez
voltarea zootehniei, îndeosebi a 
sectorului de bovine, cere efor
turi serioase și o perioadă mai 
îndelungată. Tocmai de aceea 
trebuie să luăm măsuri hotărîte 
pentru a asigura dezvoltarea 
într-un ritm mai intens a zo
otehniei.

în același timp, trebuie spus 
că s-au manifestat serioase lip
suri in organizarea și conduce
rea activității din sectorul zo
otehnic, îndeosebi în asigurarea 
bazei furajere corespunzătoare, 
în folosirea pășunilor și fînețe- 

HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României și Consiliului de Miniștri adop

tată în ședința comună din 13 iulie 1973
(in pagina a IV-a)

lor. Pe cele 4 milioane de hec
tare de pășuni și finețe de care 
dispunem, obținem producții cu 
mult sub posibilitățile reale.

Totodată, este necesar să sub
liniem că prețurile actuale de 
contractare și achiziții, îndeosebi 
la bovine și porcine. nu sînt 
acoperitoare. Practic, actualele 
prețuri nu reușesc să acopere 
cheltuielile de producție ale în
treprinderilor de stat, ale coope
rativelor și nu sînt stimulative 
nici pentru producătorii indivi
duali. Cele mai multe întreprin
deri de stat și cooperative agri
cole se prezintă an de an cu 
pierderi in sectorul zootehnic, 
iar statul trebuie să acopere din 
buget deficitele acestor unități. 
Am în vedere cooperativele și 
întreprinderile de stat care des
fășoară, în general, o activitate 
bună — nu pe cele mai slabe, 
unde prețurile de cost sînt foarte 
ridicate. Chiar acolo unde acti
vitatea se desfășoară în condi- 
țiuni corespunzătoare, actualele 

prețuri nu acoperă cheltuielile 
reale de producție.

Este de înțeles că, în această 
situație, nu se poate asigura o 
stimulare corespunzătoare a dez
voltării zootehniei. De aceea, a- 
pare necesar să luăm măsuri ca 
prețurile de contractare și achi
ziție să acopere cheltuielile de 
producție, asigurînd și un anumit 
beneficiu întreprinderilor, coope
rativelor, producătorilor indivi
duali, în condițiunile unei acti
vități normale.

Există, de asemenea, necore- 
lări între prețurile la bovine și 
porcine și prețurile de cumpă
rare a păsărilor ; prețurile pe 
care le plătim pentru carnea de 
pasăre întrec cu mult cheltuieli
le reale de producție. De aceea, 
apare necesar să efectuăm o re
ducere a prețurilor la păsări. 
Carnea de pasăre reprezintă in

(Continuare în pag. a lll-a)

Întîlnirea tovarășului
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NICOLAE CEAUSESCU
9

cu prima promoție de absolvenți ai Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere din economie

și administrația de stat din cadrul Academiei
11

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, s-a întîlnit, 
vineri după-amiază, cu prima 
promoție de absolvenți ai In
stitutului central de pregătire 
a cadrelor de conducere din 
economie și administrația de 
stat din cadrul Academiei „Ște
fan Gheorghiu".

în sală se aflau prorectorii 
Academiei și cadre didactice, 
precum și cei 214 absolvenți — 
directori de centrale industria
le și întreprinderi, ingineri șefi 
și alte cadre cu funcții de răs
pundere in industrie, construc
ții, agricultură, transporturi, 
circulația mărfurilor, planifi
care, statistică, finanțe-bănci, 
administrația de stat.

Cei prezenți au întîmpinat cu 
puternice și îndelungi aplauze 
sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La intilnire au luat parte to
varășii Gheorghe Pană. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Leonte Rău- 
tu, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele consiliu
lui de conducere al Academiei, 
rectorul Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", a spus :

îngăduiți-mi să vă exprim, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, în 
numele tuturor celor prezenți

Ștefan Gheorghiu

prima 
central 

de con-
admi- 
cadrul

aici — absolvenți, cursanți și 
cadre didactice — recunoștința 
noastră și bucuria că. angajat 
zi de zi într-o activitate atit 
de vastă, de intensă, ați găsit 
timp să vă întîlniți cu 
promoție a Institutului 
de pregătire a cadrelor 
ducere din economie și 
nistrația de stat din 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
Noi vedem în aceasta o nouă 
expresie a solicitudinii pe care 
o manifestați constant pentru 
formarea cadrelor de partid și 
de stat.

Dumneavoastră vă aparține 
inițiativa creării acestui institut 
și a organizării pe baze noi a 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". 
După cum dumneavoastră sîn- 
teți animatorul concepției de

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

vor efectua o vizită
de prietenie în Iugoslavia

Secretarul general ai Parti
dului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, va face o vizită

a primit pe directorul ziarului
egiptean

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România, a primit, 
vineri după-amiază, . pe Ahmed 
Sabri, directorul cotidianului e- 
giptean „Al Missa", care se află 
in vizită în țara noastră la in
vitația ziarului „Scinteia".

ii

ansamblu a partidului nostru 
privind formarea și perfecțio
narea cadrelor din toate sectoa
rele de activitate, continua în
noire a cunoștințelor lor, co
respunzătoare cu exigențele 
pe, care le implică dezvoltarea 
economico-socială a patriei 
noastre, cit și mutațiile ce au 
loc pe plan mondial in dome
niul științei și tehnicii.

Sintem bucuroși să vă infor
măm că toți cei 214 absolvenți 
ai celor 7 secții de specialitate 
ale Institutului au obținut în 
cursul studiilor rezultate bune 
și foarte bune. Ne-am străduit 
ca in activitatea Institutului, ca 
și a întregii Academii, să-și gă-

(Continuare în pag. a Il-a) 

de prietenie in Iugoslavia în 
zilele de 15 și 16 iulie 1973, 
la invitația președintelui Re
publicii Socialiste Federati
ve Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia, Iosip Broz Tito.

La întrevedere a participat 
tovarășul Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cordial, cu ziaristul egiptean, a- 
cordind un interviu pentru zia
rul „Al Missa".
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Expoziția „Produse 
și tehnologii noi în construcția 

de mașini"
(Urmat» din pag I)

Expoziția este prefațată prin- 
tr-un citat din cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu la ju
bileul Uzinelor de autocamioane 
din Brașov, pe care constructorii 
de mașini îl consideră ca un 
veritabil program al acestei ra
muri.

..Noi am numit acest cincinal 
„Cincinalul construcțiilor de ma
șini" pentru că intr-adevăr do
rim ca in 1975 construcția de 
mașini din România, să se ri
dice la un asemenea nivel, atît 
din punct de vedere cantitativ 
cit mai ales calitativ, incit să 
poată fi competitivă cu orice 
producție similară din orice țară 
a lumii".

Sub semnul acestei înalte exi
gențe. al acestei mobilizatoare 
chemări, harnicul detașament al 
constructorilor de mașini și-a 
mobilizat energiile și puterea 
de creație. realizind o gamă 
largă de utilaje și produse atit 
pentru necesitățile economiei 
naționale cit și pentru export.

Vizita Începe cu sectorul de 
mașini-unelte cu comandă nu
merică și afișaj de cote, dome
niu căruia, în ultimul timp, spe
cialiștii noștri, potrivit indica
țiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, i-au acordat o aten
ție deosebită. Rezultatele mun
cii lor orientate in direcția ridi
cării performanțelor tehnice și 
calitative ale utilajelor româ
nești, prin legătura strinsă a 
cercetării cu producția sint con
cludente. Mărturie in acest sens 
sint echipamentele electronice 
de comandă numerică, de acțio
nări reglabile, traductoarele de 
măsură, componentele electro
nice și alte dispozitive. Sint pre
zentate mașini și echina- 
mente pentru comandă nu
merică și afișarea cotei- 
realizare distinsă cu pre
miul I în domeniul produselor 
industriei de mașini-unelte ți 
electrotehnicii. Cu echipamente 
similare sint înzestrate diverse 
mașini de prelucrare a metale
lor, de alezat, frezat, rectificat 
și altele. Multe din mașinile- 
unelte expuse se bazează pe so
luții constructive originale, care 
le conferă o inaltă productivi
tate, o deosebită precizie, șan
sa de-a pătrunde cu succes pe 
piața internațională. între a- 
cestea se remarcă strungul 
SNB-320, căruia constructorii a- 
rădeni i-au adus îmbunătățiri 
esențiale — brevetate ca inven
ție — pentru schimbarea tura
țiilor in timpul lucrului, ceea ee 
permite o creștere cu circa 20 
la sută a productivității.

Secretarul general al partidu
lui se interesează de gradul de 
integrare a producției de mașini 
cu comandă program, cere să 
se treacă cit mai repede la pro
ducția de mare serie a tuturor 
prototipurilor și, in acest sens, 
să se reducă timpul de pregă
tire și asimilare a fabricației. 
Specialiștii Institutului de cer
cetări tehnologice pentru con
strucția de mașini împărtășesc 
secretarului general al partidu
lui din preocupările lor in do
meniul tehnologiilor de turnare 
și tratamente tehnice. Sint în
fățișate rezultatele obținute prin 
elaborarea unor tehnologii pro
prii aplicate in mai multe tur
nătorii. care permit realizarea 
unor piese complexe cu un con
sum redus de manoperă și În
deosebi de metal. Specialiștii 
institutului prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu machetele 
unora din gama celor 36 de 
tipuri de cuptoare pentru tra
tament termic și de inducție, a- 
gregate care se produc la Uzi
nele ,,Independența"-Sibiu. Fa
bricarea acestora asigură îmbu
nătățirea calității fontei, redu
cerea consumului de cocs, im
portante economii de valută.

în discuția cu conducerea mi
nisterului, cu cercetătorii și spe- 
ci"'iștii, secretarul general a 
si. liniat că pentru economia 
națională este deosebit de im
portant să se realizeze utilaje 
care să folosească tehnologii a- 
vansate în elaborarea oțelului 
și fontei.

Relevind cu deosebită mindrie 
faptul că indicațiile date de to
varășul Ceaușescu, cu prilejul 
vizitei de lucru făcute in luna 
ianuarie la institut, au consti
tuit un lnsuflețitor program de 
activitate, directorul institutului 
informează că au fost diversi
ficate produsele obținute din a- 
luminiu, s-a lărgit gama piese
lor sinterizat.e obținute din 
pulberi metalice, au fost înre
gistrate succese in domeniul 
tratării anticorosive.

— Este foarte bine, apreciază 
conducătorul partidului și sta
tului. Trebuie însă ca toate a- 
ceste realizări să fie generalizate 
in producție, intr-un timp cit 
mai scurt.

Problema tipizării pe familii 
de produse ocupă un loc impor
tant in preocupările' specialiști
lor, a fost firesc deci ca și ex
poziția să reflecte rezultate în
registrate, al căror efect este 
creșterea productivității și o e- 
ficiență economică sporită. Sint 
prezentate reductoare destinate 
acționării mașinilor și utilajelor 
de ridicat și transport și a unor 
mașini-unelte, precum și echipa
mentele tipizate pentru mane
vrarea hidraulică și pneumatică 
a comenzilor de la diverse ma
șini și utilaje.

în continuare este evidențiată 
contribuția Industriei construc
toare de mașini la reducerea 
consumurilor de energie In di
verse ramuri ale economiei.

în spiritul sarcinilor trasate 
de Conferința Națională, de Ple
nara C.C. al P.C.R. din luna 
martie, specialiștii și-au con
centrat atenția spre elaborarea 
unor tehnologii originale pri
vind folosirea șisturilor bitumi
noase drept combustibil în cen
tralele termoelectrice. Utiliza
rea acestui combustibil nefo
losit pină în prezent va permite 
obținerea unor importante eco
nomii.

Tot pe linia Utilizării raționale 
a resurselor de energie se În
scriu și noile tipuri de cazane 
A.M.I. și Gama cu randa
mente superioare — 88—92
la sută, cu gabarite redu
se, folosite la încălzirea lo
cuințelor, precum și mai multe 
tipuri.de arzătoare complet au
tomatizate. La același stand, to
varășului Nicolae Ceaușescu îi 
este prezentată o mașină elec
tronică brevetată ca invenție, 
folosită in domeniul proiectării 
sistemelor de injecție la motoa
rele Diesel. Secretarul general 
al partidului discută cu autorul 
invenției, tinărul inginer Mihai 
Boița, il felicită pentru reali
zarea sa.

Ca o mărturie elocventă a 
potențialului industriei con
structoare de mașini, a contri
buției ei la dotarea tehnică a 
diferitelor sectoare, două reali
zări rețin atenția. Este vorba de 
primul reductor naval, purtind 
marca de fabricație a uzinelor 
reșițene și de prima vană-flu- 
ture destinată hidrocentralei de 
la Lotru.

Tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
ii este prezentată apoi schema 
instalației pentru stații de În
cercări de mare putere, rod al 
colaborării specialiștilor de la 
„Electrouzinproiect", „Electro- 
putere" și Institutul de cerce
tări și proiectări electrotehnice, 
utilaj de o deosebită complexi
tate, pus în exploatare la uzina 
craioveană. Pentru ingeniozita
tea sa, organizatorii expoziției 
i-au acordat premiul I in do
meniul tehnologiei.

Colectivele a numeroase în
treprinderi constructoare de 
mașini, îndeosebi Centralei in
dustriale de autovehicole, trac
toare și mașini agricole, expun 
o serie de mașini-unelte și in
stalații realizate cu forțe pro
prii pentru înzestrarea lor teh
nică, cit și a altor unități. Sint 
mașini de mare performanță, 
de un înalt nivel tehnic. Apre
ciind aceste realizări, secretarul 
general trasează ca sarcină con
ducerii ministerului să se trea
că la producția de serie in ca
drul unei întreprinderi specia
lizate. care să asigure totodată 
și livrări la export.

Realizări deosebite în diversi
ficarea producției, a promovării 
tehnologiilor noi, a ridicării va
lențelor calitative ale produse
lor, au fost obținute in ultimul 
timp și de constructorii de uti
laj petrolier, domeniu în care 
țara noastră a cucerit un bine
meritat prestigiu, situîndu-se 
pe locul trei în lume ca volum 
al producției și pe locul doi din 
punct de vedere al exporturilor.

Conducerea centralei de resort 
prezintă secretarului general al 

•partidului mai multe tipuri de 
sape de foraj de inaltă produc
tivitate, competitive pe plan 
mondial, schema instalației de 
foraj pină la 10 000 de metri, a- 
flată în curs de fabricație, pre
cum și macheta primei plat
forme de foraj marin, ale cărei 
documentații tehnice au fost 
deja încheiate.

Un loc deosebit în cadrul ex
poziției este rezervat electroni
cii, ramură cu cel mai rapid ritm 
de dezvoltare în cadrul indus
triei constructoare de mașini, 
căreia conducerea partidului și 
statului îi acordă o atenție prio
ritară, ținînd seama de rolul ei 
în progresul tehnicii. Sint con
cludente în acest sens cifrele 
înscrise pe un panou privind 
programul special de dezvoltare 
a electronicii: la finele cinci
nalului producția acestei ramuri 
se va dubla în comparație cu a- 
nul 1970 și, potrivit studiilor de 
prognoză, va crește de 4,5 ori la 
nivelul anului 1980. Un exem

plu semnificativ al moderniză
rii producției în pas cu tehnica 
mondială îl constituie calcula
toarele de birou ,,Felix". Ca re
zultat al perfecționării continue 
de la modelul CE-30-32, aflat 
în fabricație in 1970—71, care 
cintărea 21 de kg, tipurile in
troduse în prezent in producție 
CE-164 126 au o greutate de
numai 1.8 kg și prezintă din 
multe puncte de vedere avantaje 
superioare. Specialiștii din a- 
cest sector informează pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu despre 
îndeplinirea sarcinilor trasate cu 
prilejul numeroaselor Vizite de 
lucru în unitățile industriei e- 
lectronice și electrotehnice pri
vind diversificarea produc
ției în pas cu cerințele im
puse de dezvoltarea econo
miei naționale, de progre
sul tnondial deosebit de ra
pid în acest sector. Ei ilus
trează aceasta printr-o gamă va
riată de aparate de măsură și 
control, pentru automatizarea 
proceselor industriale, apara
tură în domeniul tehnicii de 
calcul, produse de mare perfor
manță și competitivitate.

Secretarul general este invitat, 
în continuare, să viziteze mașini
le și instalațiile expuse în aer li
ber pe platforma din fața pa
vilionului. Un loc important îl 
ocupă aici diversele tipuri de u- 
tilaje destinate mecanizării a- 
griculturii. Multe dintre ele — 
prototipuri — sint realizate în 
urma indicațiilor date de secre
tarul general al partidului, cu 
prilejul vizitei de lucru făcute 
Ia începutul acestui an la Uzina 
„Semănătoarea". Ele sînt menite 
să asigure o mecanizare com
plexă, efectuarea unei game 
variate de lucrări cu randament 
sporit. Printre acestea sint se
mănătoarea de cereale cu 48 de 
rînduri, față de numai 29 cit a- 
vea vechiul tip, semănători în
zestrate cu dispozitive de îm- 
prăștiere a îngrășămintelor și 
ierbicidelor, și alte agregate. De 
asemenea, au fost realizate uti
laje mari, destinate tractoare
lor de tip greu. O noutate o 
constituie combina autopro
pulsată, de mare productivitate, 
realizată într-o construcție mo
dernă. înzestrată cu agregate 
care permit folosirea ei com
plexă. la diferite lucrări de re
coltare. în discuția cu spe
cialiștii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arată că trebuie di
versificată, în continuare, pro
ducția pentru satisfacerea cerin
țelor tot mai mari ale agricul
turii. Totodată, dă indicația să 
se treacă la producția unei ma
șini care să permită mecaniza
rea recoltării cînepei.

Pe harta economică a țării 
sint prevăzute in actualul cin
cinal obiective de cea mai mare 
importantă. în toate județele 
țării se vor construi noi fabrici 
și uzine, se va extinde rețeaua 
de drumuri, vor cunoaște o 
mare amploare lucrările de iri
gații și îmbunătățiri funciare.

Tot acest program de investi
ții solicită, așadar, angrenarea 
unor mașini și utilaje de mare 
capacitate și randament. Acțio- 
nind în spiritul hotăririlor par
tidului și statului, constructorii 
de mașini au trecut la asimila
rea și producerea acestor ma
șini și agregate. Unele din ele 
sînt expuse și prezentate ca u- 
nicate. Printre acestea, se re
marcă în primul rînd. autocami
oanele și autobasculantele cu 
tonaj sporit, tractoarele de mare 
putere, destinate îndeosebi șan
tierelor de construcții, cele cu 
dublă tracțiune etc.

Constructorii de la Uzina me
canică din Cîmpulung Muscel 
sint- prezenți la această con
fruntare a noului cu autoturis
mul de teren „ARO-244". Noul 
tip, cu caroserie metalică, are 
un confort sporit, și este desti
nat atît transportului de per
soane cit și de mărfuri. Merită 
subliniat faptul că, datorită per
formanțelor deosebite, peste 85 
la sută din producția de auto
turisme a Uzinei din Cîmpulung 
Muscel este destinată exportu
lui. între exponatele prezentate 
in aer liber se numără și di
verse macarale și instalații pen
tru mecanizarea unor lucrări ce 

necesită un volum mare de 
muncă pe șantierele de construc
ții și de modernizare a drumu
rilor. precum și utilaj chimic de 
inaltă complexitate pentru dota
rea noilor uzine de îngrășă
minte, de fire și fibre sintetice, 
mase plastice etc.

întreaga expoziție reflectă 
strădania celor aproape o jumă
tate de milion de constructori 
de mașini din țara noastră, ho- 
tărîrea lor de a înfăptui sarci
nile de o deosebită importanță 
trasate de partid, de a traduce 
în viață indicațiile date de se
cretarul general cu prilejul frec
ventelor sale vizite de lucru și 
întîlniri cu colectivele diferite
lor fabrici și institute. .Numito
rul comun al tuturor exponate
lor prezentate îl reprezintă înal
tul nivel tehnic, caracteristicile 
constructive moderne, eficiența 
economică sporită.

Expoziția constituie, totodată, 
pentru cadrele de muncitori, teh
nicieni și' ingineri, pentru pro- 
iectanți și cercetători, nu numai 
din ramura industriei construc
toare de mașini, dar și din alte 
sectoare ale economiei, un loc 
de rodnic schimb de experiență, 
de popularizare și generalizare 
a noilor produse și tehnologii.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, dialogul permanent 
de lucru cu conducerile ministe
relor, cu specialiștii, indicațiile 
date, aprecierile realizărilor ob
ținute și felicitările adresate re
prezintă pentru harnicul și ta
lentatul detașament al construc
torilor de mașini prilej de bucu
rie, dar și de analiză a sarcini
lor de mare răspundere prevă
zute pentru actualul cincinal. In 
viitorii ani, a spus la încheierea 
vizitei tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, producția de mașini 
trebuie să fie alta, mai bună, 
să nu mai semene cu cea de azi. 
Posibilități există, se cere multă 
fermitate in înfântuirea progra
melor elaborate de partid.

Este un îndemn spre noi suc
cese căruia muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, toți cei care lucrează 
în această ramură de bază a e- 
conomiei sînt hotăriți să răs
pundă prin fapte, prin realiza
rea cincinalului înainte de ter
men.
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ÎNTÎLNIREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

cu prima promoție de absolvenți ai Institutului central 
de pregătire a cadrelor de conducere din economie 

și administrația de stat din cadrul Academiei 
„Ștefan Gheorghiu" 

Cuvîntarea tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,

Este o deosebită plăcere pen
tru mine să mă întîlnesc cu ab
solvenții primei serii a Institu
tului central de pregătire a ca
drelor din economie și adminis
trație. Aș dori să încep prin a vă 
felicita în mod călduros, în nu
mele Comitetului Central, al 
meu personal, pe dumneavoas
tră toți cei care ați urmat timp 
de 2 ani cursurile acestui insti
tut și — așa cum a spus tova
rășul Răutu aici — ați absolvit 
aceste cursuri cu rezultate bune. 
Vă felicit în mod călduros ! (A- 
plauze puternice, prelungite) :

Am ascultat cuvintul celor trei 
tovarăși care s-au referit la re
zultatele obținute în decursul a- 
cestor 2 ani, și care și-au luat 
angajamentul, în numele dum
neavoastră, de a merge acum în 
unitățile respective pentru a 
realiza în practică și a transpu
ne în viață ceea ce ați studiat 
în cadrul institutului.

Fără îndoială că organizarea 
institutului — reflecting preocu
parea generală a conducerii 
partidului și statului nostru pen
tru perfecționarea întregii acti
vități economico-sociale și in 
mod deosebit pentru ridicarea 
nivelului de cunoștințe al ca
drelor de conducere, câ și al tu
turor oamenilor muncii — răs
punde uneia din cele mai im
portante sarcini ale activității 
noastre în condițiunile actuale, 
înfăptuirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, 
progresul in ritm înalt al 
industriei, agriculturii, al știin
ței și culturii, organizarea între
gii vieți economico-sociale pe

(Urmate din pag. f)

sească materializarea ideea 
dumneavoastră privind inte
grarea învățămîntului cu cer
cetarea și practica. Perioada de 
studii și-a găsit finalizarea în 
lucrări elaborate în unitățile din 
care au provenit cursanții. Ma
joritatea lucrărilor de absolvi
re cuprind soluții cu aplicabili
tate practică pentru creșterea 
eficienței activității de produc
ție, pentru perfecționarea, or
ganizarea și conducerea unită
ților socialiste. Toate acestea 
îndreptățesc convingerea că 
absolvenții primei promoții a 
Institutului, reintegrîndu-se în 
activitatea practică in această 
perioadă de mare elan al mun
cii constructive de care este cu
prinsă întreaga țară, vor face 
față cu cinste sarcinilor ce le 
sînt încredințate și vor munci 
cu responsabilitate, competen
ță, dăruire de sine și devota
ment nețărmurit pentru înfăp
tuirea politicii partidului.

în continuare, a vorbit ab
solventul Gheorghe C. Stroica, 
inginer, șef de secție la între
prinderea de rețele electrice 
Craiova.

Am învățat din indicațiile 
dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, — a spus între al
tele vorbitorul — că perfecțio
narea continuă a conducătoru
lui, a fiecărui comunist, este o 
cerință importantă a dezvoltării 
societății noastre. Am do- 
bîndit. în Academia „Ște
fan Gheorghiu" cunoștințe și 
experiență, o mult mai solidă 
stăpînire a cerințelor conducă
torului comunist. Știm, sîntem 
convinși că nu ne putem mul- 

baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contempora
ne este strîns legată de oameni, 
de cadre cu pregătire corespun
zătoare, în stare să înțeleagă 
bine schimbările din societate, 
evenimentele care au loc atît 
în viața internă, cit și în viața 
internațională, să fie in stare să 
tragă din toate aceste schimbări 
concluziile corespunzătoare pen
tru activitatea practică.

Consider că Academia „Ștefan 
Gheorghiu" — și, în cadrul A- 
cademiei — Institutul central de 
pregătire a cadrelor, desfășoară 
o activitate meritorie în dome
niul pregătirii cadrelor, al ridi
cării nivelului de cunoștințe po
litice și, totodată; și al nivelului 
de cunoștințe în domeniul știin
ței conducerii, în toate domeniile 
legate de conducerea sectoare
lor de activitate, economice și 
sociale din țara noastră.

Desigur, sîntem la început. 
Dumneavoastră sînteți prima se
rie a acestui institut. Cei 2 ani 
de învățămînt, orientarea stu
diilor spre o strînsă legătură 
cu unitățile de producție, cu 
viața a reprezentat factorul im
portant în desfășurarea studiilor. 
Sper că viața va demonstra că 
institutul, organizarea învăță
mîntului în cadrul lui este utilă 
și va dovedi că, într-adevăr, tre- 
cind la organizarea acestor 
cursuri am răspuns unor nece
sități vitale — aș putea spune — 
ale dezvoltării societății noastre 
socialiste.

Urmează, desigur, ca activita
tea în unitățile unde veți lucra 
să demonstreze în practică că 
acești 2 ani au fost folosiți din 

țumi cu atît, că trebuie să fa
cem simțite aceste elemente 
noi în viața întreprinderilor, in 
creșterea eficienței economice a 
industriei noastre socialiste, în 
promovarea cu curaj și price
pere a perfecționării organiză
rii, conducerii unităților econo
mice. Aflați în fața sarcinilor 
întreprinderilor noastre, che
mați să organizăm mai bine și 
mai eficient producția, să an
trenăm oamenii muncii în con
ducerea unităților, înțelegem 
astăzi mai bine chemarea pe 
care ne-ați adresat-o de a fi 
deopotrivă specialiști și oameni 
politici. Reluîndu-ne activitatea 
în unitățile economice care ne 
așteaptă, ne încadrăm într-un 
sistem de organizare și condu
cere în continuă, perfecționare. 
Măsurile recente adoptate de 
conducerea partidului au mar
cat o importantă etapă în acest 
sens. Ne angajăm în fața dum
neavoastră, că nu vom precu
peți nici un efort, că vom de
pune toată pasiunea și energia 
pentru înfăptuirea înainte de 
termen a sarcinilor planului 
cincinal, pentru mobilizarea și 
utilizarea eficientă a rezervelor 
din unitățile, de unde provenim, 
pentru sporirea productivității 
muncii și reducerea cheltuieli
lor de producție.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
secretar general, că fiecare din
tre noi consideră drept datorie 
comunistă să dovedească recu
noștința prin fapte în viața fa
bricilor și uzinelor. Este primul 
gind care ne însoțește în clipe
le solemne care ne-au unit as
tăzi aici.

Absolventa Georgeta Mecu, 
director adjunct la filiala Băn- 

plin de fiecare dintre dumnea
voastră, că toți participanții la 
acest curs au reușit să-și însu
șească cunoștințele corespunză
toare pentru a îndeplini în mai 
bune condițiuni sarcinile care le 
vor sta în față.

Sînt convins că angajamentele 
pe care vi le-ați luat, de a ac
ționa în așa fel incit să aduceți 
o contribuție tot mai mare — 
împreună cu colectivele în care 
lucrați, cu toți oamenii muncii 
din unitățile respective — la 
înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului și de Conferința Na
țională, vor fi îndeplinite în 
bune condițiuni. De altfel, aceas
tă convingere a mea se bazează 
pe rezultatele pe care le-ați ob
ținut la învățătură în acești 2 
ani, pe preocuparea și seriozi
tatea cu care ați studiat în toată 
această perioadă, pe faptul că 
temele sau studiile de încheiere 
a lucrărilor s-au axat pe pro
bleme concrete ale conducerii 
activității economico-sociale. 
Deci am toate motivele să-mi 
pot exprima această încredere.

Aș dori ca activitatea fiecăruia 
dintre dumneavoastră să nu dez
mintă în nici un fel această în
credere. Și sper că așa se va 
înt.împla. (Aplauze).

în încheiere, vă doresc, dragi 
tovarăși, mult succes în activi
tatea dumneavoastră viitoare, 
în aplicarea în viață a cunoștin
țelor dobîndite în cadrul insti
tutului in îndeplinirea sarcinilor 
mari și de răspundere care vă 
stau în față. Vă urez tuturor 
satisfacții tot mai mari în mun
că, multă sănătate și fericire ! 
(Aplauze puternice).

cii Naționale a sectorului 6 mu
nicipiul București, a spus între 
altele :

Activitatea desfășurată pentru 
perfecționarea cunoștințelor 
mi-a permis, ca și colegilor 
mei, o cunoaștere mai profun
dă a liniei politice generale a 
partidului, a măsurilor adoptate 
de conducerea partidului nostru 
pentru dezvoltarea multilatera
lă a socialismului în patria 
noastră, pentru perfecționarea 
continuă a conducerii tuturor 
domeniilor de activitate, pentru 
promovarea perseverentă a no
ului, măsuri în inițierea și ă- 
doptarea cărora, dumneavoas
tră, iubite tovarășe secretar ge
neral, v-ați remarcat ca un a- 
devărat exemplu de inițiativă, 
competență și consecvență pe 
care întregul partid, întregul 
nostru popor il prețuiește și se 
străduiește să-l urmeze. înscrlin- 
du-se firesc în contextul acestor 
măsuri, cursul pe care-1 absol
vim astăzi este el însuși expre
sia preocupărilor permanente 
ale conducerii partidului, ale 
dumneavoastră personal, tovară
șe Nicolae Ceaușescu, pentru 
crearea celor mai favorabile 
condiții de îmbogățire a cunoș
tințelor, de însușire a celor mal 
avansate metode și tehnici de 
conducere economico-socială de 
către cadrele investite cu res
ponsabilități în conducerea ac
tivității economice și adminis
trația de stat.

Institutul pe care-1 absolvim 
a realizat o operă pozitivă și 
prin introducerea noastră în 
studiul unor discipline noi, rod 
al investigațiilor științifice din 
ultimii ani, cum sînt știința 
conducerii societății socialiste, 
metodele moderne de culegere 
și prelucrare a datelor, folosirea 
calculatoarelor în procesele de 
conducere, metodele și tehnicile 
de prognoză economico-socială 
și altele. Aș dori să remarc u- 
tilitatea deosebită pentru acti
vitatea noastră viitoare a unor 
cunoștințe politico-ideologice 
care ne vor ajuta ca la locu
rile noastre de muncă să fim 
nu numai buni specialiști, ei și 
militanți ai liniei politice a 
partidului nostru.

A vorbit, apoi, absolventul 
Ion Neamțu, director al I.A.S. 
Huși, județul Vaslui, care a a- 
rătat : Prezența noastră în A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" 
timp de un an și jumătate 
ne-a dat posibilitatea de a 
perfecționa modul nostru de 
gindire, capacitatea de înțe
legere, analiză și soluționare a 
problemelor, de a ne înarma cu 
noi elemente necesare pentru ca 
deciziile noastre să aibă în ve
dere nu numai rațiuni tehnice, 
ci și rațiuni politice și econo
mice.

Noi, cei care lucrăm în agri
cultură, cunoaștem bine grija și 
atenția pe care conducerea 
partidului și statului o manifes
tă pentru progresul neîntrerupt 
al agriculturii pe linia trasată 
de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională din 1972, 
pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai al poporului nos
tru. Ne angajăm ca, reîncadrați 
în activitatea practică, la locu
rile noastre de muncă, să fim 
purtători ai celor mai înaintate 
metode de conducere și organi
zare a producției, acționind 
ferm pentru a răspunde sensu
lui și esenței măsurilor adoptate 

de partid pentru progresul neîn
trerupt al agriculturii noastre.

Dorim, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — a subliniat in în
cheiere vorbitorul — să vă în
credințăm in această zi impor
tantă pentru noi, la capătul unei 
perioade de activitate de per
fecționare, atit de fructuoasă pe 
care am străbătut-o în cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
că exemplul insufleț.itor de 
muncă pasionată, plină de dina
mism creator, străbătută de 
înalte responsabilități politice pe 
care dumneavoastră ni-1 oferiți 
neîncetat, constituie pentru noi 
un imbold permanent în înfăp
tuirea sarcinilor care ne stau în 
față.

IN NUMELE PRIMEI PRO
MOȚII DE ABSOLVENȚI AI 
INSTITUTULUI. SZABO FRAN- 
CISC. INGINER-ȘEF LA UZI
NA „UNIREA" CLUJ, A ÎNMÎ- 
NAT TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU UN MESAJ ÎN 
CARE SE SPUNE : „Cu senti
mentul de adinei emoție, de sa
tisfacție și deosebită bucurie, 
prilejuit de intilnirea cu dum
neavoastră, prima promoție de 
absolvenți ai Institutului central 
de pregătire a cadrelor de con
ducere din economie și adminis
trația de stat din cadrul Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu", vă 
exprimă profunda recunoștință 
pentru condițiile deosebite de 
care au beneficiat in timnul stu
diilor pentru ridicarea nivelului 
politic și profesional corespun
zător exigențelor etapei actuale 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Programul complex de învă- 
țămînt, organic legat de o mul
tilaterală activitate practică, ini
țiat de Dumneavoastră și reali
zat cu consecventă în cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", 
ne-a oferit excelente posibilități 
de a adinei cunoștințele noastre 
teoretice, de a ne însuși tehnici 
și metode moderne de analiză 
și prognoză, de fundamentare 
științifică a deciziilor, de a ne 
perfecționa calitățile de condu
cători comuniști, capabili să 
participăm cu pricepere și fer
mitate la traducerea în viață a 
politicii partidului și statului.

Călăuzindu-ne după indicațiile 
Dumneavoastră de a îmbina or
ganic invățămintul, cercetarea 
științifică șl producția, valorifi- 
cînd experiența noastră ante
rioară, concomitent cu însușirea 
metodelor moderne de conduce
re. am participat nemijlocit — 
prin programul de învățămînt — 
Ia activitatea de perfecționare a 
conducerii unităților economice, 
ne-am străduit să materializăm 
noile cunoștințe In elaborarea 
de studii și soluții de organiza
re și raționalizare, care să con
tribuie la creșterea eficienței 
întregii activități economice.

Sîntem pe deplin eonștiențf eă 
absolvirea cursurilor Institutului 
amplifică responsabilitatea noas
tră in munca practică consacra
tă ridicării la un nivel calitativ 
superior a întregii activități e- 
conomiee, strins împletită eu eea 
politico-organizaiorică și educa
tivă, de realizare a principiilor 
eticii și echității socialiste.

Revenind in unitățile noastre 
In împrejurări deosebite, cînd 
întregul nostru popor se află in 
anul hotărîtor al îndeplinirii 
cincinalului, sîntem hotăriți să 
punem cunoștințele și experien
ța noastră în slujba realizării 
sarcinilor economice. Socotim că 
aceasta este, pentru noi. moda
litatea cea mai eficientă de a 
răspunde grijii și atenției pe 
care conducerea partidului. 
Dumneavoastră personal, ni le 
acordați.

Ne angajăm solemn in fața 
conducerii partidului, a Dum
neavoastră personal, mult stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ca, invățind permanent din pres
tigiosul Dumneavoastră exem
plu, din stilul de muncă pe ca
re-1 promovați, să participăm la 
locurile noastre de muncă, cu 
inaltă răspundere comunistă, cu 
energie și pricepere la realizarea 
importantelor sarcini ce stau în 
fața poporului nostru in etapa 
actuală, să contribuim cu Com
petență și dăruire la realizarea 
înainte de termen a actualului 
cincinal, Ia continua perfecțio
nare a organizării și conducerii 
economiei și întregii vieți socia
le, să dovedim în toate împre
jurările o atitudine fermă, avan
sată, revoluționară, de militanți 
comuniști.

Asigurîndu-vă de adeziunea 
noastră deplină la politica inter
nă și internațională a partidului 
— politică care exprimă Intere
sele și aspirațiile profunde ale 
națiunii noastre socialiste, sîn
tem ferm deciși ca unind cali
tățile specialistului cu cele ale 
conducătorului politic — așa 
cum ne cereți Dumneavoastră — 
să nu precupețim nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
întregului complex de măsuri 
politice și economice stabilite de 
Congresul al X-lea și Conferin
ța Națională ale Partidului, pen
tru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
triumful comunismului in patria 
noastră".

Intr-o atmosferă Însuflețită, 
entuziastă, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
deosebiiă atenție, fiind sublinia
tă cu vii aplauze, participanții 
exprimîndu-și angajamentul lor 
ferm de a traduce în fapte in
dicațiile secretarului general al 
partidului, de a-și pune întrea
ga putere de muncă și capaci
tate creatoare In slujba înflori
rii patriei socialiste, a ridicării 
ei ne noi trepte de progres, și 
civilizație.

tipuri.de
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

la ședința comună a Comitetului Central al P. C. R., Consiliului Suprem
al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Consiliului de Miniștri

(Urmare din pag. 1)

prezent circa 15 la sută din to
talul cărnii vîndute populației, 
iar in 1974—1975 va reprezenta 
20 la sută. Ea are deci o ponde
re importantă in alimentarea 
populației ți, ca atare, reducerile 
de prețuri la păsări se vor re
flecta in mod corespunzător in 
bugetul fiecărei familii.

Pornind de la aceste conside
rente, Comitetul Executiv a e- 
laborat propunerile pe care le 
supune Comitetului Central, 
Consiliului Suprem ți Consiliu
lui de Miniștri cu privire la ma
jorarea preturilor la contrac
tarea și achiziția animalelor — 
bovine, porcine și, într-o mică 
măsură, ovine — ți Ia reducerea 
prețurilor la păsărî.

Tn stabilirea noilor prețuri se 
are în vedere acoperirea chel
tuielilor de producție, In condl-

Prețuri actuale Prețuri noi
Grupe de greutate lei/kg. viu Grupe de greutate lei/kg. viu

151—220 kg. viu 151—220 kg. viu
— calitatea I 8.00 calitatea I 9.00
•— calitatea II 7,50 calitatea II 8,00
— sub calitatea II 6.50 sub calitatea II 7,00
221—320 kg. viu 221—280 kg. viu
— calitatea I 9.00 calitatea I 10.00
— calitatea II 8.40 calitatea II 9.00
— sub calitatea II 7,40 sub calitatea II 8,00

281—340 kg. viu
calitatea I 12,25
calitatea II 11.25
sub calitatea II 9,00

321—400 kg. viu 341—400 kg. viu
— calitatea I 9,30 calitatea I 13,25
— calitatea II 8.80 calitatea II 12,25
— sub calitatea II 7,80 sub calitatea II 10,25
Peste 400 kg. viu Peste 400 kg. viu
— calitatea I 9.80 calitatea I 14,35
— calitatea II 9,30 calitatea II 13.25
— sub calitatea II 8,30 sub calitatea II 11,00

în plus față de prețurile de 
mai sus, se vor acorda între
prinderilor agricole de stat ți 
cooperativelor agricole prime de 
200 pînă la 500 lei pentru fie
care vițel livrat la greutăți mai 
mari decît cele prevăzute. De 
asemenea, crescătorilor indivi
duali li se vor acorda prime de 
300 lei pentru fiecare vițel ob

Prețuri 
actuale

Prețuri 
noi

lei/ kg viu

— Calitatea I 8,00 10,00
—- Calitatea II 7,00 8,50
— Sub calitatea II 4.60 6,50

Majorările prețurilor de con
tractare și primele vor asigura 
unităților agricole, în condițiu- 
nile unei activități normale de 
producție, o rentabilitate de cir
ca 10 la sută, creînd condițiuni 
bune pentru dezvoltarea crește
rii bovinelor.

în ce privește porcinele, pre
țurile de contractare vor fi ma
jorate, în medie pe kilogram, 
cu 0,90 lei, pentru preluările de

Grupele de greutate Prețuri 
actuale 

lei/kg viu

Prețuri 
noi 

lei/kg viu

Cooperativele agricole de pro
ducție, asociațiile intercoope- 
ratiste

80— 89 kg 8,30 8,50
90—100 „ 9.50 10,50

101—120 „ 10,50 12,00
121—130 „ 9,50 10.50

Peste 130 „ 9,50 10,50
Unități agricole de stat

80— 89 kg 8.30 8.30
90—100 „ 9.00 9.50

101—120 „ 9.50 10.50
121—130 „ 9.00 10.00

Peste 130 „ 9,00 9,50

în afara acestor majorări, se 
va acorda .țin spor de 1 leu pe 
kg. — peste prețul de 10,50 și 
respectiv 9,50 lei/kg — pentru 
porcii de peste 130 kg. preluați 
In vederea fabricării de sala
muri uscate și alte produse spe
ciale din carne.

Pentru porcii livrați din gos
podăriile populației se vor a- 
plica aceleași prețuri, pe grupe 
de greutate, ca și la cooperati
vele agricole de producție.

Apreciem că prețurile propuse 
la porcine sînt acoperitoare și 
asigură condiții pentru stimula
rea dezvoltării, în continuare, a 
acestui sector cu o pondere foar
te importantă în aprovizionarea 
cu carne a populației.

La tineretul ovin, crescut pen
tru carne, pînă la un an, în 
greutate de cel puțin 20 kg se 
majorează prețurile de contrac
tare de la 8 lei la 10 lei kg. Se 
urmărește stimularea unităților 
agricole socialiste și a crescăto
rilor de a îngrășa tineretul ovin 
In vederea obținerii unor canti
tăți sporite de carne de calitate 
superioară.

în ce privește păsările vii — 
ale căror cheltuieli de producție 
s-au redus — prețurile de li
vrare urmează a fi micșorate. 
La puii de găină de calitatea I, 
prețurile de contractare se vor 
reduce de la 15,30 lei la 13 lei 
kg, iar la găinile de calitatea
I-a.de la 13,95 la 11,70 lei/kg. 
Corespunzător, se vor reduce 

țiunile unei activități normale, 
și obținerea unui beneficiu de 
circa 10 la sută. Aceasta va crea 
condițiuni pentru o stimulare in
tensă a tuturor crescătorilor de 
animale — atît Întreprinderi de 
stat, cooperative agricole, cit 
ți producători particulari.

în ce privește tineretul bovin, 
majorarea care se propune la 
contractare reprezintă, în medie 
pe un kilogram, 2,70 lei. Acest 
spor va fi diferențiat în funcție 
de greutatea la livrare, urmă- 
rindu-se â se stimula livrarea a- 
nimalelor la greutăți cît mai 
mari.

Trebuie să atrag atenția că ti
neretul bovin asigură circa 70 la 
sută din totalul producției de 
carne de bovină. Față de actua
lele prețuri de contractare, noile 
prețuri, diferențiate pe categorii, 
vor fi următoarele : 

ținut în gospodăria proprie ți 
contractat cu statul.

La bovinele adulte, prețurile 
de contractare urmează a se 
majora în medie cu 1,80 lei pe 
kilogram. Trebuie să menționez 
că ponderea acestora în produc
ția de carne de bovină este de 
circa 30 la sută. Majorarea pre
țurilor se va face astfel : 

la cooperativele agricole și cu 
0,50 lei pentru preluările de la 
întreprinderile agricole de stat. 
Această majorare este, de ase
menea, diferențiată pe categorii 
de greutate, urmărindu-se sti
mularea producătorilor în livra
rea la fondul de stat a porcilor 
în greutate de 100—120 kg. Față 
de actualele prețuri de contrac
tare, la porcine prețurile se vor 
majora în felul următor : 

prețurile și la celelalte calități.
Acestea sînt, în general, mă

surile de majorare și de redu
cere a unor prețuri de contrac
tare și achiziție la animale și 
păsări.

Se propune, de asemenea, să 
se acorde în următorii ani o 
primă de producție pentru sti
mularea creșterii producției 
de lapte și predarea unor 
cantități mai mari către stat, 
în acest scop se are în 
vedere să se acorde o primă 
de 0,50 lei pentru fiecare litru 
de lapte livrat la fondul de stat 
cooperativelor care asigură o 
creștere anuală a livrărilor de 
lapte cu 150 de litri pe vacă 
furajată mai mult decît în anul 
precedent, cu condiția îndepli
nirii în fiecare an a planului 
efectivelor de vaci cu lapte. De 
asemenea, gospodăriile populați
ei care vor livra anual la fondul 
de stat pînă la 500 litri lapte pe 
o vacă, vor primi o primă de 
0,25 lei pentru fiecare litru, iar 
cele care vor livra statului peste 
500 de litri anual pe o vacă vor 
primi o primă de 0,50 lei la litru. 
Acordarea acestor prime se va 
face fără modificarea prețului 
de desfacere cu amănuntul la 
lapte și produse lactate.

De asemenea, se vor aduce 
anumite îmbunătățiri la prețul 
peștelui. Va crește cu 4 lei/kg 
prețul la puietul pentru repopu
larea bălților. O anumită majo
rare se va face la alte sortimen

te de pește, urmărindu-se o mat 
bună corelare între sortimente 
precum și intre pește și carne.

Prin toate aceste măsuri se va 
asigura creșterea suplimentară 
a veniturilor producătorilor agri
coli cu circa 1.5 miliarde lei, la 
nivelul producției pe 1973 și cu 
circa 1,9 miliarde lei, la nivelul 
anului 1975. Desigur, s-a luat in 
calcul livrarea animalelor Ia 
greutatea planificată ; fără în
doială, mulți producători vor 
merge spre livrarea de animale 
la greutăți mai mari unde prețu
rile sînt stimulatorii. Aceasta va 
fi în folosul lor și în folosul în
tregii societăți, asigurîndu-se o 
cantitate mai mare de carne. 
Apreciem că astfel se realizează 
condiții materiale mai bune pen
tru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al X-lea, a 
prevederilor Programului națio
nal de dezvoltare a zootehniei.

Trebuie să menționez însă că 
acordarea acestor sporuri la 
contractarea și achiziționarea 
animalelor nu rezolvă de la sine 
problema dezvoltării într-un 
ritm rapid a zootehniei.

Crearea unor condiții mate
riale mai bune impune în ace
lași timp luarea măsurilor co
respunzătoare de către Ministe
rul Agriculturii, consiliile popu
lare județene, întreprinderile 
agricole de stat, cooperativele 
agricole de producție, pentru 
înlăturarea neajunsurilor exi
stente în acest domeniu. Se im
pune înfăptuirea neabătută a 
măsurilor de sporire rapidă a 
numărului de animale, de crește
re a producției animaliere in 
vederea îmbunătățirii continue 
a aprovizionării populației. In 
această direcție, în primul rind 
este necesară îmbunătățirea și 
dezvoltarea bazei furajere, a- 
vîndu-se în vedere folosirea cit 
mai eficientă a suprafețelor 
mari de pășuni și finețe pe 
care le avem, executarea lucră
rilor corespunzătoare de îngri
jire și fertilizare. Pe baza ex
perienței și rezultatelor obținu
te pe anumite suprafețe, se 
poate ajunge la triplarea pro
ducției de furaje pe un hectar. 
Trebuie aplicat cu mai multă 
fermitate programul de strînge- 
re la timp, păstrare și prepara
re rațională a furajelor. Ministe
rul Agriculturii, împreună cu 
Ministerul Chimiei, Ministerul 
Economiei Forestiere și alte or
gane centrale, să asigure pu
nerea în funcțiune la termene
le stabilite a tuturor capacită
ților prevăzute pentru produce
rea biostimulatorilor, a drojdiei 
furajere, a furajelor proteice, 
acoperind astfel in condițiuni 
mai bune necesitățile de furaje 
combinate, atît în întreprinderi
le agricole de stat cît și în coo
perative și, în perspectivă, și 
pentru producătorii individuali. 
Trebuie să . menționez că în ul
timul timp pe piața mondială 
costul furajelor proteice a 
crescut simțitor, la unele din 
ele prețul s-a dublat chiar în 
decurs de 5—6 luni. Iată de ce 
este necesar să se ia măsuri 
hotărîte pentru a se asigura 
producția acestora în țară. Va 
fi imposibil ca să mai recurgem 
Ia importuri în viitor — pe a- 
ceastă cale nu vom putea asi
gura creșterea și dezvoltarea 
producției animaliere.

De asemenea, trebuie să a- 
cordăm mai mare atenție crește
rii și îngrășării animalelor in 
gospodăriile populației, atit la 
sate cît și în zonele din jurul 
orașelor — aceasta reprezen- 
tînd o importantă resursă de 
sporire a producției animaliere. 
De altfel, la bovine, gospodă
riile particulare dețin circa 
50 la sută din totalul efec
tivelor. Se impune ca Mi
nisterul Agriculturii să în
tocmească în cel mai scurt 
timp, împreună cu consiliile 
populare județene, un program 
de măsuri concrete — pe fiecare 
județ, pe fiecare localitate — 
în vederea stimulării creșterii 
efectivelor de animale, atît în 
unitățile socialiste cît și la gos
podăriile populației.

Ministerul Agriculturii, Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele și Ministerul Con
strucțiilor de Mașini Unelte și 
Electrotehnicii au datoria să a- 
sigure înfăptuirea la timp a 
programului de mecanizare a 
lucrărilor în zootehnie — do

Prețurile eu amănuntul lei/kg.

actuale noi

— mușchi 28,00 35,00
— calitate superioară 23,00 28,00
— calitatea I 16,00 21,00
— calitatea a Il-a 10,00 13,00

La carnea de porc prețurile cu amănuntul vor fi următoarele t

Prețuri 
actuale 

lei/kg

Prețuri 
noi 

lei/kg

— mușchiuleț 28,00 32,00
— cotlet (antricot fără

coastă) 24.00 27,00
— calitate superioară 22,00 25,00
— calitatea I 15,00 17.00
— calitatea II 10,00 12.00
— carne de porc fără

slănină, preț mediu 18,12 21,92
— carne de porc cu

slănină, preț mediu 16,28 18,26

meniu unde putem spune că 
sîntem, de fapt, abia la început. 
Este de înțeles că dezvoltarea 
rapidă a acestui sector impune 
soluționarea, în cel mai scurt 
timp, a problemelor mecanizării 
lucrărilor.

Vor trebui, totodată, stabilite 
măsuri pentru o mai bună or
ganizare a producției și muncii 
în întreprinderile de stat și coo
perativele agricole de producție, 
urmărindu-se creșterea produc
tivității muncii, calificarea co
respunzătoare a lucrătorilor din 
zootehnie, reducerea substan
țială a cheltuielilor de produc
ție, Încă destul de mari. Este 
necesar să se înțeleagă că mă
surile pe care le-am luat acum 
de creștere a prețurilor de a- 
chiziții și contractare trebuie să 
fie urmate de măsuri serioase 
de organizare, de creștere a 
productivității, de reducere a 
cheltuielilor în fiecare unitate.

Ministerul Agriculturii, Acade
mia de științe agricole trebuie 
să acorde o atenție mai mare 
îmbunătățirii selecției și repro
ducției animalelor, în scopul 
realizării unor indici ridicați de 
natalitate, reducerii consumuri
lor de furaje pe unitatea de 
produs. Va trebui asigurată a- 
plicarea hotărîtă a măsurilor sa- 
nitar-veterinare, pentru înlătura
rea pierderilor prin mortalitate 
pe care le avem în momentul de 
față și care influențează negativ 
costurile de producție din între
prinderile agricole de stat și din 
cooperative.

Este necesar să se aplice cu 
mai multă fermitate măsurile de 
Îmbunătățire a activității în con
strucțiile zootehnice, reducîndu- 
se cheltuielile de investiții pe 
cap de animal.

M-am referit numai la cîteva 
din măsurile ce trebuie luate de 
Ministerul Agriculturii, consilii
le populare, comitetele județene 
de partid, întreprinderile de stat 
și cooperative, de specialiști, de 
toți lucrătorii din agricultură 
pentru a asigura îmbunătățirea 
radicală a activității din secto
rul zootehnic.

Odată cu aceasta este necesar 
ca Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare să ia măsu
rile corespunzătoare pentru pre
lucrarea superioară a produselor 
animaliere, pentru îmbunătățirea 
calității și diversificarea pro
ducției, pentru o valorificare co
respunzătoare a subproduselor și 
deșeurilor animaliere. Aceasta 
trebuie să conducă la realizarea 
unor acumulări, suplimentare, in- 
fluențînd pozitiv costurile pro
duselor vîndute populației. Așa 
cum s-a discutat nu de mult la 
Comitetul Executiv, avem încă 
mult de făcut pentru ca indus
tria noastră alimentară să cores
pundă necesităților de aprovizio
nare în cît mai bune condițiuni 
a populației. în același timp. Mi
nisterul Comerțului Interior tre
buie să urmărească aplicarea 
strictă a măsurilor de îmbună
tățire a aprovizionării populației, 
de păstrare corespunzătoare a 
produselor alimentare, de desfa
cere civilizată către populație. în 
acest domeniu mai sînt multe 
neajunsuri și trebuie să se treacă 
în mod hotărît la aplicarea mă
surilor stabilite. Este de înțeles 
că sarcini deosebite revin consi
liilor populare județene, comite
telor județene de partid, organi
zațiilor de partid din industria 
alimentară, din comerț care tre
buie să acorde o atenție sporită 
îndeplinirii măsurilor stabilite 
de partid și guvern.

Stimați tovarăși,
Ca urmare a acestor măsuri — 

care, după cum am arătat asi
gură producătorilor venituri su
plimentare de aproape 1,5 mi
liarde lei în acest an — se im
pune îmbunătățirea prețurilor de 
vînzare la carne și la produsele 
din carne, precum și în alimen
tația publică. în același timp, se 
va asigura cu acest prilej, o co
relare mai bună a prețurilor la 
carnea de bovine, porc și pasăre, 
in funcție de calitățile nutritive 
și de cheltuielile de producție 
necesare. Prețul la carnea de 
bovină va trece pe primul loc, 
ceea ce corespunde costului mai 
ridicat și timpului mai îndelun
gat de creștere a bovinelor.

Noile prețuri cu amănuntul la 
carnea de bovine vor fi urmă
toarele :

S-a avut în vedere să se sta
bilească un preț mai mic la 
carnea de porc cu slănină pen
tru a stimula consumul acesteia.

— untură de porc, 
calitate superioară

— untură de porc, 
calitatea I

— untură de porc, 
calitatea II

— slănină crudă și 
sărată

în acest fel se va realiza o 
corelare mai bună cu prețurile 
uleiului, stimulîndu-se consu
mul de untură și slănină.

Păsări vii
— pui de găină
— găini și cocoși
Păsări tăiate
— pui de găină 

întregi și ne- 
preambalați

— pui de găină 
preambalați

— găini întregi 
nepreambalate

— găini pream- 
balate

Se are în vedere, totodată, ca
— ținîndu-se seama de randa
mentele și de prețul de cost al 
producției de ouă — să se redu
că prețul de ouă In medie cu 
0,10 lei pe bucată, menținîn- 
du-se în continuare diferențe în 
funcție de perioadele de livrare.

Pe baza acestor noi prețuri 
urmează să se stabilească, în 
mod corespunzător, prețurile la 
salamuri și la celelalte produ
se industrializate din carne, 
precum și în alimentația pu
blică. Pentru a se evita o creș
tere prea mare a preturilor a- 
cestor produse, se are în vedere 
ca beneficiile și cheltuielile să 
rămînă, în cifră absolută, la ni
velul actual. în acest fel, pro
centual, ele vor suferi o redu
cere. Cheltuielile de desfacere, 
rabatul comercial, vor rămîne, 
de asemenea, la nivelul actual, 
deci, procentual, față de noile 
prețuri, și acestea vor trebui 
să sufere o anumită reducere. 
Am avut în vedere acest lucru, 
deoarece nici salariații indus
triei alimentare, nici cel din 
comerț nu vor face un efort su
plimentar prin mărirea prețu
rilor la carne. Ca atare, nu are 
sens să crească beneficiile și 
cheltuielile de circulație.

Prin aplicarea noilor prețuri 
de desfacere la carne și pește
— atit în sensul majorării, cît 
și al reducerii — pe total, popu
lația urmează să cheltuiască su
plimentar — Ia nivelul consu
mului actual — circa 750 de mi
lioane lei anual. La aceasta se 
adaugă cheltuielile pe care le 
va suporta statul la cantinele 
de studenți, elevi, ucenici, în 
armată, și în alte sectoare. ’ Ți- 
nînd seama de cheltuielile su
plimentare pe care urmează să 
le suporte populația, pentru a 
asigura creșterea salariului real 
tn concordanță cu prevederile 
planului cincinal și cu hotărî- 
rile Conferinței Naționale. Co
mitetul Executiv a stabilit să 
se acorde tuturor salariaților și 
pensionarilor o alocație specială, 
neimpozabilă, de 7 lei lunar, 
care se va adăuga la salariu 
sau pensie. în același scop, se 
propune majorarea alocației 
pentru copii cu 10 lei pe lună. 
De toate aceste sporuri vor be
neficia circa 11 milioane șase 
sute de mii de persoane ; este 
vorba de 6 milioane de salariați, 
4 milioane de copii și aproape 
un milion și șase sute de mii 
de pensionari. Copiii vor primi 
480 milioane anual, salariații 
circa 500 milioane și pensionarii 
circa 130 milioane lei. în total, 
la nivelul unui an, prin acorda
rea acestor compensații, se va 
da populației 1,1 miliarde lei, 
adică cu peste 300 milioane lei 
mai mult decît cheltuielile su
plimentare pe care le va supor
ta populația în urma majorării 
prețului la carne și produse a- 
nimaliere. Aceasta Înseamnă, 
practic, că populația — salaria- 
tii și pensionarii — nu numai 
că nu va suporta în fapt majo
rarea, dar va avea chiar un ve
nit suplimentar de peste 300 mi
lioane lei.

Am considerat că este bine să 
prpcedăm în felul acesta, avînd 
in vedere atît necesitatea dez
voltării zootehniei, cît și faptul 
ca aceste eforturi să nu fie su
portate de oamenii muncii. In 
felul acesta, considerăm că atît 
țărănimea, cit și muncitorimea 
vor putea acționa, fiecare în 
sectorul său de activitate, pen
tru înfăptuirea în condiții opti
me a sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea, realizindu-se, 

Totodată, se propune reducerea 
prețurilor cu amănuntul la 
grăsimile de porc :

Prețuri 
actuale 
lei/kg

Prețuri 
noi 

lei/kg

15,00

14,00

13,00

17,00

12,00

11,00

10,00

15,00

în ce privește prețurile cu 
amănuntul la carnea de pasăre, 
ele vor fi următoarele :

Lei/kg

Calitatea Calitatea Calitatea
I II III

actuale noi actuale noi actuale noi

17,00
15,50

14,50
13,00

15,00
13,00

25,00 22,00 22,00

27,00 24,00 24,00

23,00 20,00 21,00

25,00 22,00 23,00

12.50
10.50

12,00 9,00

19,00 17,00 13,00

21,00 — —

18,00 16,00 12,00

20,00 — —

totodată, întărirea și mai puter
nică a alianței și colaborării 
dintre clasa muncitoare și ță
rănime — cele două clase de 
bază ale societății noastre so
cialiste. Trebuie spus, că prin 
măsurile pe care le luăm în zo
otehnie se asigură și o creștere 
simțitoare, pe total, a venituri
lor țărănimii, deci o apropiere 
mai mare între veniturile țăra
nilor și cele ale muncitorilor 
din industrie. Aceasta va exer
cita, fără îndoială, o influență 
pozitivă asupra întregii noastre 
vieți sociale.

Măsurile propuse, modul de 
soluționare a lor, exprimă în 
mod grăitor politica consecven
tă a partidului nostru de creare 
a condițiilor pentru creșterea 
producției în toate sectoarele 
de activitate și, totodată, preo
cuparea constantă de a asigura, 
pe măsura dezvoltării economiei 
naționale, creșterea veniturilor, 
ridicarea continuă a nivelu’ui 
de trai material și spiritual al 
poporului. Se asigură astfel în
făptuirea consecventă a princi
piilor eticii și echității socialis
te, creîndu-se o proporție mai 
corespunzătoare între veniturile 
diferitelor categorii de oameni 
ai muncii din România.

Stimați tovarăși,
Al doilea punct al ordinii de 

zi se referă la trecerea, în con
tinuare. la înfăptuirea primei 
etape de majorare a salariilor 
prevăzută pentru actualul cin
cinal, etapă care a început — 
după cum se știe — în anul 
1972. Avem în vedere ca, în- 
cepînd de la 1 august, să se 
treacă în mod eșalonat, pînă la 
1 noiembrie, la acordarea noi
lor majorări de salarii. De a- 
ceste majorări urmează să be
neficieze circa 4,6 milioane de 
persoane ; aproximativ 2,8 mi
lioane vor primi sporuri com
plete, iar restul, care a primit 
anumite sporuri la salariu a- 
cum un an, vor beneficia de 
completările prevăzute pentru 
prima etapă. Prin aceste majo
rări, salariații vor obține veni
turi suplimentare, Ia nivelul u- 
nui an, în valoare de 6,5 mi
liarde lei. Ținînd seama că in
dicele de prețuri se va menține 
în cadrul prevederilor de plan, 
in anul 1973 se va asigura un 
salariu real mai mare cu circa 
4,5 la sută decît în anul 1972, 
superior nivelului prevăzut în 
cincinal. Salariații care prin 
majorările ce se vor efectua în 
acest an, depășesc plafoanele 
stabilite în vederea acordării u- 
nor facilități și drepturi so
ciale, vor beneficia, în continua
re, de drepturile privind aloca
ția de stat pentru copii, de bur
sele din învățămîntul de cul
tură generală și superior, de 
transportul gratuit la și de la 
locul de muncă.

Noile măsuri de creștere a 
veniturilor populației se adaugă 
celor luate pînă acum, cores
punzător programului stabilit 
de Congresul al X-lea pentru 
ridicarea generală a nivelului 
de trai al poporului. După cum 
este cunoscut, salariul minim 
pe economie a fost majorat de 
la 800 la 1 000 lei ; au fost, de 
asemenea, majorate alte cate
gorii de salarii mici. In cursul 
anului 1972 au fost majorate 
toate categoriile de pensii, asi
gurîndu-se pensionarilor veni
turi suplimentare de aproape 
1,8 miliarde lei pe an. De ase
menea, au fost majorate sub
stanțial alocațiile pentru copii. 
Pe această cale, veniturile fami

liilor, In special ale celgr cu 
mai mulți copii, au crescut în 
total cu 2,2 miliarde lei. Tot
odată, după cum se știe, în pri
mii doi ani ai cincinalului au 
avut loc reduceri importante 
de prețuri la o serie de produse 
industriale de larg consum, 
printre care televizoare, aparate 
de radio și altele. In această 
perioadă au sporit considerabil 
cheltuielile social-culturale ale 
statului, volumul lor fiind în 
1972 cu circa 18 la sută mal 
mare decît în 1970. Cheltuielile 
din fondurile sociale de con
sum, calculate pe o familie, se 
ridică in prezent la circa 7 000 
lei, față de 5 500 în 1970.

Ca urmare a creșterii venitu
rilor populației, a sporirii și 
diversificării pe scară tot 
mai largă a producției bu
nurilor de consum, oamenii 
muncii au cumpărat In anul 1972 
cu peste 70 Ia sută mai multe 
mărfuri decît în 1965. Numai în 
40 de zile din anul 1972 s-a vîn- 
dut prin rețeaua comercială un 
volum de mărfuri egal cu cel 
din întregul an 1950. In primii 
doi ani ai cincinalului, vînzările 
de mărfuri au crescut cu peste 
2 miliarde mai mult decît pre
vederile de plan pe acești ani. 
Veniturile sporite ale popu
lației și-au găsit reflectare 
și in îmbunătățirea corespun
zătoare a consumului de pro
duse agroalimentare și indus
triale. De asemenea, s-au îmbu
nătățit și serviciile prestate către 
populație. In primii doi ani ai 
cincinalului s-au construit peste 
175 000 de apartamente. înfăp
tuind cu consecvență politica 
partidului de dezvoltare în ritm 
rapid a avuției naționale, po
porul nostru va beneficia în con
tinuare de noi măsuri pentru 
creșterea nivelului de trai. Pre
vederile cincinalului în domeniul 
creșterii veniturilor vor fi reali
zate cu o anumită depășire.

în anii 1974—1975 se va trece 
la cea de a doua etapă a majo
rării salariilor prevăzută pentru 
acest cincinal. In această etapă 
salariile vor fi majorate cu pes
te 16 la sută. Ca urmare, sala
riul minim din economie va 
ajunge la peste 1 100 lei lunar, 
iar salariul mediu lunar va fi, 
la sfirșitul anului 1975, de circa 
1 950 lei, superior celui stabilit 
în planul cincinal. Aceasta va fi 
posibil ca urmare a angajamen
telor luate — și a realizărilor 
obținute pînă acum în înfăptui
rea acestor angajamente — pri
vind depășirea prevederilor pla
nului cincinal. Indicele prețuri
lor și tarifelor se va încadra în 
prevederile din plan, ceea ce va 
permite ca salariul real să 
crească, pe întregul cincinal, cu 
peste 21 la, sută față de 20 la 
sută cît s-a prevăzut.

Adoptarea tuturor măsurilor 
de creștere a bunăstării întregu
lui popor a fost și este posibilă 
datorită realizărilor pe care le 
obținem în dezvoltarea econo
miei, a măsurilor luate de par
tidul și statul nostru socialist, pe 
baza hotărîrilor Congresului al 
X-lea și ale Conferinței Națio
nale. pentru perfecționarea or
ganizării și conducerii activității 
economice, a întregii vieți so
ciale. înfăptuind politica parti
dului, întregul nostru popor 
muncește cu hotărîre pentru a 
da viață angajamentelor asuma
te privind realizarea înainte de 
termen a actualului cincinal, 
pentru accelerarea ritmului de 
dezvoltare a întregii noastre e- 
conomii. Am încheiat prima ju
mătate a planului cincinal cu 
rezultate bune. Producția indus
trială a crescut în 1971—1972 
într-un ritm mediu de 11,8 la 
sută, față de 10,5 la sută cît se 
prevăzuse in planul cincinal. In 
semestrul I al acestui an s-a re
alizat o producție industrială cu 
14,6 la sută mai mare decît în 
aceeași perioadă a anului tre
cut. Rezultate bune s-au ob
ținut și in agricultură, în con
strucții, transporturi, circulația 
mărfurilor, în creșterea produc
tivității muncii, reducerea pre
țului de cost, ridicarea rentabi
lității, în toate activitățile eco
nomice. Rezultatele de pînă a- 
cum, rezervele noi care au fost 
identificate ne-au dat posibili
tatea să prevedem pentru anii 
1973—1975 o producție industria
lă suplimentară. Posibilități 
reale de depășire a sarcinilor 
cincinalului există și în celelalte 
sectoare ale economiei. Bilanțul 
primei jumătăți a cincinalului, 
perspectivele îndeplinirii planu
lui cincinal înainte de termen 
creează o bază sigură pentru a- 
plicarea în continuare a preve
derilor programului de creștere 
a nivelului de trai al întregului 
nostru popor.

Aș dori și cu acest prilej să 
subliniez că tot ceea ce am 
realizat datorăm in primul rînd 
clasei noastre muncitoare care 
lși îndeplinește în mod minu
nat rolul de clasă conducătoare 
a societății noastre socialiste. 
De la tribuna ședinței comune 
a Comitetului Central, Consiliu
lui Suprem al Dezvoltării și 
Consiliului de Miniștri adresez 
cele mai calde felicitări și urări 
de noi succese eroicei noastre 
clase muncitoare. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

De asemenea, țărănimea noas
tră a obținut succese importante. 
Ea aduce o contribuție de mare 
însemnătate la înfăptuirea pro
gramului trasat de Congresul al 
X-lea și, de aceea, doresc ca de 

la această tribună să adresez 
felicitări și cele mai bune urări 
harnicei noastre țărănimi, tutu
ror lucrătorilor din agricultură I 
(Aplauze puternice, Îndelun
gate).

Este clar că și intelectualitatea 
care lucrează In sectorul de 
concepție, de cercetare sau 
direct în producție, alături de 
muncitori și țărani, aduce o 
contribuție tot mai însemnată la 
Înfăptuirea cincinalului, la reali
zarea politicii noastre de a pune 
la baza a tot ceea ce creăm și 
dezvoltăm cele mal noi cuceriri 
ale științei și tehnicii contempo
rane. Se cuvine, de aceea, să 
adresăm și intelectualilor noștri 
felicitări pentru activitatea des
fășurată și urări de noi succese 
In viitor ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Este de înțeles că vorbind da 
muncitori, țărani și intelectuali 
am în vedere și pe bărbați, și 
pe femei, și pe bătrîni și pe ti
neri, pe toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
pe toți cetățenii patriei care, 
uniți, înfăptuiesc neabătut poli
tica partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România. (Aplau
ze puternice).

Se cuvine, de asemenea, să 
menționăm rolul tot mai impor
tant pe care îl au comuniștii, 
organizațiile de partid, organele 
noastre de partid în înfăptuirea 
programului elaborat de Con
gresul al X-lea și de Conferin
ța Națională, în unirea eforturi
lor tuturor oamenilor muncii. 
Consider că felicitările adresate 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii sînt deopotrivă adre
sate și comuniștilor și organiza
țiilor de partid din întreprin
deri, comitetelor județene, între
gului nostru activ de partid și 
de stat, care își îndeplinește în 
mod minunat rolul organizator 
și conducător In unirea efortu
rilor întregului popor pe calea 
înfăptuirii programului stabilit 
de Congresul al X-lea al parti
dului. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși.
Am înfățișat măsurile princi

pale pe care le propune spre 
adoptare Comitetul Executiv. 
Consider că atît măsurile de 
creștere a prețurilor la animale, 
de mai bună cointeresare a pro
ducătorilor agricoli, cît și măsu
rile de majorare a salariilor, 
cu compensarea corespunzătoare 
pentru creșterile de prețuri ce 
urmează a se efectua la carne 
și produsele din carne, slnt In 
concordanță cu cerințele și po
sibilitățile societății noastre, cu 
necesitatea unei mai bune core
lări a diferitelor sectoare de ac
tivitate și a stimulării mai in
tense a dezvoltării sectorului 
zootehnic. Totodată, ele asigură 
o mai bună corelare a venituri
lor între diferite categorii de 
oameni ai muncii și, ca atare, 
se înscriu în orientările stabili
te de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională din 1972. 
De aceea, aș propune Comitetu
lui Central, Consiliului Suprem 
al Dezvoltării și Consiliului de 
Miniștri, să adopte aceste hotă- 
rîri, cu convingerea că ele vor 
constitui un imbold și mai pu
ternic în activitatea țărănimii 
noastre, a clasei muncitoare, a 
intelectualității, a tuturor oame
nilor muncii, în înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare în ritm 
susținut a economiei naționale, 
a întregii noastre societăți.

Sînt convins că țărănimea, 
muncitorimea, intelectualitatea 
vor privi aceste măsuri în mod 
pozitiv, văzînd în ele expresia 
preocupării partidului și statu
lui pentru dezvoltarea în ritm 
înalt a întregii economii, pen
tru asigurarea unui echilibru co
respunzător și a unei unități 
între diferitele sectoare de acti
vitate — aceasta fiind una din 
condițiile hotărîtoare ale mersu
lui nostru înainte. Orice deze
chilibru manifestat, la un mo
ment dat, într-un sector sau al
tul, nu poate să nu producă, 
pînă la urmă, anumite dereglări 
generale. De aceea, sînt convins 
că măsurile propuse corespund 
pe deplin intereselor societății 
noastre, ale tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, ale între
gului nostru popor. Am ferma 
convingere că clasa noastră 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea. vor acționa cu toată 
hotărîrea pentru a transpune în 
viață aceste măsuri, vor intensi
fica munca pentru a realiza îna
inte de termen sarcinile stabilite 
de Congresul al X-lea al 
partidului și de Conferința Na
țională. Cu această convingere, 
propun ca aceste hotărîri să 
fie adoptate, urmînd ca măsu
rile privitoare la prețuri să se 
aplice începînd din 14 iulie, 
adică de mîine dimineață.

Vă rog să transmiteți tuturor 
oamenilor muncii urări de 
succes în activitatea lor închi- 
nată înfloririi patriei, prosperi-
tății Ș‘ fericirii întregului po-
por.

Vă doresc, tuturor, spor la
muncă, multă sănătate Și feri-
cire. (Aplauze puternice ; cel 
prezenți în sală ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

a.de
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Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Consiliului

de Miniștri adoptată în ședința comună din 13 iulie 1973
Comitetul Central al P.C.R., Consiliul Suprem al Dezvoltării 

Economice și Sociale a României și Consiliul de Miniștri, reunite 
in ședința comună din ziua de 13 iulie 1973, au luat cunoștința 
cu profundă satisfacție de propunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la majorarea prețurilor de contrae*  
tare a animalelor, la modificarea prețurilor de desfacere a produ
selor animaliere și compensarea cheltuielilor către populație 
determinate de modificarea acestor prețuri, precum și de pro
punerile privind majorarea salariilor pe anul 1973.

Comitetul Central al partidului, Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliul de Miniștri, dind o inaltă apre
ciere expunerii prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
consideră aceste măsuri ca avind o importanță deosebită pentru 
dezvoltarea economică și socială a țării, pentru realizarea pro
gramului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
aie P.C.R. și, totodată, pentru infăptuirea măsurilor de creștere 
a nivelului de trai al întregului popor, țelul suprem al politicii 
partidului și statului nostru.

Prin aceste măsuri se vor crea condiții mai bune pentru dez
voltarea in ritm mai intens a creșterii animalelor, asigurindu-se 
astfel o imbunătâțire a aprovizionării populației cu carne, lapte, 
ouă și alte produse alimentare de bază.

Majorarea prețurilor de contractare și primele acordate între
prinderilor agricole de stat, cooperativelor agricole de producție, 
producătorilor individuali vor stimula creșterea pe mai departe 
a efectivelor de animale și totodată o îmbunătățire a veniturilor 
țărănimii, ale tuturor oamenilor muncii din agricultură, asigurin
du-se astfel o mai bună corelare a veniturilor diferitelor categorii 
de oameni ai muncii.

Compensarea cheltuielilor suplimentare determinate de modi
ficarea unor prețuri de desfacere cu amănuntul la carne și pro
duse din carne arată grija deosebită a partidului nostru de a nu 
afecta, prin această acțiune, veniturile populației consumatoare.

Preocuparea fundamentală a partidului nostru, țelul suprem 
al politicii sale este creșterea continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a maselor, satisfacerea cit mai deplină a nevoilor în
tregului popor, in acest scop, în anul 1973 se va încheia prima 
etapă de majorare generală a salariilor prevăzută pentru acest 
cincinal, transpunîndu-se astfel cu consecvență in viață progra
mul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională 
cu privire la ridicarea nivelului de trai al poporului nostru.

Așa cum rezultă din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin măsurile adoptate veniturile reale ale populației nu numai 
că nu se diminuează, dar chiar vor crește intr-o măsură însem
nată față de nivelul aprobat prin planul cincinal.

Comitetul Central al P.C.R., Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale și Consiliul de Miniștri aprobă în unani
mitate propunerile cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și hotărăsc următoarele :

I. Cu privire la mo
dificarea prețurilor 
de contractare la 
animale și produse 
animaliere

1) Se majorează prețurile de contractare la tineretul bovin In 
medie pe kg de la 8,80 lei la 11,50 lei, diferențiat pe greutatea la 
livrare.

Se vor acorda prime de 200 pînă la 500 lei pentru fiecare vițel 
livrat la greutăți mari de întreprinderile agricole de stat și coo
perativele agricole ; crescătorilor individuali li se va acorda o 
primă de 300 lei pentru fiecare vițel obținut in gospodăria proprie 
șl contractat cu statul.

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA TINERETUL BOVIN

Prețuri actuale Prețuri noî

Grupe 
de greutate

lei/kg 
viu

Grupe 
de greutate

lel/kg 
viu

151—220 kg viu 151—220 kg viu
— calitatea I 8,00 — calitatea I 9,00
— calitatea II 7,50 — calitatea II 8,00
— «ub calitatea II 6,50 — «ub calitatea II 7,00

Ml—8M kg viu 221—290 kg Mu
— calitatea I 9,00 — calitatea I 10,00
— calitatea II 8,40 — calitatea II 9,00
— «ub calitatea II 7,40 — cub calitatea II 8,00

281—840 kg Mu
— calitatea I 12,25
— calitatea II 11,25

— — — «ub calitatea n 9,00

821—400 kg vie 341—400 kg Mu
— calitatea I 9,30 — calitatea I 18,25
— calitatea II 8,80 — calitatea II 12,25
— «ub calitatea II 7,80 — «ub calitatea II 10,25

Peste 408 kg viu Pacte 4M kg viu
— calitatea I 9,80 — calitatea I 14,35
— calitatea II 9,30 — calitatea II 13,25
— «ub calitatea II 8,30 — sub calitatea II 11,00

La bovinele adulte se majorează prețurile de contractare In 
medie cu 1,80 lei pe kg in viu, diferențiat, In așa fel ea să fie 
stimulată livrarea animalelor de calitatea I.

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA BOVINE ADULTE

Actuale Noi

— calitatea I 8,00 10,00
— calitatea II 7,00 8,50
— «ub calitatea II 4,60 8,50

2. Se majorează prețurile de contractare la porci vii tn medie 
pe kg de la 10,32 lei la 11,20 lei, pentru preluările de la coopera
tivele agricole și de la 9,72 lei pe kg la 10,24 lei de la Întreprin
derile agricole de stat. Majorarea este diferențiată pe cate
gorii de greutate, urmărind stimularea producătorilor de a livra 
la fondul de stat porci In greutate de 101—120 kg.

PREȚURILE DE CONTRACTARE LA PORCII VII

Grupele 
de 

greutate

prețuri 
actuale 

lei/kg via

prețuri 
noi 

lel/kg viu

Cooperativele agricole de producție, asociațiile Interrooperalisie
80— 89 kg viu 8,30 8.50
90—100 kg viu 9,50 10.50

101—120 kg viu 10,50 12,00
121—130 kg viu 9,50 10,50
peste 130 kg viu 9,50 10,50

Unitățile agricole de stat
80— 89 kg viu 8.30 8,30
90—100 kg viu 9.00 9,50

101—120 kg viu 9,50 10,50
121—130 kg viu 9,00 10,00
peste 130 kg viu 9,00 9,50

Pentru livrarea porcinelor In greutate de peste 130 kg viu 
preluate pentru fabricarea de salamuri uscate și alte preparate 
solicitate la export, se acordă un spor de preț de 1 leu/kg. Pen
tru porcii livrați fabricilor de semiconserve de șuncă se acordă 
un spor de 1 leu/kg.

La gospodăriile populației se vor aplica aceleași prețuri pe 
grupe de greutate ca și la cooperativele agricole de producție.

De asemenea, se reduc preturile de desfacere cu amănuntul la 
slănină și untură de porc cu 2—3 lei/kg, după cuni urmează :

Prețuri actuale Prețuri noi
lel/kg lei'kg

— untură de porc calitate
superioară 15,00 12,00

— untură de porc calitatea I 14,00 11,00
— untură de porc calitatea

■ II-a 13,00 10,00
— slănină crudă și sărată 17,00 15,00

3. Se majorează prețurile de contractare de la 8 lei la 10 lei/kg 
In viu pentru tineretul ovin crescut pentru carne plnă la un an 
și în greutate de cel puțin 20 kg.

4. Se majorează prețul de livrare cu 0,50 lei/kg la crapul de 
crescătorie în greutate de pină la 1 kg,/bucată și cu 4 lei/kg pre
țul puietului. Pe această bază se va asigura corelarea prețurilor 
și la celelalte specii de pește de apă dulce.

5. Se reduc prețurile de contractare la păsările viî
La puii de găină de calitatea I, prețul de contractare se reduce 

de la 15.30 lei la 13 lei pe kg, iar la găini și cocoși de calitatea I 
de la 13,95 la 11,70 lei/kg. Corespunzător se va reduce prețul și 
la celelalte calități de pui și găini.

8. Pentru stimularea producției de lapte de vacă se acordă 
cooperativelor agricole de producție, începind cu acest an, o 
primă de 0.50 Iei/1 de lapte livrat la fondul de stat.

Această primă se acordă cooperativelor agricole de producție 
care obțin o creștere a cantităților de lapte livrate statului de 
150 1/vacă față de realizările anului precedent și cu condiția 
realizării in fiecare an a planului efectivelor de vaci cu lapte.

De asemenea, se vor acorda prime și membrilor cooperatori 
și crescătorilor individuali pentru cantitățile de lapte livrate 
statului.

Nivelul acestor prime este de 0,25 lei/1 lapte livrat statului pină 
la 500 1 lapte (de la fiecare vacă) și de 0,50 lei/1 pentru cantitățile 
de peste 500 litri lapte.

Aceste prime se acordă fără a se modifica prețul de desfacere 
cu amănuntul la lapte și produse lactate.

II. Cu privire la mo
dificarea prețurilor 
de desfacere cu a- 
mănuntulla unele 
produse animaliere

Stimularea producătorilor prin acordarea unor prețuri de con
tractare mal mari la animale și produse animaliere, face necesară 
majorarea în mod corespunzător a prețurilor cu amănuntul la 
aceste produse și derivatele lor. în același timp, vor fi reduse 
prețurile eu amănuntul la carne de pasăre, ouă și grăsimi de 
porc.

în acest scop, se stabilesc următoarele modificări la prețurile 
de desfacere cu amănuntul :

1. — Se majorează prețul mediu eu amănuntul la carnea de 
vită de la 19,15 lei/kg la 24 lei/kg.

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA CARNEA DE VITĂ

Calitatea Prețurile eu amănuntul lei/kg

actuale noi

— mușchi 28,00 35,00
— calitate «uperloarl 23,00 28,00
— calitatea I 16,00 21,00
— calitatea a II-a 10,00 13,00

2. — Se majorează prețul mediu eu amănuntul la carnea de 
porc de la 18,12 lel/kg la 21,92 lel/kg.

PREȚURILE CU AMĂNUNTUL LA CARNEA Dl PORC

Specificare Prețuri actuale 
lel/kg

Prețuri noi 
lel/kg

— mușchluleț 28,00 32,00
— cotlet (antrieot fără coastă) 24,00 27,00
— calitate superioară 22,00 25,00
— calitatea I 15,00 17,00
— calitatea a II-a 10,00 12,00
— carne de porc eu slănină,

preț mediu 18,23 18,28
— carne de porc fără slănină,

preț mediu 18,12 21,92

3. Se majorează prețurile cu amănuntul la preparatele și con
servele de carne, corespunzător modificărilor prețurilor la carnea 
de vacă și de porc.

De asemenea, unele prețuri se reduc, iar altele rămtn ne
schimbate. Pe principalele produse situația este următoarea :

PREȚURILE DE DESFACERE CU AMĂNUNTUL 
LA UNELE PREPARATE Șl CONSERVE DE CARNE

Prețuri actuale Prețuri noi 
lei/kg . lei/kg

Prețuri eare se majorează
— salam București 29 34
— salam vinătore.sc 29 34
— salam italian 31 36
— parizer 25 28,50
— salam Poiana 35 39
— mușchi file 42 48,50
— cremvurști 29 33
— carne de porc in suc propriu 

(cutia de 300 grame) 10 11,15

Prețuri care se redue
— costiță afumată 26 24
— piept afumat 26 24
— slănină afumată 23 19,50
— slănină fiartă cu boia 25 21,30
— caltaboș Mușcel 7,50 7,00
— sîngerete Semenie 13 12
— pateu Sibiu (cutia 100 grame) 2,70 2,65
— pateu carne pasăre (cutia 160 gr.) 4 3,70
— hașe (cutia 200 gr.) 2,75 2,70
— friptură pui cu cartofi piure 8 7,45

Prețuri ce rămtn neschimbate
— tobă 17 17
— caltaboș 11 11
— caltaboș alb 14 14
— tobă de casă 15 15
— tobă cu șorici 10 10

4. Se majorează prețurile cu amănuntul la pește de apă dulce 
corespunzător cu modificările aduse prețurilor de livrare a a- 
cestuia : la crapul de crescătorie pînă la 1 kg bucata de la 9,25 
la 9,75 lei/kg ; la celelalte specii prețurile se vor corela cu pre
țul crapului de crescătorie.

5. Se reduc prețurile de desfacere cu amănuntul :
— la pui de găină calitatea 1 (in viu) de la 17 lei la 14,50 

lei/kg, iar la pui tăiați calitatea I in carcase întregi, nepream- 
balați, de la 25 lei la 22 lei/kg ;

— la găini și cocoși (în viu) calitatea I, de la 15,50 lei la 13 
lei/kg, iar la găini tăiate, în carcase întregi, nepreambalate. de 
la 23 lei la 20 lei/kg ;

La celelalte sortimente și calități de păsări și carne de pa
săre, prețurile se vor corela cu cele de calitatea I.

Prețurile cu amănuntul la păsări :

lel/kg.
Calitatea Calitatea Calitatea

I II III
actuale noi actuale noi actuale noi

Păsări vil
— pui de găină
— găini și cocoși

Păsări tăiate
— pui de găină întregi 

și nepreambalați
— pul de găină, fără 

cap și picioare, 
preambalați

— găini întregi, 
nepreambalate

— găini fără cap și pi
cioare preambalate

17,00
15,50

14,50
13,00

15,00
13,00

25,00 22,00 22,00

27,00 24,00 24,00

23,00 20,00 21,00

25,00 22,00 23,00

12.50
10.50

12,00 9,00

19,00 17,00 13,00

21,00 — —

18,00 18,00 12,00

20,00 — —

8. Se reduc prețurile de desfacere cu amănuntul la ouă in 
medie cu 0,10 lei pe bucată, diferențiat pe perioadele de livrare a 
acestora in cursul anului.

7. Se stabilește prețul de desfacere cu amănuntul de 20 lei/kg 
la sortimentul de carne rezultat din sacrificarea tineretului ovin 
in greutate de peste 20 kg crescut pînă la vîrsta de un an.

8. Rabatul comercial, cheltuielile de fabricație din industrie, 
precum și adausurile și remiza din toate categoriile de unități 
de alimentație publică se mențin la valoarea absolută actuală 
pentru toate produsele ale căror prețuri se majorează, diminu- 
lndu-se corespunzător ponderea lor procentuală în prețul mărfii.

8. Măsurile privind modificarea prețurilor la came și produse 
din carne se aplică începînd de la 14 iulie 1973.

III. Cu privire la 
majorarea sala
riilor

1. îneepind de la data de 1 august, pină la data de 1 noiem
brie 1973, vor fi majorate, In mod eșalonat pe ramuri, salariile 
tuturor categoriilor de salariați care nu au beneficiat încă sau 
au beneficiat numai parțial de majorările de salarii prevăzute 
pentru prima etapă a cincinalului.

Prin actuala majorare, salariații vor obține venituri suplimen
tare in valoare de 8,5 miliarde lei, la nivelul unui ah.

Ca urmare a acestei acțiuni, vor fi majorate salariile unui nu
măr de aproape 4,6 milioane persoane, din care 2,8 milioane vor 
primi majorarea integrală a salariilor prevăzută pentru prima 
etapă a cincinalului. Salariații care au primit o parte din majo
rarea prevăzută pentru prima etapă, urmează să primească dife
rența față de majorarea totali cuvenită.

în acest fel se încheie prima etapă de majorare a salariilor 
prevăzută pentru actualul cincinal, asigurindu-se, in total, o 
creștere medie a salariilor de 8,2 la sută.

2. în anii 1974—1975 se va efectua cea de-a doua etapă de 
majorare a salariilor prevăzută pentru acest cincinal, in care 
salariile vor fi majorate cu peste 16 la sută. Ca urmare, salariul 
minim din economie va ajunge la peste 1 100 lei lunar, iar sala
riul mediu lunar, la sfirșitul anului 1975, va fi de 1’950 lei.

3. Salariații care prin majorările de salarii ce se vor efectua în 
acest an depășesc plafoanele pentru acordarea alocației de stat 
pentru copii, a burselor din învățămîntul de toate gradele, pre
cum și a transportului gratuit la și de la locul de muncă, vor 
beneficia în continuare de aceste drepturi.

4. Pe lingă majorarea de salarii, toți salariații vor primi, în
cepînd de la data de 14 iulie a.c., cite 7 lei lunar, reprezentând 
compensarea cheltuielilor medii suplimentare determinate de 
modificarea prețurilor la carne și preparate din carne.

Pensionarii vor beneficia de o compensație in același cuantum.
De asemenea, se va acorda o compensație de 10 lei pe lună 

pentru fiecare copil pentru care se primește alocație de stat.
în total, populația va primi circa 1,1 miliarde lei anual drept 

compensație pentru modificarea prețurilor, sumă care depășește 
cheltuielile suplimentare ale salariaților și pensionarilor, determi
nate de majorarea prețurilor la carne și preparate din carne.

Avind în vedere numărul total al salariaților și pensionarilor, 
precum și cel al copiilor pentru care se primește alocație de stat, 
fondul total destinat acestui scop se va repartiza astfel :

42,0 milioane lei lunar pentru 6 milioane salariați ;
11,2 milioane lei lunar pentru 1,6 milioane pensionari ;
40,0 milioane lei lunar pentru 4 milioane copii.
Fondurile destinate acestor compensări sînt alocate suplimen

tar față de fondurile prevăzute în planul cincinal pentru majo
rarea salariilor, pensiilor și alocațiilor pentru copil.

Ca urmare a măsurilor preconizate mai sus. salariul real în 
acest an va fi de 1 397 lei, față de 1 382 lei cit este prevăzut în 
plan, în condițiile în care indicele general al prețurilor se va 
situa în limitele celui planificat, respectiv 100,9 la sută față de 
anul precedent.

★
Măsurile adoptate de Comitetul Central al Partidului Comunist 

Român, Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României și Consiliul de Miniștri privind majorarea prețurilor 
la carne și produse din carne sint menite să vină în sprijinul 
agriculturii — ramură de bază a economiei naționale, in vederea 
creșterii nivelului de trai al țărănimii și reprezintă o expresie 
a preocupărilor consecvente pentru dezvoltarea armonioasă a 
tuturor sectoarelor vieții materiale.

Realizarea în continuare a insemnatelor prevederi privind 
ridicarea nivelului de trai se sprijină și este nemijlocit condi
ționată de infăptuirea obiectivelor actualului plan cincinal, a 
angajamentelor asumate în întrecerea socialistă.

Mobilizind energia și entuziasmul in muncă al harnicilor con
structori ai societății socialiste, valorificind pe un plan mereu 
mai inalt experiența și spiritul lor creator, organele și organi
zațiile de partid au datoria să organizeze și să conducă cu fermi
tate efortul colectiv al poporului pentru înfăptuirea programului 
de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate in țara 
noastră.

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României și Con
siliul de Miniștri iși exprimă convingerea că oamenii muncii 
din țara noastră — muncitori, țărani, intelectuali, tineri și 
vîrstnici — vor Înțelege justețea măsurilor adoptate și vor răs
punde cu entuziasm la chemarea de a munci cu hotărire pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor planului pe anul în curs și 
realizarea angajamentului național de încheiere a cincinalului 
înainte de termen. Este necesar ca fiecare om al muncii să acțio
neze perseverent pentru a contribui la sporirea continuă a pro
ducției, a productivității muncii sociale, la creșterea avuției na
ționale — singurul izvor al bunăstării materiale, al înfloririi 
patriei noastre socialiste.

DECRET
Prin Decret aî Consiliului de Stat, au fost aprobate noile 

prețuri de contractare la animale și produse animaliere, pre
cum și prețurile de producție și de desfacere cu amănuntul, 
pe sortimente și calități, Ia unele produse animaliere, prepa
rate și conserve de carne, păsări și ouă.

în ultimul an centrala sub
terană de la Ciunget a fost lo
cul de desfășurare al multor e- 
venimente importante din istoria 
Lotrului. Ele s-au petrecut a- 
proape întotdeauna la lumina 
reflectoarelor, în prezența a nu
meroși invitați și oaspeți. Ieri, 
insă n-au fost aici decît con
structorii. Evenimentul — lan
sarea rotorului celui de al doi
lea hidroagregat de 170 MW. — 
nu e lipsit de importanță. Lan
sarea înseamnă deschiderea spre 
viitor, spre zborurile lui fecun
de. Dar tocmai pentru că de 
reușita acestei operații depind 
multe altele, aici in subteran, 
la 140 metri sub apa Latoriței 
e nevoie de liniște, de calm. Iar 
oamenii Lotrului au preferat să 
fie de astădată singuri.

Așadar. Ciunget 13 iulie 1973. 
Ora 10 dimineața. După opera
țiile pregătitoare, rotorul e cu
plat cu grinda care unește cele 

două poduri rulante și ridicat 
de pe platforma de montaj. Co
losul metalic avind o greutate 
de 280 tone și un diametru de 
4,5 metri, trebuie transportat 
citeva zeci de metri și introdus 
în stator. E nevoie de o preci
zie fantastică a manevrelor pen
tru că intre rotor și pereții sta
torului trecerile sînt doar de 
3 cm. Trebuie evitată orice ba
lansare.

Ora 10,20. Montorii Nicolae 
Boțocan și Gheorghe Borovină 
— din lotul „energo", conduși 
de tânărul inginer Mircea Cri
veanu, efectuează ultimele re
tușuri. Totul — mi se spune — 
trebuie lustruit nu pînă la mi
limetru, ci pină la micron.

Ora 10,40. Jos, în lăcașul sta
torului, șefii de echipă Nicolae 
Axinte și Dumitru Grigore, îm
preună cu Sandu Pavel și Pavel 
Dumitru, verifică planeitatea

La Lotru, cu o săptămlnă înainte de termen, a avut loc

0 PREMIERĂ ÎN ADÎNCURI
cuplei turbinei, măsurlnd atent 
cu nivela.

Ora 11,56. Totul decurge nor
mal. Lansarea poate începe. In
ginerul principal Dumitru Gri
gore dă semnalul : Gata ! Toată 
lumea — pe pasarelă ! („Toată 
lumea" Înseamnă de fapt vreo 
cîțiva oameni. Așa cum spu
neam asemenea operații se des
fășoară după tradiție fără mar
tori, cu ușile Închise).

Ora 11,59. Podurile rulante, și 
odată cu ele rotorul, și-au În
ceput cursa, înaintând lent spre 
incinta turbinei nr. 2.

Ora 12,02. Rotorul a ajuns dea
supra statorului. în tăcerea de
plină care s-a lăsat, inginerul 
Criveanu rostește un cuvint : 
„mola !“ Și instantaneu rotorul 
începe să coboare lent spre lă
cașul lui definitiv.

îl privesc pe rtnd pe cei care 
vot realiza lansarea. Toți «Ini 

tineri, cei mai mulți — briga
dieri ai Șantierului național al 
tineretului. Sus, pe stator, in a- 
fară de inginerii Criveanu și 
Dumitru (asistați de specialiști 
francezi) se mai află maistrul 
reșițean Ion Gherghinescu (e 
firesc, rotorul e și opera lui. 
Vrea să-1 vadă ajuns cu bine la 
destinație). Dedesubt, în interi
orul statorului, acționează Axin
te, Borovină. Toțocan, Pavel 
Dumitru și Eugen Fabian. Elec
tricianul 'Constantin Mogoșan e 

la post. Iar deasupra tuturor, in 
cabinele de comandă ale podu
rilor rulante, ii zăresc pe Nico
lae Milcă și Constantin Ghemu 
(podarii au un rol foarte im
portant la lansări, îmi spusese 
inginerul Dumitru Grigore. A- 
veam să mă conving îndată că 
așa este).

Ora 12,05. încep manevrele. 
Asistăm la veritabile momente 
de suspens. Un balans mai mă
re, o manevră greșită pot com
promite totul. Nu se intimplă 

însă nici un incident. Din cînd 
in cînd podurile sînt decuplate. 
Și mereu, cu atenție, se fac co
recțiile necesare. Se recuplează. 
Și doar vocea inginerului Cri
veanu punctează tăcerea : „Mo
la ! încă puțin I... Ușor, ușor... 
E bine I Milcă, puțin spre a- 
monte. Costică, ușor spre tur
bină ! Stop 1 Cuplat 1 Ușor mola 
amîndoi !“

Alături, unde lucrează hidro
agregat,ui nr. 1, se aude o sone
rie. „Ce dracu tot faceți iz
bucnește cineva. Soneria tace. 
Și iar vocea lui Criveanu : 
„Mola ! Ușor. Bine. Aprinde 
lanterna. Luminează aici. A a- 
juns la ventilator ?“ Și vocea lui 
Axinte : „Nu, n-a ajuns." Cri
veanu : „Mola 1“ De jos, vocea 
francezilor : „Tres bien."

Ora 13,04. S-a scurs o oră. 
Cînd oare ? „Cit. mai e, Axinte ?“ 
„5 mm", se aude de jos răs
punsul. Se cere vaselină. Cineva 

coboară. Rotorul e invirtit ma
nual o jumătate de tură în sens 
invers pentru ca reperul să fie 
pus pe axă.

Ora 13,54. Ultima manevră. Ro
torul e așezat pe frină. Partea 
superioară se acoperă cu foi pro
tectoare de polietilenă. Inginerul 
Criveanu fluieră la podari. „Ga
ta, băieți, scoateți tensiune !“ 
E ușor palid de oboseală. Ride. 
Are și de ce. O nouă pagină 
memorabilă în cârtea de aur a 
luminii a fost scrisă. De fapt 
lansarea trebuia să se desfă
șoare abia peste o săptămînă. 
Devansînd-o, constructorii vor 
putea acționa și mai bine, cu și 
mai mult succes, pentru îndepli
nirea angajamentului asumat in 
întrecerea socialistă, acela de a 
devansa cu patru luni prima 
rotire a turbinei nr. 2 in cinstea 
zilei de 23 August.
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„Tovarășe O.P.-L,
-ețin atenția dv. și a cititorilor cu ,o problemă devenită 
acută pentru mine ți, cred, nu numai pentru mine. Dar 
mai întii să mă prezint: mă numesc Olga Gheorghiu și 
sînt salariată la I.P.A. Am venit în București în urmă 
cu trei ani și cînd m-am angajat am menționat în ce
rerea de serviciu că am unde să locuiesc, că, deci, nu 
am nevoie să-mi dea întreprinderea locuință — altfel 
nu mă puteam angaja. De atunci am stat la gazdă, 
avînd viză de flotant. Nu vă mai spun cît am plătit în 
fiecare lună, e o chestiune cunoscută. Dar. în urma 
apariției legii ce reglementează raporturile dintre pro
prietari și chiriași, situația mea a început să se compli
ce ți mai mult. Viza de flotant mi-a expirat la 1 iunie 
La miliție nu mi se reînnoiește viza decît pe baza con
tractului de închiriere. Dar gazda mea nici nu vrea să 
audă de contract de închiriere. Ea închiriază trei din 
cele patru camere ale apartamentului la cinci tinere și 
plătim fiecare cite 275 de lei pe lună, bineînțeles fără 
să fim trecuți în cartea de imobil și deci gazda neplă
tind pentru noi nici măcar cheltuielile de întreținere. Ea 
ne cere, dacă sîntem întrebați cît ne costă chiria, să 
spunem o sumă mult mai mică. Dacă nu ne convine, 
n-avem decît să ne mutăm. Dar unde să ne mutăm ? 
Am dori s-o facem cu bucurie, fiindcă aici pe lîngă pre
țul mare pe care îl plătim, mai avem de îndurat aproape 
săptămînal chefurile gazdei, certuri etc., plus că sîntem 
amenințate că în același spațiu va mai aduce cîteva fete. 
Spuneți și dv. ce-mi rămîhe de făcut ? (...)".

Regret că nu pot să-ți 
ofer o soluție concretă, 
vreau să spun că nu cu
nosc pe nimeni care să 
dețină o cameră liberă, să 
dorească s-o închirieze și 
să pretindă o chirie mo
destă. In schimb, citesc 
destul de des în presă 
despre chiriași, în marea 
lor majoritate tineri, care 
sînt jecmăniți de proprie
tari pofticioși să se îmbo
gățească ilicit. Dacă îți 
răspund la scrisoare n-o 
fac însă numai ca să mă 
aflu în treabă, ci ca să-ți 
atrag atenția că, situația 
de chiriașă netrecută în 
fișa de imobil te pune și 
ne tine, alături de proprie
tarul hrăpăreț, în conflict.

GEORGETA V., București:
„...sînt la o vîrstă onorabilă cînd pot primi acasă scri

sori de la un prieten. Din- păcate însă corespondenta 
mi-e cenzurată mai întii de sora mea mai mică. Nu-mi 
face deloc plăcere, dar n-am prea mari secrete de 
ascuns așa că trec cu vederea. Ce mă supără este însă 
altceva: sora mea nu-mi înmînează o scrisoare decît 
duvă ce îi dau 5 lei. Spuneți dv.: e frumos să facă așa 
ceva o fată de 14 ani ?“

Fiind la acea vîrstă 
rabilă despre care 
scrii, cred că poți 
răspunzi și singură 
ceea ce face sora ta 
mică nu numai că 
frumos, dar e chiar

Prof. T1BERIU GALAN.
Poate că în puține locuri de pe glob, omul spiri

tual (hîtrul cum îl numeau bunicii noștri chiar cînd 
erau orășeni) s-a bucurat și se bucură de atâta simpatie 
ca pe acest pămînt al nostru. Toate jormele și proce
deele capabile să stîrnească hazul sănătos, stenic, in
separabil de optimismul robust al oamenilor de la noi 
au fost și sînt cultivate cu o autentică voluptate. De 
la cimilitura isteață pînă la vorba de duh. „în doi peri", 
de la replica-snrpriză a mucalitului pînă la maliție, de 
la eleganța spirituală a aforismului pînă la poanta ex- 
plosivă a „bancului", nu lipsește din zestrea rîsului 
nostru nici o modalitate generatoare de hună dispoziție. 
Și desigur mai mult ■ apreciindu-l pe lutru, am crezut 
dintotdeauna în funcția corectivă a glumei, l-am preluat 
pe „ridendo castigat. mores" ca pe un adevăr etic 
fundamental. Iar dacă vreun mofluz a respins umorul, 
faptul l-a pus în situația de a-și atrage fie compăti
mirea pe care o stîrnește un bolnav grav, fie noi re
colte de glume stimulate de mohoreala sa. I s-a cerut 
însă necontenit istețului și mucalitului și poznașului să 
nu confunde buna dispoziție și veselia cu impertinența 
ți grosolănia. Aceasta in numele unui sentiment, de 
asemenea în floare pe meleagurile noastre, și anume 
acela care poartă numele de respect, față de semeni (...). 
Sînt nevoit să asist destul de frecvent, din păcate, la 
manifestările unor tineri care ne pretind să le conside
răm glume, nevinovate glume, ceea ce noi știm bine că 
se cheamă insolență, lipsă de reverență, jignire. Refu- 
zînd. sîntem etichetați drept, capete pătrate. Merg pe 
stradă și deodată simt cum îmi este strivită laba, picio
rului. dar in loc de scuze aud : „Șmechere, căutai ceva 
sub talpa mea ?" Ii atrag atenția unui adolescent că e 
cam devreme să folosească in autobuz bancheta rezer-

cu legea. Ți-o spun pentru 
că s-ar fi putut să-ți scape 
acest amănunt și pe lîngă 
necazul pe care îl ai, să 
te mai trezești și cu o 
amendă.

i

vată bătrînilor și îmi răspunde : „Nu-i deloc devreme. 
E opt ți jumătate!“ In prăvălia tutungiului, invalid de 
război, intră un băiețandru care i se adresează cu 
„Puștiule, dă-mi de un leu Carpați1“ Surprinsă fără 
bilet de tramvai, o fată o moralizează pe controloare : 
„De ce nu te apuci tu de o muncă cinstită?". Șirul 
exemplelor este fără sfîrșit. Mostrele de impertinență și 
jignire pot fi culese cam de pretutindeni, strada, vehi
culele, magazinele fiind „piața lor liberă", deoarece re
prezintă locuri unde controlul cetățenesc se exercită în 
condiții mai vitrege (...). A lua atitudine în fața inso
lenței ridicate la rangul de „vorbă de duh" este echiva
lent în multe cazuri cu a fi catalogat drept lipsit de 
simțul umorului, Sîntem puși în situația fie de a opta 
pentru o atare acuzație, fie 
cipiu de etică (...)“.

In ce mă privește, aleg 
prima alternativă. Prefer 
să fiu acuzat de lipsa sim
țului umorului. Este o 
acuzație pe care, eventual, 
aș mai avea argumente 
s-o resping, poate chiar aș 
găsi și martori dispuși să

M. A., Pitești: 
„Tovarășe redactor, 

am 23 de ani ți acum cîteva luni am primit o scrisoare 
de la un militar care îmi spune că mă cunoaște de la 
alt băiat, drept care îmi trimite o fotografie, eu îl plac, 
ți după o corespondență mai îndelungată am reușit să 
ne ți întîlnim. Mi-a propus pe urmă să ne. căsătorim, 
dar numai dacă respect următoarele condiții: să joc 
cum mi-o cînta el și să fac față nervilor lui. Sînt oare 
acestea niște condiții ?"

de a renunța la un prin-

depună mărturie în apă
rarea mea. A nu lua însă 
atitudine în fața insolen
ței, a impertinenței, îmi 
dă, în fața propriilor mei 
ochi, o senzație de desca
lificare — și de propriii 
mei ochi, n-am unde să 
mă ascund.

de alint). Aici e tata. Am luat toate ziarele. Două ți o 
revistă pe deasupra scriu despre succesul tău de aseară... 
Spune, a fost chiar așa de reușită premiera ?... Bravo !... 
Cum? Tu abia te-ai sculat? Dar e 121 Trimite pe 
cineva să-ți ia ziarele. Eu le-am așteptat de la șase... 
Sau, știi ce ?, trec eu să ți le aduc. Maică-ta ți-a găsit 
niște cireșe... AI Pleci de acasă ? Bine atunci, bine... 
Rămîne pe altădată... Alo, nu închide... Poate ne dai 
ți nouă niște bilete, să venim să te vedem și noi. . Nu, 
sigur că nu... Cînd or fi... cînd s-or găsi...

N-am rezistat, tovarășe O.P.-I., să nu pun toate a- 
cestea pe hîrtie. Mi-e scîrhă (scuzați-mi c-uvîntul, dar 

' nu-mi plac eufemismele) cînd văd că mai există această 
cumplită formă de parvenitism social, care începe cu 
senzația că te-a născut sfintui duh, nu niște părinți 
care s-au chinuit pentru tine, au muncit pentru tine".

Citindu-ți scrisoarea, 
pentru că era cît pe-aci 
să-mi fie jenă că sînt om, 
m-am bucurat să caut în 
memorie Întâmplarea de

„Către redactor,
prin prezenta subsemnatul Simian din jud. Neamț mă 
adresez dv. cu o mică scrisoare, dacă binevoiți ți este 
posibilitate, vă rog să-mi comunicați prin „Scînteia ti
neretului" ceva informații (cu privire la tinerețe și iu
bire). Eu în vîrstă de 22 ani sînt tîmplar de meserie ți 
am o prietenă de 24 de ani profesioară în învățământ. 
O iubesc tare mult, am ceruto în căsătorie, însă prie
tenii mă derutează ți totodată și părinții respectivei. Spun 
că no să ne înțelegem, că ea e mai cultă ți are carte 
mai multă. Dar atunci, un băiat ca mine, eu armata 
satisfăcută, un băiat din toate punctele de vedere bine, 
vrînd căsătorie ce să facă ? Să ia numai ce rămîne ? Vă 
rog informații. Vă doresc noi ți importante succese în 
activitatea dv.f‘.

acum șaptesprezece ani, 
s-o revăd pe moțoganca 
aceea stînd în loja Ate
neului... mă rog... să mă 
gîndesc la ceva frumos !

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ
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de OCTAV PANCU-IASI

condiții, dar 
cele accepta-

VOICULES-
de ani, medic,

PRO ȘI CONT:

ono- 
îmi 

să-ți 
că 

mai 
nu-i 

al

naibii de urît. Oricum, nu 
mai încuraja asemenea 
afaceri oneroase, pune 
piciorul în prag și cere să 
ți se respecte (gratis) statu
tul tău de soră mai mare.

București:

Sînt niște 
nu dintre 
bile.

OCTAV 
CU, 28 
Iași.

Un fragment din scri
soarea trimisă, fragment 
pe care îl public ceva mai 
la vale, mi-a adus în me
morie o întîmplare despre 
care, altădată, cu alte cu
vinte și intenționînd alt
ceva, am mai așternut-o 
pe hîrtie. S-a petrecut în- 
tr-o duminică de octom
brie sau noiembrie, cu 
vreo 17 ani în urmă. La 
Ateneu, obișnuitul con
cert de dimineață. Debuta 
unul din virtuozii dirijori 
de azi, pe atunci un foar
te tînăr ucenic al baghe
tei. Atracția snobilor (pen
tru că de cînd există. Ate
neul n-a dus lipsă de așa 
ceva) era mai puțin con
certul — ambiția tînărului 
de la pupitru nu le prea 
spunea mare lucru — cît 
o spectatoare cu totul 
aparte în ambianța sălii, 
ocupînd singură loja cen
trală. Era o femeie de

Mulțumind pentru urări, 
trec la capitolul informa
ții. Prietenii nu-ți dau

sfaturi chiar așa de rele. 
Mai gîndește-te la spusele 
lor. Diferența de cultură 
— zică ce-or zice toți fi
listinii — poate pune, mai 
lesne decât multe altele, în 
pericol un cămin. Dacă 
ești așa cum spui — „un 
băiat din toate punotele 
de vedere bine” — nu 
exclude tocmai înțelepciu
nea din calitățile care fac, 
din toate punctele de ve
dere, un băiat bine, 
informațiile mele 
sfîrșit.

Desigur, „și criticul e public!" 
cum ne asigură Florian Potra 
in recentul său volum „O voce 
din off“, în care-și adună con
știincios însemnările sale de
spre film răspîndite ici, colo sau 
citite de la radio (un capitol se 
și intitulează de altfel „Conver
sații la radio și televiziune"), 
însă tot atît de adevărată poate 
fi și aserțiunea că „și publicul 
e critic". Așa stind lucrurile, 
credem că acestui public nu i 
se poate spune : Cu „B.D. intră 
în acțiune" reînvie și la noi ve
chiul ideal lansat în teatru de 
spaniolii secolului de aur, prin 
faimoasa „rețetă" a Iui Lope de 
Vega, preluată apoi de francezi 
prin Sarcey cu formula așa-nu- 
mitei „piere bien faite" și apli
cată și in cinematograf, mai ales 
de americani. Totul stă în a 
capta și a menține treaz intere
sul publicului, așa cum se în
tâmplă într-o partidă de cărți, 
în care autorul ațîță curiozitatea 
și emoția, dezvăluindu-și pe rind, 
ca un jucător abil, combinațiile 
și atu-urile ținute in mină (sau 
în mînecă)".

Și dacă „și criticul e public" 
atunci în această ultimă calitate 
speră oare autorul că-și poate 
justifica afirmația „B.D. intră 
in acțiune" e digestiv și culi
nar... doar pentru că apare în 
film o oală cu varză ? In fine, 
despre același celebru B. D., 
mai aflăm : „mai are un merit 
B.D. în contextul cinematogra
fului autohton. Ni se arată cum, 
din „diverse" In „diverse", din- 
tr-un „mărunțic" intr-altul pu
tem ajunge, cu puțină vigilență 
critică la identificarea unei ade
vărate crime". Noi credem că

„ne arată" dar nu ne convinge...
Cît despre valorosul film „Pu

terea și adevărul", aflăm că este 
„o pendulare studiată între re
portaj și analiza de caractere și 
de moravuri, între cronică și 
eseul politic, între reconstitui
rea aproape documentară și jo
cul liber al imaginației".

Nu este o noutate datoria cri
ticii de a ajuta spectatorul, pu
blicul și în același timp citito
rul să se familiarizeze cu com
plexitatea universului artistic. 
Ce se întimplă însă cind această

intact al eroinei filmului, ma
chiaj ce devine un leit-motiv al 
intervenției critice, ni se mai a- 
mintește de „nervii de diminea
ță, nervi de zi, care încep ca 
toate celelalte, care va sfirși 
ca toate celelalte. Viață. Viață. 
Viață", se strecoară subtila in
formație că „pe urmă e patul 
conjugal în care ei dorm, bine
înțeles" (sic !) pentru a se con
chide că pe eroul principal „îl 
lovește o mare milă față de el 
însuși (viață, viață) și se tre
zește brusc conștiința de clasă 
(politică, politică)"... înțelegem 
dorința de stil a autoarei, nu însă 
cui se adresează în acest stil fa
miliar, familiar, familiar...

Scriind despre ciclul Zbig

JEm DE DIMINEĂJĂ" 
m CRIEItt DE EDJL

„familiarizare" este înțeleasă și 
se realizează ca un fel de rezu
mat pedestru al subiectului, un 
rezumat care vrea să înlocuias
că valoarea și sensul transfigu
rării artistice a ideilor unui film 
printr-o descriere simplificată ? 

Vorbind despre „Clasa mun
citoare merge în paradis", în
tr-un articol publicat recent în 
„Contemporanul", sub titlul „Elio 
Petri și filmul politic", Eva Sîrbu 
apelează la stilul interogației 
retorice : „Viață 7 Politică 7 Să 
pună eticheta cine vrea. Sau 
cine poate". Viața, politică — eti
chete ? ! De unde atîta pudoa
re ? Preocupată de machiajul

niew Cybulski la teleclnematecS, 
Alice Mănoiu găsește că „Extra
ordinara dinamică a chipului șl 
corpului, antrenate Intr-un pa
radoxal dialog, situează talen
tul lui Cybulski In sfera mari
lor gesturi ale artei contempo
rane".

Paradoxal Intr-adevăr acest 
dialog Intre chipul șl corpul ac
torului, cum șl acest foarte scurt 
drum de la Intenție gravă la ri
dicolul desăvîrșlt. Hotărît lucru, 
critica de film a cîștigat o mal 
mare suplețe, iar respectul față 
de cititor crește din zl In zl. Să
racul cititor !

TUDOR STĂNESCU

Aici 
iau

sînt elevă In clasa I ți 
rog din suflet să-mi ptibli-

sînt
„Tovarășe redactor, 

mă numesc Crăcană Adela, 
din Măldărești—Vîlcea. Vă 
câți ți scrisoarea mea, poate o va citi ți tăticul meu
Crăcană Alexandru, plecat de acasă de 3 ani, poate eă 
citind scrisoarea, îți va aminti că are două fete care îl 
așteaptă ți se va reîntoarce la noi. Aș vrea să afle că 
ne este tare dor de el ți că ii simțim lipsa. Noi nu ne 
putem bucura ca alți copii care au pe tatăl lor lîngă 
ei. Am vrea și noi să avem cui să-i spunem tată. Tăti
cul nostru era bun, ne aducea bomboane ți biscuiți in 
fiecare seară. Acum ce să credem noi ? Că a uitat eă 
mai existăm pe lume ? Nu se poate. Eu 11 iubesc pe 
tăticul meu, îi port ți fotografia în buzunar. Am auzit 
că dv. ajutați pe cei ce vă cer sprijin, vă rog ajutați-mă 
să-l găsesc pe tăticul meu. De la mama țtiu că se 
găsește în județul Corj. Vă -og găsiți-l pe tătlcu ți 
spuneți-i că Ad.i ți Liliana îl așteaptă de mult ți ar fi 
fericite să-l vadă. Tăticule, te rog să vii acasă!“.

Și eu te rog, tăticule...

vreo cincizeci de ani și 
făcea notă discordantă nu 
doar fiindcă nu împărțea 
loja cu nimeni, ci, mai cu 
seamă, fiindcă îmbrăcă
mintea ei, pe cît de fi
rească în satele moțești ale 
Apusenilor, parcă tot pe 
atît de extravagantă la 
Ateneu. La sfîrșit, dirijo
rul, cu brațele încărcate 
de florile primite, a tra
versat sala, a urcat scările 
ciudatei loji, s-a lăsat în
delung sărutat de femeia 
îmbrăcată în „spăcel” și 
cu „cherschenea" pe cap, 
apoi, dăruindu-i florile, a 
ieșit cu ea la braț, răs- 
punzînd emoționat la sa
luturile și surâsurile haine
lor negre... Nu, n-am avut 
intenția să creez un 
„suspense", știu că ai de
dus că țăranca din loja 
Ateneului era mama diri
jorului. Am ținut însă 
să-ți spun această poveste 
înainte de a publica po
vestea ta — legătura din
tre cele două povești lă- 
sînd s-o facă, deocamdată, 
alții. Așadar, îmi scrii :

„(...) Fără să vreau, așteptîndu-mi riadul la un aparat 
de telefon public, în timpul unei recente vizite în Ca
pitală, am tras cu urechea la convorbirea unui bărbat 
în vîrstă, convorbire pe care, stimate curier al rubricii 
„De la om la om", cer voie să v-o împărtășesc, nu 
înainte însă, pentru a vă introduce mai lesne în atmo
sferă, de a vă descrie puțin pe omul acela. Avea cam 
55—60 de ani. Cu un voluminos teanc de ziare într-o 
mină, cu o pungă de cireșe în cealaltă. Ca să apuce 
receptorul, părea să caute a treia mină, neputîndu-se 
hotărî să apuce cu una deopotrivă ți ziarele și fructele. 
O față radioasă, de om fericit. Și acum — într-un re
zumat sărăcit atît de concentrarea la maximum a ideilor, 
cît și de infidelitatea cuvintelor mele — iată convor
birea acestui om : — Alo, casa... ? (urma, vă asigur, un 
cunoscut nume de familie). Tu ești? (urma alt nume,

Prof. ELENA DRAGU, 
Craiova.

Nu aveți dreptate. Pe 
ecranele cinematografelor 
nu rulează numai „filme 
de spadă și pistol, de

upercut și karate, de pal
me răsunînd sonor și de 
brfnciuri în prăpăstii”. 
Aveți dreptate cînd 
afirmați că acestea sînt to
tuși prea multe și, adesea, 
prea proaste.

Turda :MIHAI D., 18 ani, elev,
dacă se poate, să publicați foarte pe scurt, 
sîmbătă la rubrica dumneavoastră, o mică 
cite unui cîntăreț de muzică ușoară ori de 

de prin alte părți".

Sigur că se poate. încep taru (de la noi). Biografia 
de astăzi — așa cum ceri, 
foarte pe scurt — cu bu
nul meu prieten Dan Spă-

„Vă rog, 
in fiecare 
biografie a 
la noi ori

lui este : trăiește I

Pe simbăta viitoare I

F ’românia "film
1 
I
I UMOR

prezintă o producție a Casei de Filme Cinci
I®

SERVILUL: L-am recunoscut 
dintr^o privire pe tovarășul di
rector l

Desen: Aurel Traian Furnea

scenariul: Francisc Munteanu 
regia : Virgil Calotescu 
imaginea : Nicolae Girardi 
muzica : Temistocle Popa 
decoruri ți costume : arh. Nicolae Drăgan.

Film realizat in studiourile Centrului de
In completare filmul documentar „RĂSPUNDEREA STAPINILOR",

cu : ADINA POPESCU, TOMA CARAGIU, MARGARETA POGO- 
NAT, SERGIU NICOLAESCU, VASILICA TASTAMAN, PETER 
PAULHOFFER, REKA NAGY, MARGA BARBU, LIVIU CIULEI, 
SEBASTIAN PAPAIANI, VIRGIL OGAȘANU.

Producție Cinematografică „București".
", producție a studioului „Al. Sahia". Regia : Virgil Calo- 

tescu, Octav lonițâ. Scenariul : Octav loniță.

„Burghezia a distrus rela
țiile familiale, patriarhale, 
idilice... Ea a înecat fiorul 
sfînt al extazului pios, al en
tuziasmului cavaleresc, al 
melancoliei micului burghez 
In apa înghețată a calculului 
egoist". (Marx-Engels). Ade
vărul acestor idei a fost pus 
de tinărul regizor Adrian 
Lupu Ia temelia spectacolu
lui „Dumnezeu, om și dia
vol" prezentat în ultimele 
zile ale stagiunii la T.E.S. El 
s-a bazat pe un text care ur
mează același adevăr, text 
semnat de lacob Gordin, zia
rist și scriitor de la sfîrșitul 
veacului trecut și începutul 
secolului XX. Contemporan 
cu Zola și Gorki, cu Ibsen 
și Tolstoi, influențat de toți 
dar mai ales de ultimul, a- 
cest dramaturg reflectă în 
opera sa spiritul critic al e- 
pocii, iar în piesa de față 
procesul dezumanizării Ine
rent ascensiunii capitaliste. 
Gordon descrie aici destinul 
unui ins sărac, la început cu
cernic, generos, cinstit, deve
nit apoi, în urma unui ne
așteptat ciștig, tot mai rapa- 
ee și mai inuman. Dintr-un 
om iubit și stimat, Dubrov- 
ner, personajul central, «e 
transformă într-un capitalist 
odios, pînă la urmă cu to
tul și definitiv înstrăinat. 
Evoluția sa tragică conduce 
la concluzii de ordin social 
lucid analizate și limpede 
reflectate în spectacolul re
gizat de Adrian Lupu. Tînă- 
rul director de scenă a ur
mărit curba acestui destin 
descriind insă de la început 
cadrul spiritual al tuturor 
personajelor. al conduitei 
lor, investigind totodată psi
hologia fiecăruia. Prima par
te a spectacolului este o pu
nere in temă impresionantă 
prin abilitatea regizorului do 
a crea athnosferă, de a con

tura personaje și relații u- 
mane aparent line, ca fața 
unui Iac. Toți, oameni să
raci și cinstiți, curați su
fletește și solidari, oameni 
ale căror cugete păreau Im
posibil de tulburat. Lozul câș
tigător al lui Dubrovner stîr
nește însă furtuna și provoa-

SPECTACOL 
MERITORIU 

AL UNUI
A V

la Teatrul Evreiesc de Stat

eă dezastrul. Din acest mo
ment reprezentația își mută 
accentul, regizorul încheie 
descrierile „de culoare" ale 
mediului, ca și investigațiile 
psihologice particulare, con- 
centrîndu-se asupra criticii 
sociale. El descifrează în a 
doua parte a spectacolului 
cauzele care au condus la 
schimbarea violentă a rapor
turilor umane — setea de a- 
cumulări a proaspătului ca
pitalist, exploatarea și umi
lirea celor săraci. Cruzimea 
noilor relații instalate prin 
forța banului, e prezentată

aici ou evidență, Înaintea 
căințelor tlrzii ale eroului, a 
revelației răspunderii față 
de semeni. Adrian Lupu a 
urmărit așadar nu neapărat 
povestea melodramatică a 
unei vieți, nu istoria „vicie
rii" unui caracter pur, ci dez
văluirea unei lumi viciate, 
stăpînită exclusiv de bani. 
Lume unde sînt anulate ela
nuri, entuziasme, aspirații 
spre puritate ; spectacolul 
T.E.S. este un spectacol mo
dern prin reliefarea unor a- 
devăruri și astăzi valabile, 
ca și prin mijloacele artisti
ce alese. După opinia unani
mă, „Dumnezeu, om și dia
vol" este unul dintre cele 
mai izbutite montări ale a- 
cestui teatru din ultima vre
me. Regizorul a știut să a- 
leagă ideile relevante și tot
odată actuale ale piesei, să 
Ie dea relief dar și expresi
vitate artistică ; Ia construcția 
sa remarcabilă se adaugă și 
interpretarea actorilor, colec
tiv meritorie. Ea se datoreș- 
te în primul rind protagonis
tului, Mano Rippel, dar și 
tuturor celorlalți s Seidy 
Gluk, Beatrice Abramovici, 
Mihaela Kreutzer, Abram 
Naimark, Bebe Bercovici, S. 
Godrich, Beatrice Steinmetz, 
Rudy Rosenfeld. Jocul lor so
bru, alternind momentele de 
tensiune cu cele grave, punc
tate de clipe concentrate, de 
tăcere, a impresionat mai a- 
les in prima parte ; mișcarea 
scenică oportun dozată, grija 
față de detaliu in interpre
tarea fiecăruia, au izbutit pe 
întreg parcursul ; decorul 
simplu și eficace (Diana Ioan 
Popov), muzica de o nesfir- 
șită tristețe (Cornel Cezar) 
au contribuit la reușita de 
ansamblu a spectacolului.

V. T.

Cine are cea mai mare
nevoie de actori tineri?

Cifră record a absolvenților 
din acest an la actorie : 36. Se
rie numeroasă și nu numai atît, 
serie cu o mare diversitate de 
genuri, de aptitudini, cu posi
bilități de utilizare într-o arie 
repertorială largă. 23 de băieți 
și 13 fete, în majoritate cu o 
prezență fizică atrăgătoare — 
actrițe frumoase, actori cu far
mec și dezinvoltură — dar mai 
ales cu talent. Și, bineînțeles, cu 
o pregătire artistică atentă. 
Vara aceasta fiecare teatru s-a 
simțit îndreptățit să primească 
absolvenți, atît la București, cît 
și la Iași, Craiova sau Timișoa
ra, la Satu Mare, ca și la 
Reșița, Petroșeni. Directorii co
lectivelor dramatice din colec
tivele amintite au văzut specta
colele Studioului, și-au stabi
lit preferințele, și-au anunțat 
mai din timp ca altădată posibi
litățile. Ciștig de cauză au avut, 
însă, numai teatrele din provin-

7,6 milioane lei 
producție suplimentara

Tinărul colectiv al Combina
tului de prelucrare a lemnului 
din Pitești și-a Înscris în regis
trul întrecerii pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen 
un nou succes : îndeplinirea cu 
cinci zile mai devreme a planu
lui pe prima jumătate a anului 
1973. Valoarea producției ce s-a 
objinut pînă la sfîrșitul lunii a 
fost adăugată celor 7,6 milioane 
lei, reprezentînd valoarea pro
ducției marfă suplimentară.

TUDOSE LUCIAN

250 000 ore de muncâ 
voluntar-patriotică

Cei peste 2 700 de brigadieri 
și-au încheiat aetlvitatea pa

șantierele de muncă voluntar- 
patriotică. Făcînd bilanțul aces
tei prime serii rezultă că au fost 
efectuate peste 250 000 ore de 
muncă voluntar-patriotică cu o 
eficiență de peste 1 100 000 lei. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
brigada Argeș 47, formată din 
elevi ai Grupului școlar I.M.M. 
Câmpulung care a lucrat la sta
țiunea experimentală Bîlcești, 
brigăzile Argeș 62 și 63 formate 
din elevi ai Liceului „Nicolae 
Bălcescu" din Pitești care au 
lucrat la construcția rafinăriei 
din localitate și brigada Argeș 
64 alcătuită din elevii Grupului 
școlar chimie din Pitești, care 
a lucrat Ia I.C.H.V. Ștefănești.

Alți 2 000 de elevi, constituiți 
în 40 de brigăzi, lucrează în pre
zent pe șantierele de muncă vo
luntar-patriotică din județ.

ION DUMITRU

cie, sau mai precis unele din
tre ele. E drept, în multe insti
tuții dramatice din țară se simte 
mare nevoie de o infuzie proas
pătă de actori. Ca de pildă la 
Satu Mare, unde au și plecat 
acum opt absolvenți, plus un 
proaspăt regizor, colegul lor. 
Ideea ca cei mai tineri actori să 
fie repartizați in unele teatre 
„în echipă", pentru a constitui 
acolo nucleul unei revigorări 
artistice, merită tot interesul. 
Mai ales atunci cînd asemenea 
echipe merg cu scopul de a în
tări teatre din centre muncito
rești, cum s-a întîmplat anul a- 
cesta la Reșița și Petroșeni. I- 
nițiativa e, desigur, cu totul jus
tificată, dar tot centre mun
citorești sînt, în definitiv, și 
lașul, Clujul, Timișoara. Or, din 
cei 36, Naționalul ieșean, — 
unde lipsa tinerilor din ansam
blul trupei începe să devină în
grijorătoare — a primit unul 
singur. Teatrul Național din 
Craiova și cel din Timișoara la 
fel, cu toate solicitările lor repe
tate, iar Naționalul clujean nici 
unul. Paradoxal, teatrul din 
Botoșani a primit 4 actori tineri!

Prima scenă a țării — și cu 
aceasta venim în Capitală — a 
avut șansa să,i se acorde două 
posturi. Dar șansa nu s-a potri
vit pe de-a-ntregul. Conducerea 
teatrului, care urmărea studenții 
de multă vreme, se fixase asu
pra lui Emil Mureșan — lipsin- 
du-i tipul de „erou", cum e de
numit acest gen în teatru. Stu
dentul fusese solicitat de Națio
nal chiar din timpul școlii, in
tegrat în repetiții, acum chiar 
joacă în ultima premieră „Dona 
Diana". Șef de promoție n-a 
fost însă Mureșan și nici altul 
în genul necesar Naționalului, 
ci un actor de comedie — Mihai 
Mălaimare. Element bun, toc
mai potrivit Teatrului Nottara, 
unde se pare că și el a început 
pregătirile pentru un noti spec
tacol, deși nu e angajat aici. Le
gea repartizării e însă inflexibi

lă: numai șeful de promoție 
poate fi angajat în București. 
Vrea sau nu Naționalul, Mihai 
Mălaimare rămîne aici, oricit de 
necesar ar fi altui teatru. La 
drept vorbind, Naționalul bucu- 
reștean nu are cele mai mari 
motive de nemulțumire, fiindcă 
a luat totuși doi actori tineri, a- 
mîndoi efectiv talentați. Mult 
mai grea e situația altor teatre 
din Capitală, care n-au văzut 
absolvenți I.A.T.C. decît la „Ca- 
sandra", care caută de ani și ani, 
să obțină repartizarea unui sin
gur actor tînăr. In teatrele 
din București, unde nu mai 
există acum organizații U.T.C., 
actorii sub 30 de ani — luați 
împreună — pot fi numărați 
pe degete. Motiv pentru care 
pe aceste scene nu are cine 
juca rolul Ofeliei, șl in curînd 
nici al Cordeliei și nici chiar 
ale eroilor din „Acei îngeri 
triști". Nemaivorbind de „Ro- 
meo și Julieta", pentru care în 
Capitală nu există doi actori po
triviți. în București trăiesc peste 
cinci sutei de mii de tineri — 
muncitori, studenți, elevi — 
alcătuind publicul tînăr, atît 
de așteptat în teatrele Ca
pitalei. Acest public tînăr aș
teaptă și el, la rindul lui, spec
tacole care să i se adreseze di
rect, unde sînt absolut necesari 
interpreți potriviți.

Tentativele de întinerire între
prinse de teatrele din Capitală 
se lovesc de refuzul direcției de 
specialitate din C.C.E.S. de a mai 
adăuga un singur actor unor e- 
chipe intr-adevăr prea numeroa
se. Cu toate acestea, soluția me
rită găsită, pentru că o trupă 
nu poate fi pedepsită să rămînă 
veșnic fără tineri, doar pentru 
că funcționează în Capitală. Și 
nici publicul din București, nu 
poate fi obligat să vadă — cu 
gîndul la Sarah Bernard ! —
Ofelii de mult trecute de prima 
tinerețe...

VIORICA TANASESCU

CONTRA
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 

Stal al Republicii Socialisle România a trimis președintelui 
Republicii Franceze, GEORGES POMPIDOU, următoarea t6le- 
granră :

îmi este foarte plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu 
ocazia sărbătorii naționale a Franței, viile mele .felicitări, pre
cum și călduroase urări de sănătate și fericire personală și 
de progres continuu poporului francez prieten.

Nutresc convingerea că relațiile tradiționale de colaborare 
existente între România și Franța se vor dezvolta și mai mult, 
spre binele țărilor și popoarelor noastre, al păcii și securității 
in Europa și in Întreaga lume.

Guvernatorul general al Canadei, ROLAND MICHENER, a tri
mis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat af Republicii Socialiste România, următoarea telegramă:

Excelență,
Vă rog să acceptați mulțumirile mele pentru atentul mesaj pe 

care l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale a Canadei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialisle România, a trimis președintelui 
Republicii Irak, AHMED HASSAN AL-BAKR, următoarea tele
gramă :

îmi este deosebit de plăcut să adresez cu ocazia Zilei națio
nale a Republicii Irak cele mai calde felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de noi 
succese poporului Irakian prieten pe calea progresului și bună
stării.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea Consiliului 
de Stat, a poporului român și a mea personală că relațiile 
multilaterale de colaborare prietenească dintre Republica Socia
listă România și Republica Irak se vor dezvolta continuu. 

manifestareInternajionmâ

PRIVIND OCROTIREA MEDIU
ÎNCONJURĂTOR
Aflăm de la Consiliul Națio

nal al Organizației Pionierilor 
că, incepind cu data de 16 iulie 
și pînă in 23 iulie a.c., la Bucu
rești și in orașul Victoria se 
desfășoară o inedită manifestare 
internațională : Stagiul interna
țional pentru formarea animato
rilor mișcărilor de copii și ado
lescenți in domeniul educației 
pentru ocrotirea mediului încon
jurător. Pregătită de C.N.O.P. și 
Ministerul Educației și învăță- 
jrpintului, manifestarea reunește 
participant! din țară și din străi
nătate. Ea va avea un program 
extrem de divers, incluzind ex
puneri, dezbateri, activități prac
tice. vizite. Reținem din program 
expunerea introductivă a pre
ședintelui C.N.O.P., tovarășul 
Virgiliu Radulian, expunerile 
prof. dr. docent Constantin An
tonescu, președinte al Comitetu
lui de îndrumare pentru ocrotirea 
naturii a orașului București cu 
tema : „Politica statului român 
de ocrotire și conservare a me
diului ambiant". „Educarea co
piilor in spiritul ocrotirii mediu
lui înconjurător prin procesul de 
invățămint“, ținută de Larusa 

Marieta Sava, director in M.E.I., 
„Organizația pionierilor — fac
tor de educare pentru ocrotirea 
naturii și resurselor sale". în o- 
rașul Victoria, participanților la 
Stagiu li se va prezenta Cercul 
pionieresc de ocrotirea naturii 
„Floare de colț". Va fi organi
zat, aici, un simpozion, sub con
ducerea tovarășei Elena Geor
gescu, inspector general școlar al 
județului Brașov, care pune în 
discuție preocupările școlii, fami
liei, ale organizațiilor de masă, 
presei, radioului și televiziunii 
privind educarea copiilor pentru 
ocrotirea și conservarea naturii ; 
va fi vizitată și o expoziție pio
nierească de fotografii și mache
te pe probleme de sistematizare 
a unor cvartale de blocuri, tere
nuri de joc și sport, spații verzi 
realizate de pionieri. Acad. Eu
gen Pora va vorbi participanți
lor despre „Poluare și viitorul 
omenirii".

Numeroase alte dezbateri și 
vizite întregesc prima manifes
tare internațională pe această 
temă consacrată educației copii
lor.

L. LUSTIG

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE

CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Mau
rer, a primit, vineri la amiază, 
pe Rene Montjoie, comisarul 
general al planului din Franța, 
care face o vizită de documen
tare în țara noastră.

I,a întrevedere, desfășurată în- 
tr-o atmosferă cordială, a parti
cipat Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții române în 
comisia mixtă guvernamentală

o Vineri, a plecat la Praga 
o delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Paloș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Gorj al P.C.R. care, la 
invitația C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. va face o vizită de 
schimb de experiență în R.S. 
Cehoslovacă.

La plecare, pe aeroportul O- 
toper.i, delegația a fost condusă 
de Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.S. Cehoslovace 
la București.

• IN CADRUL manifestărilor 
prilejuite de Luna de solidari
tate cu lupta poporului coreean, 
vineri după-amiază a avut loc 
la Cooperativa agricolă de pro
ducție „Prietenia româno-co- 
reeană", din comuna Făcăieni, 
județul Ialomița, o adunare or-

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Tunis, o 
delegație a U.T.C.-U.A.S.C.R., 
condusă de tovarășul Con
stantin Boștină, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., pre
ședintele U.A.S.C.R., care va 
participa la primul Festival 
Pan-african al tineretului. 

româno-franceză de cooperare 
economică, științifică și tehnică.

A luat parte Francis Levasseur, 
ambasadorul Franței la Bucu
rești.

în timpul convorbirii au fost 
abordate probleme privind sta
diul relațiilor dintre România 
și Franța, dezvoltarea cooperă
rii dintre cele două țări, în do
meniile economic și tehnico-ști- 
ințific.

(Agerpres)

ganizată de Comitetul județean 
Ialomița al P.C.R. și Liga ro
mână de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa.

Au luat parte reprezentanți ai 
organelor județene de partid și 
de stat, numeroși locuitori din 
comună.

A participat, de asemenea, Li 
Min Su, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București, membri ai 
ambasadei, precum și delegația 
Uniunii oamenilor muncii din 
agricultura R.P.D. Coreene con
dusă. de Kim I. Houn, preșe
dintele Comitetului Central al 
Uniunii.

• JOI ȘI VINERI. Walter 
Arendt — ministrul federal al 
muncii și afacerilor sociale • din 
R.F. Germania, care se află de 
citeva zile în țara noastră, la 
invitația ministrului muncii, Pe
tre Lupu, a fost oaspetele li
toralului românesc. Cu acest 
prilej a avut convorbiri cu mi
nistrul turismului, Ion Cosma, 
și cu primarul municipiului 
Constanța, Petre Nicolae.

• IN PERIOADA 1—10 IULIE 
1973 la a 5-a olimpiadă interna
țională de chimie ce s-a desfă
șurat in R.P. Bulgaria, au par
ticipat 28 de elevi din șapte țări: 
U.R.S.S., R.P. Polonă, R.P. Un
gară. R.S. Cehoslovacă. R.D. Ger
mană, R.S. România și R.P. Bul
garia. Din cei patru elevi români 
care au reprezentat țara noastră 
doi au obținut premiul III — 
Andruh Marius de la Liceul 
„B.P. Hașdeu" — Buzău și Dro- 
chioiu Gabriel, de la Liceul mi
litar din Cîmpulung Muscel.

MERCUR
LA

A TREIA
EDIȚI la nivelul tradițiilor unității

Ieri, la Tg. Mureș, a în
ceput cursul Mercur, organi
zat de către C.C. al U.T.C., 
Uniunea Sindicatelor din co
merț și cooperație și Minis
terul Comerțului Interior, 
aflat la cea de a treia sa e- 
diție. în faza de masă con
cursul a cuprins peste 10 000 
de tineri care lucrează *n  
sectoarele alimentar, textile- 
încălțăminte și metalo-chimi- 
ce. Reprezentanții lor în nu
măr de peste 100, cîștigători 
ai fazelor județene s-au în- 
tîlnii la Tg. Mureș pentru 
a-și confrunta cunoștințele, 
pentru a desemna pe cel mai 
bun discipol al lui Mercur. 
Despre cîștigători și alte a- 
mănunte privind desfășura
rea concursului vom reveni 
intr-un număr viitor.

• Comitetul Executiv al Consi
liului popular al orașului Balș 
ne asigură, printr-o scrisoare ce 
poartă semnătura tovarășului 
președinte C. Dumitru, că au 
fost luate toate măsurile pentru 
a înlătura unele deficiențe de 
ordin gospodăresc ce durează de 
mai multă vreme în cartierul de 
blocuri din zona Spitalului Uni
ficat. Ca urmare a măsurilor a- 
doptate de întreprinderea de 
gospodărie orășenească apa caldă 
ajunge și la etajul IV, ilumina
tul scărilor este iarăși rezolvat. 
Pentru iluminatul public au fost 
începute lucrările de săpare, po
zarea cablelor și montarea stu
pilor pentru lămpi. Lucrările 
sînt executate de către IRE Pi
tești, șantierul Slatina și sîntem 
asigurați că vor fi finalizate, 
prin darea în folosință firește, 
„în curînd". O ultimă precizare. 
Deficiențele ne-att fost sesizate 
in luna februarie. Adresa la care 
ne referim poartă data de 9 mai, 
dar la poșta din Balș a fost 
pusă abia in 8 iunie a.c. Să fie

MIRCEA BORDA

POȘTAȘUL INDISCRET

Tineri 
în haine 
militare

Activitatea

noastră —

Sărbătorim centenarul înfi
ințării armei de transmi
siuni din țara noastră. In 
cinstea acestui eveniment, mili
tarii din toate unitățile și subuni
tățile de transmisiuni ale Minis
terului Apărării Naționale și-au 
intensificat eforturile pentru a ob
ține rezultate tot mai hune, în 
pregătirea de luptă și politică.

Aceeași atmosferă de febrile 
pregătiri am întîlnit-o și în uni
tatea in care lucrează locotenent- 
colonelul Vasile Brediceanu.

— Unitatea noastră, remarca 
locotenentul major Mihai Boboc, 
secretarul comitetului U.T.C., 
este continuatoarea primului nu
cleu de transmisiuni al armatei 
române înființat acum 100 de 
ani. Iată de ce pentru toți mili
tarii noștri aniversarea are o sem
nificație deosebită.

După cum aveam să aflu, nu
meroase acțiuni au avut drept 

vorba de o simplă eroare de 
dactilografiere ?

• De la tînăra Viorica Leonte 
din Bacău am primit o scrisoare 
in care ne solicita s-o ajutăm 
să intre în cîmpul muncii. Ne 
explica faptul că, deși are 17 ani 
și a absolvit 8 clase, încearcă 
de doi ani să-și găsească un ser
viciu considerind... „după gîn- 
direa mea că este unul dintre 
lucrurile cele mai importante in 
viața unui om". Nu a reușit în 
această intenție și crede că lucrul 
s-ar datora lipsei unor... cunoș
tințe. La sesizarea noastră, comi
tetul județean U.T.C., împreună 
cu tovarășii de la forțele de 
muncă, cercetînd posibilitățile 
existente, i-au oferit tinerei loc 
de muncă la una din unitățile : 
Fabrica „Proletarul", I.I.L. „23 
August", Confecții sau Fabrica 
de șuruburi. Toate au fost refu
zate pe motiv că aici „nu se 
cîștigă suficienți bani". Cum ră- 
mine cu acel lucru, „cel mai im
portant din viața unui om" ?

★
Nemulțumirea corespondentei

Centenarul 
transmisioniștilor 

scop să prezinte tinerilor tradi
țiile armei fi ale unității. Astfel, 
a avut loc un simpozion în 
cadrul căruia a fost evocată 
participarea unității la Războiul 
pentru Independență din anul 
1877, la acțiunile de luptă din 
1916—1918 și a fost reconsti
tuit drumul glorios străbătut de 
soldații și ofițerii unității în 
timpul războiului antihitlerist. De 
asemenea, numeroase lecții po
litice care dezbateau teme simi
lare au fost organizate în came
rele tradiției de luptă ale unită
ții, reorganizate la dimensiunii» 
unui adevărat muzeu al vitejiei 
și dragostei de patrie.

noastre, Stoian P. Măriuța, din 
Isverna-Mehedinți nu este jus
tificată. Perceperea dobînzilor 
de 2 la sută — în cazul obținerii 
unui credit de producție pe ter
men scurt — este legală și re
glementată prin instrucțiunile 
CEC nr. 12/1969, punctul 32.

Pentru’ perceperea dobînzilor 
nu se eliberează un document 
aparte, întrucit acestea sînt evi
dențiate în borderourile de con
tractare a împrumuturilor de 
care beneficiarul ia cunoștință — 
cum cred că s-a întîmplat sau 
ar fi trebuit să se întîmple și în 
cazul ce face obiectul acestor 
rînduri — in momentul cînd 
semnează și primește suma netă 
de plată. Am făcut această pre
cizare pentru a înlătura bănu
ielile părinților și fraților peti
ționarei, dar și pentru a de
monstra că învinuirile aduse 
funcționarilor CEC-ului local- 
nu-și au nici o temeinicie.

AL. DOBRE

Ridicarea continuă a nivelului 
pregătirii de luptă a constituit 
însă preocuparea centrală a or
ganizației U.T.C. din unitate. 
Realizarea unor legături de . cea 
mai bună calitate, in orice fel 
de condiții, asigurarea transmite
rii cu promptitudine a tuturor 
hotărîrilor și ordinelor coman
danților — acestea au fost obiec
tivele concursurilor organizate în 
toate subunitățile pentru desem
narea celor mai huni specialiști 
transmisioniști. Câștigătorii au 
participat la faza finală pe țară. 
Datorită seriozității pregătirii lor, 
tinerii au avut satisfacția să cu
cerească în această competiție a 
măiestriei militare nu mai puțin 
de 4 lacuri I și un loc II. ■

Înaltul -grad de pregătire al 
tuturor militarilor s-a manifestat 
și cu prilejul aplicațiilor la care 
a participat mo de mult unitatea. 
In ciuda condițiilor extrem de di
ficile, a complexității sarcinilor 
pe care le-au avut de rezolvat, bi
lanțul a fost pe măsura- eforturi
lor: obținerea de către unitate a 
calificativului „Toarte bine".

— Succesele pe -care le-am 
obținut, sublinia utecistul Gheor
ghe Pivoncu, recent avansat la 
gradul de caporal în urma obți
nerii locului I în faza pe țară, 
le-am dedicat aniversării cen
tenarului armei.. transmisiu
nilor și unității noastre. Dar 
ele sînt departe de a constitui 
„punctul final" al eforturilor 
noastre. Dorim să facem totul 
peritru a ne perfecționa continuu 
pregătirea de lupă și politică.

Că, într-adevăr, așa stau lu
crurile o dovedește încă un fapt. 
In perioada în care oamenii 
muncii din întreagă țară se an
gajează să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea în 
patru ani fi jumătate a prevede-, 
rilor cincinalului, militarii ciclu
lui I au hotărît să obțină cu o 
lună mai devreme calificarea de 
clasă, iar cei din ciclul II să-și 
ridice și mai mult măiestria pro
fesională. Aceste angajamente au 
fost îndeplinite.

PETRE JUNTE

A Vl-a edifie a Festivalului 
„George Enescu" in perspectivă

• • • • •

La Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste a avut loc vi
neri dimineața ședința Comite
tului de organizare a celei de-a 
Vl-a ediții a Festivalului Inter
național „George Enescu". Co
mitetul prezidat de Ion Dumi
trescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, a analizat și a- 
probat programul de concerte 
și spectacole al acestei presti
gioase manifestări muzicale, ce 
se va desfășura la București, 
între 11 și 18 septembrie.

Ca și la edițiile anterioare, a- 
lături de capodoperele enesciene 
și de unele din marile opusuri 
ale literaturii muzicale univer
sale, muzica românească va fi 
reprezentată prin creații semni
ficative.

Festivalul se va deschide cu 
un concert al Filarmonicii 
„George Enescu", dirijat de 
Mircea Cristescu, avînd în pro-*  
gram Simfonia I de George 
Enescu, Preludiul simfonic de 
Ion Dumitrescu și Concertul 
nr. 5 pentru pian și orchestră 
d*-  Beethoven. în timpul Festi- 
V lului, publicul meloman va 
u/ea prilejul să mai asiste la 
un alt concert al Filarmonicii 
bucureștene, dirijat de Georges

■»■■>£» Sa
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UN OM IN SĂLBĂTICIE : 
Festival (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gtădina Festival (ora 20,15).

CONSPIRAȚIA : Patria (orele a;
11.30, 14; 16,30; 19; 20,11).

SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRA
RE : Lumina (orele 9.30; 12; 14,30; 
17: 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Cen
tral (orele 9,15; 12,30; 10; 19,30). 
Bucegi (orele 16; 19.15); Grădina 
Bucegi (ora 20,15).

LA RĂSCRUCE DE VTNTURI: 
Scala (orele 9 ; 11,15; 13,45; 16,15; 
13,45; 21,15): Capitol (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Capitol (ora 20,30), Grădina Select 
(ora 20,15).

LUMEA SE DISTREAZĂ 1 Șu
tești (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
13,15; 20.30); F'loreasca (orele 16; 
18: 2(i) : Grâdlna Buzești (ora 20,15).

JANDARMUL LA PLIMBARE t 
Sala Palatului (ora 19,30), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30;
16, 18,30; 21) , București (orele 
8,30; 10,30; 12.45; 14,45; 17; 19,15;
21.15) ; Stadionul Dinamo (ora
20.15) ; Grădina Luceafărul (ora
20.30) ; Grădina București (ora
20.30) .

LUPUL MARILOR ; RĂZBU
NAREA : Timpuri Noi (orele 
10—19 in continuare).

ANTONIU SI CLEOPATRA t 
Sala Palatului (ora 16), Fa
vorit (orele 9,30; 13; 16,15; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19,30); 
Modern (orele 9: 12.30: 16: 19.30); 
Grădina Modern (ora 20,15).

FLUTURII SINT LIBERI : Ex- 
celsior (orele 9: 11,15: 13.30; 16; 
18,15; 20.30): Aurora (orele 9;
11,15: 13 30: 15.45; 18: 20.30); Gră
dina Aurora (ora 20.15).

SALCTMUL LILIACHIU : Uni
rea (orele 16: 18; 20): Grădina 
Unirea (ora 20,15).

SIMON TEMPLAR, INTERVINE: 
Grivița (orele 9, 11,15; 13,30; 16; 
18,15, 20 30); Gloria (orele 8,45; 
11,15; 13,30; 15.45, 18,15, 20,45);
Volga (orele 9; 11 15: 13,30, 15,45; 
18; 20.13), Flamura (orele 9; 11.15;
13.30, 16: 18,15. 20 30).

PE ARIPILE VtNTULUl : Arta 
(orele 10; 14.30; 19,15); Grădina 
Arta (ora 20,15).

Pretre din Franța, la concertele 
Orchestrei simfonice a Radio- 
televiziunii române, conduse de 
Samo Hubad din Iugoslavia și 
Iosif Conta și Filarmonicii „Mol
dova", avind la pupitru pe Ion 
Baciu, precum și la concertele 
prezentate de orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii sovie
tice sub bagheta lui Ghenadi 
Rojdestvenski. Alături de aceas
ta din urmă, la manifestări iși 
vor da concursul și alte forma
ții de peste hotare : orchestrele 
de cameră „Soliștii din Sofia" 
și „Collegium Aureum" din R.F. 
Germania, corul de cameră 
„Madrigaliștii din Praga" și 
Cvartetul din Tokio.

Reputați artiști — pianiștii 
Sviatoslav Richter, Philippe En- 
tremont și Valentin Gheorghiu, 
violoniștii Yehudi Menuhin șl 
Ion Voicu vor apare ca soliști 
în concerte, vor susține recita
luri.

Au fost programate, de ase
menea, apreciate formații came
rale românești cum sint corul 
„Madrigal", dirijat de Marin 
Constantin, orchestra „Bucu
rești", condusă de Ion Voicu, 
cvartetele „Philarmonia", „Pro 
Arte", „Muzica" și cel al Filar

ULTIMUL CARTUȘ . Lira (orele 
15,30; 18; 20,30); Giulești (orele 
15,30; 18; 20.15); Moșilor (orele 
15.30: 18; 20.30); Grădina Lira 
(orele 20,15); Grădina Moșilor 
(orele 20,15).

ACEA PISICA BLESTEMATA: 
Doina (orele 11; 13,15; 15,45;
18,15; 20,30). Program de desene 
animate pentru copil — ora 9,30.

CEAȚA : Viitorul (orele 16; 18;
20,15).

COPIII CĂPITANULUI GRANT: 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

FATA CARE VINDE FLORI l 
Crîneași (orele 15,30; 18; 20,15).

CÎND LEGENDELE MOR . În
frățirea (orele 15,30; 18; 20,15);
Rahova (orele 15,30; 18; 20.15).

AVENTURILE LUI BABUȘCAî 
Munca (orele 16, 18; 20).

ROND DE NOAPTE ; Miorița 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15) .

DOMNULUI PROFESOR CU 
DRAGOSTE : Drumul Sării (orele
15,30, 18; 20.15).

GRĂBIȚI APUSUL SOARELUI! 
Ferentari (orele 15,30; 19).

SUNETUL MUZICII : Cotrocenl 
(orele 15,30; 19).

VERONICA : Pacea (orele 16; 
18; 20).

O ZI MAI LUNGA DECTT UN 
AN i Popular (orele 15.30; 18;
20.15) .

DRUMUL SPRE VEST : Cosmoi 
(orele 15,30 ; 18; 20.15).

ADIO, ARME I : Vltan (orele 
15.30; 19'; Grădina Vltan (orele
20.15).

MONTE CARLO : Tomis (orele 
8 30; 11; 13 30; 16; 18,30; 21); Gră
dina Tomls (orele 20,30).

COARNELE DE AUR : Progresul 
(orele 16; 18; 20).
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Teatrul Național .,1. L. Cara- 
glale" (Sala Studio) : DONA
DIANA — ora 20. Teatrul „Lucia 

monicii din Cluj, care vor in
terpreta lucrări de George E- 
nescu, Mihail Jora, Zeno Van- 
cea, Mircea Chiriac, Pascal Ben- 
toiu. Dumitru Capoianu și Ana- 
tol Vieru. O manifestare va fi 
dedicată integral creației româ
nești de lieduri.

în programul festivalului va 
fi ilustrat și genul liric. Opera 
română din București va susți
ne o serie de spectacole cu ca
podopera enesciană „Oedip", 
cu alte lucrări românești și din 
repertoriul universal, unele din
tre acestea bucurîndu-se de co
laborări solistice internaționale.

Muzica populară românească, 
important izvor de inspirație 
pentru creația enesciană, va fi 
prezentă pe agenda festivalului 
printr-un concert susținut de 
naistul Gheorghe Zamfir și for
mația sa.

Iubitorii de muzică din țara 
noastră vor avea astfel posibi
litatea să urmărească un inte
resant program de manifestări, 
fie direct, in sălile bucureștene 
de concerte și spectacole, fie 
prin intermediul transmisiilor 
stațiilor de radio și televiziune.

mi.ișțjyi; iți

cultătorii ne propun. 18,55 Melodia 
zilei. 19,00 Aeroportul veseliei : 
Fantezie muzical-dlstractlvă. 21,00 
Sîmbătă seara, dans. 22.00 Radio
jurnal. 22,30 Melodia zilei. 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare. 23,15 
Poetica. Doina Sălăjean. 23,20 Sce
ne din opera „Romeo și Julieta" 
de Gounod. 23,55—24,00 Ultimele 
știri.

Sturdza Bulandra" (La Teatrul 
de vară ,.23 August**) : A 12-A 
NOAPTE — ora 20. Teatrul Mic 
(La Arenele Romane) : A OPTA 
MINUNE — ora 20. Teatrul „C. 
Tănase** (La Grădina Boema) : 
EST1VAL-BOEMA — ora 20. An
samblul ,.Rapsodia Română** : 
MELEAGURI FERMECATE — 
ora 18,30. Circul Globus" : A-
RENA'73 (Spectacol internațional)
— ora 19,30. Teatrul Giulești (La 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" — Sala Comedia) : LIOLA — 
ora 20.

DUMINICA 15 IULIE 1973

Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (Sala Studio) : DONA 
DIANA — ora 20. Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (La Tea
trul de vară ,,23 August") : A
12-A NOAPTE — ora 20. Teatrul 
ESTIVAL-BOEMA — ora 20. Cir
cul ,,Globus" : ARENA’73 (Spec
tacol internațional) — ora 16 șl 
„C. Tănase" (La Grădina Boema):
19,30. Teatrul Gileștl (La Teatrul 
National „I. L. Caraglale" — 
Sala Comedia) : SCUFIȚA ROȘIE
— ora 10,00; ...ESCU — ora 20.

PROGRAMUL III

9,00 Știri. 9,05 „Incognito" — 
program de varietăți muzicale. 
9.55 Melodia zilei : „Dedicație" — 
de Teodor Tufiș. 10,00 Turist-- 
club. 11,00 Știință și tehnică. 11,10 
Profil pe portativ — Gheorghe 
Dima. 11,30 Poveștile operetei : 
,,Pinafore" de Gilbert și Sullivan 
(selecțiuni). 12,00 Transmisiuni di
recte din țară. 12,10 Invitație în 
fonotecă. 12,35 Melodia zilei. 13,00 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17.00 Știrile după-amiezii. 17,05 
Alo. Radio ! — muzică ușoară la 
cererea ascultătorilor. 18.00 Șapte 
zile, șapte arte. Muzică. 18,10 As

o • e • • &•••••

Cc tac la aceasta oră
divizionarele A?

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
și-a reluat luni antrenamentele 
„la domiciliu", după ce, în prea
labil, jucătorii au fost supuși 
obișnuitului control medical. 
Azi, lotul oltenilor — minus 
Velea, Țarălungă și Marcu, con- 
vocați la lotul național, se va 
deplasa în stațiunea Poiana 
Brașov, pentru un stagiu de 
pregătire de două săptămini.

SPORTUL STUDENȚESC se 
află de luni la Predeal, unde — 
sub conducerea antrenorilor Ola 
și Maksai — va rămîne pînă la 
23 iulie. în perioada 27 iulie—6 
august, formația studenților bu- 
cureștenl va efectua un turneu 
peste hotare, turneu care, deo

“W*
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SÎMBATA, 14 IULIE 1973
PROGRAMUL I

9,00 Curs de limbă germană. Re
capitulare (2). 9,30 A fost odată ca 
niciodată... : ,,Băiețelul cel istet" 
(I) — film artistic, producție iugo
slavă. 10,00 Telex. 10,05 Avanpre
mieră. 10,10 Ansambluri folclorice : 
„Flori maramureșene". 10,35 De 
vorbă cu gospodinele. 10,55 Roman 
foileton : „Noile aventuri ale muș
chetarilor". Episodul I — „Provo
carea". 11,45 Selecțiuni din „Gala 
lunilor". 13,25 Cărți și idei. Vasile 
Pîrvan — „Corespondență și acte". 
13,00 Telejurnal. 15,30 Serbările va
canței. „Concert naiv". 16,00 Telex. 
16,05 Caleidoscop cultural artistic. 
16,25 Publicitate. 16,30 Emisiune în 
limba germană. 18,15 Ritm, tinere
țe, dans. Teletop ’73. Transmisiu
ne directă de la Complexul turis
tic pentru tineret Costlneștl. 19,00 
Blruit-au gîndul... „Strănepoților 
romanilor celor vechi". 19,20 1001
de seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 Cîn- 
tecul săptămînli : „Grlușor din Bă
răgan". 20,05 52 de inițiative în 52 
de săptămîni. 20,15 Tele-enciclope- 
die. 21,00 Publicitate. 21,05 Film se
rial : Mannix- 21,55 Franța. De sub 
meterezele Pirineilor la Atlanticul 
bătut de vînturl. (reportaj filmat). 

camdată, este în curs de per
fectare.

• încă o știre din Glulești: 
antrenorul secund Ion Ionescu, 
care a refuzat să colaboreze în 
continuare cu Macri, a fost în
locuit cu Nicolae Belizna, fost 
metodist al clubului. Rapid a 
plecat luni la Predeal, cu un lot 
de 19 jucători, dintre care 10 
provin de la echipa de tineret 
rezerve. Stmbătă 21 iulie, Ra
pid, va inaugura la București 
sezonul internațional, întîlnind 
echipa Locomotiv Moscova, ln- 
tr-un meci contind pentru cam
pionatul european feroviar.

D. V.
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22,20 Telejurnal. 22,35 Recital de 
muzică ușoară Sacha Distel. 21,15 
Polo : România — Polonia. Selec
țiuni înregistrate de la bazinul 
Dinamo.

PROGRAMUL II

16,00 Agenda. 16,10 Film serial : 
Daktari 16,35 Cintece și jocuri 
populare. 17,05 Desene animate. 
17,15 Armonii intime. Recitalul vio
lonistului Mihai Constantinescu. 
17,45 Film artistic : „Operațiunea 
Jericho". Producție a studiourilor 
franceze. Cu Nadina Alari, Pierre 
Brasseur.

DUMINICA, 15 IULIE 1973
PROGRAMUL I

8,00 Bună dimineața ! 8,30 Crava
tele roșii. 9,25 Fjlm serial. 
Daktari. 9,50 Viața satului. 11,00 E- 
misiune în limba maghiară. 12.30 
De strajă patriei. 13,00 Album du
minical. 16,50 Film serial pentru 
tineret. Tunelul timpului. 17.40 Ma
gazin sportiv. Polo : România — 
Ungaria. înregistrare de la bazi
nul Dinamo. 18.40 Vetre folclorice. 
Craii din Mo-cod. 19,00 Expediție de 
vînătoare. Chemarea Deltei. 19,20 
1001 de seri. 19,30 Telejurnal. Săp- 
tămîna politică internă și interna
țională. 20.10 Reportajul săptămi- 
nii. Oameni îndrăgostiți de mese
ria lor. 20,35 Telerecital muzical- 
umorlstlc. 21,50 Retrospectivă. Walt 
Disney. 22,30 Telejurnal. 22,40 Du
minica sportivă.

PROGRAMUL II

11,00—13,00 Mari dirijori. Sergiu 
Cellbidache la pupitrul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii sue
deze. 20,10 Cîntece și jocuri popu
lare interpretate de ansamblul ti
neretului „Doina Bucureștlului". 
20,40 Telex tehnico-științific. 21,00 
Romantica. Balet pe muzică de 
Brahms. 21,30 Film artistic. Bunica 
Sabella.

• ÎN SFERTURILE DE 
FINALA ale probei de sim
plu bărbați din cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Elveției, care se 
dispută la Gstaad, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—4, 4—6, 6—0 pe 
Brian Fairlie (Noua Zeelan- 
dă). în semifinale, Năstase il 
va intîlni pe francezul rroisy. 
într-o altă partidă a „sfer
turilor", Roy Emerson (Aus
tralia) l-a întrecut cu 4—6, 
8—6, 6—1 pe Alex Mayer 
(S.U.A.).

• PRIMA ETAPA a com
petiției cicliste „Cupa Cibo", 
disputată pe traseul Brașov- 
Făgăraș-Poiana Brașov (147 
km), a fost ciștigată de Va
sile Selejan (Dinamo Bucu
rești), cronometrat cu timpul 
de 3h 47’. La 34” au sosit V. 
Budea și V. Murineanu.

• MECIURILE DIN ZIUA 
A TREIA a turneului inter
național de polo pe apă, care 
se desfășoară la bazinul Di
namo din Capitală, s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate : Românla-Spania 7—2

AGENDĂ COM PETITION ALĂ
HIPISM. Duminică dimineață, 

pe Hipodromul din Ploiești va 
avea loc al 50-lea Derby de 
trap. La această reuniune, vor 
lua startul pe 2 800 m, cei mai 
buni trăpași crescuți în her
gheliile din țara noastră.

POLO. în Capitală, continuă 
marele turneu internațional 
„Cupa orașului București". Azi, 
au loc următoarele partide: Ro
mânia (juniori)—Spania, ora
17.30 ; România—Polonia, ora
18.30 ; Ungaria—Olanda, ora
19,30, iar mîine, Olanda—Româ
nia (juniori), ora 11 ; Polonia— 
Spania, ora 10 și România— 
Ungaria, ora 12. întîlnirile au 
loc la bazinul Dinamo, din Șo
seaua Ștefan cel Mare.

HALTERE. în sala de haltere 
a complexului sportiv „Tomis" 
din Constanța, are loc marea 
competiție internațională pentru 
juniori: „Cupa Dunării". Parti
cipă echipe din Ungaria, Bul
garia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R. F. Germania, Austria și 
România.

CICLISM. Velodromul Dina
mo din Capitală, găzduiește în 
continuare, azi, de la ora 16, și 
miine, de la ora 9 dimineața 
reuniunea internațională rezer
vată tinerilor pistarzi dotată cu 
„Cupa prieteniei". Participă a- 
lergători din Bulgaria, Cehoslo
vacia, Cuba, R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia. • Azi și miine continuă 
la Brașov, tradiționala compe
tiție dotată cu „Cupa CIBO". 
Participă cicliști consacrați și 
veterani din întreaga țară.

AUTOMOBILISM. La Sinaia, 
se desfășoară azi și mîine cea 
de-a doua etapă a campionatu
lui național de viteză de coastă. 
Concursul are loc duminică intre 
orele 9—13,30, azi avînd loc an
trenamentele.

FOTBAL. Pînă la 12 august, 
cînd se vor relua campionatele 
naționale A și B, pentru dumi
nică amatorilor de fotbal din 
Capitală și provincie, au ocazia 
să urmărească partide din ca
drul etapei a Il-a a „Cupei de 
vară".

CAIAC-CANOE. Pentru astăzi, 
de la ora 8,30, pe Lacul Snagov, 
și mîine de la ora 7,30, pe

(3—0, 1—1, 2—1, 1—0) ; Un- 
garia-România (juniori) 7—5 
(4—0, 1—0, 1—2. 1—3) ; Olan- 
da-Polonia 10—2 (0—1, 3—1,
2—0, 5—0).

• LA SOFIA, in cadrul 
Balcaniadei de tenis, selec
ționata masculină a României 
a învins cu 2—1 echipa Bul

gariei. în concursul feminin, 
echipa României a ciștigat cu
3—0 meciul susținut in com
pania reprezentativei Tur
ciei.

• IN VEDEREA MECIU
LUI DE TENIS pentru Cupa 
Davis (semifinalele zonei eu
ropene, grupa A), care se va 
disputa la București în zilele 
de 20, 21 și 22 iulie intre e- 
chipele României și Noii Zce- 
lande, Federația română de 
specialitate a selecționat ur
mătorii jucători : Ilie Năsta

Herăstrău, au loc întreceri in
teresante la care și-au anunțat 
prezența numeroși sportivi bucu- 
reșteni.

BOX. în stațiunea Neptun, 
miine de la ora 18, are loc o 
gală internațională. Se vor în
trece-pugiliști constănțeni și cei 
de la clubul B.D.K. Sparta 
Fiensburg (R. F. Germania).

COMPETIȚII DE MASA. Pen
tru duminică, incepind de la ora 
9 dimineața Clubul sportiv mu
nicipal București, invită pe bu- Stadioanelor „Tineretului 
cureștenii amatori de fotbal, Vo
lei, baschet, popice, tir, călărie,
la bazele sportive din incinta 
Parcului „Herăstrău", unde pot 
practica sporturile preferate.

SERIALUL DE ȘAH

„Arta combinației™
de FLORIN

Poziția nr. 7»

Soluția poziției nr. 6
Atacînd puternic într-o partidă I. Zaițev—Storojeuko U.R.S.S. 

1969, albul a reușit să aducă regele negru intr-o poziție toarte 
primejdioasă Ia marginea tablei. Combinația finală, care incepe 
cu un sacrificiu de damă la mutarea a doua, produce un mat 
neașteptat și estetic dat de către cei doi cai albi. Soluția este 
următoarea : 1 Dgl — a4 Cc6 — a5 2 Da4 — b5 -|- ! ! Ca3 X
b5 3 Cd5 — b4 + 3... Ra6 — b6 4 Cc3 — a4 mat 1

se, Tom» Ovicl, Ion Sântei fi 
Viorel Marcu.
• PE VELODROMUL DI

NAMO din Capitală a Înce
put concursul ciclisi „Cupa 
Prietenia" la care participă 
sportivi juniori din 8 țări. In 
seriile probei de viteză, ccl 
mai bun timp pe ultimii 200 
m l-a obținut N. Tarasov 
(U.R.S.S.) cu ll”7/10. S-au 
mai calificat pentru semifi
nale Reinholdt și Raasch 
(ambii din R.D. Germană) și 
Kazmarek (Polonia). La ur
mărire individuală, pistaTdul 
polonez Jankowicz a realizat 
pe distanța dc 4 000 m — 
5’05”5/10, cel mai bun timp al 
eliminatoriilor.

• VINERI, tn cadrul cam
pionatelor de inot ale R. D. 
Germane, Kornelia Ender (in 
virstă de numai 14 ani), a 
stabilit un nou record mon
dial In proba de 100 m liber 
cu timpul de 58” 25/100.
Vechiul record (58” 5/10), a- 
parținea campioanei olimpi
ce, Shane Gould (Australia).

• Asociația sportivă P.T.T.R., 
organizează astăzi, de la ora 16, 
o interesantă reuniune cultural- 
sportivă, participanții puțind ur
mări întreceri sportive cu ca
racter demonstrativ. • Comite
tele de educație; fizică și sport 
ale celor opt sectoare din Capi
tală, -organizează azi și mîine, 
interesante acțiuni sportive de 
masă. De asemenea, centrele de 
vară oferă celor care doresc să 
învețe înotul și tenisul, bazele

.Pa
latului Pionierilor, Electra, 
Rapid, ( Parcul „N. Bălcescu", 
„U.C.R." și altele'.

GABRIEL FLOREA

GHEORGHIU
ALBUL LA MUTARE

După ce a pUs toată figurile 
adverse in poziții pasive pentru 
a apăra punctul f7, albul cîștigă 
spectaculos cu ajutorul unei 
combinații de 6 mutări. Arătați 
aceste mutări !

POLITIA CONTROL
ALB: Rh2. Db2, Tf4, Tf6. Nc4, 

pp b3, d3, e4, g3, h4. (10 piese) 
NEGRUL: Rh7. Dc7, Td7,. Te7, 
Nc8, pp b4,. c5, f7, g6, h5. (10
piese).



n dialog rodnic în- 
tr-o ambianță de 
caldă prietenie, c 
vizită care mărtu
risește dorința co
mună de a ampli

fica relațiile de cooperare din
tre două țări pe care le despart 
mii de kilometri dar pe care le 
apropie aceleași nobile năzuin
țe. Fără îndoială, vizita pe 
care președintele Comitetului 
Central al Partidului Congolez 
al Muncii, președintele Repu
blicii Populare Congo, șef al 
statului. comandant Marien 
N’Gouabi, împreună cu tovarășa 
Celine N’Gouabi. au efectuat-o 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. se va înscrie în cro
nica relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre drept un mo
ment important, semnificativ 
pentru profunzimea prieteniei 
ce unește România și Congo. 
Dialogul de la București a fost 
o continuare a celui de la Braz
zaville, prilejuit de prezența în 
Republica Populară Congo a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Căldura cu care înaltul oas
pete congolez a fost primit in 
România exprimă înțelegerea și 
prețuirea poporului nostru — 
care in zbuciumata sa istorie a 
cunoscut nefericirea dominației 
străine — față de lupta poporu
lui congolez, a celorlalte po
poare ale continentului african, 
pentru a lichida consecințele 
trecutului de asuprire și ex
ploatare, a-și apăra și consoli
da independența economică și 
politică, pentru o dezvoltare de 
sine stătătoare. întregul film 
al vizitei distinșilor soli ai Re
publicii Populare Congo, mani
festările de prietenie și stimă 
cu care ei au fost, pretutindeni, 
întîmpinați în țara noastră, re
flectă interesul cu care sînt ur
mărite în România eforturile 
poporului congolez de a-și făuri 
o viață nouă, liberă și indepen
dentă, pe măsura 
sale.

Convorbirile de 
dintre conducătorii 
congolezi au oferit prilejul unui 
examen aprofundat al raportu
rilor bilaterale, ca șt al proble
melor esențiale ale lumii con
temporane. Semnarea Declara
ției solemne comune a Republi
cii Socialiste România și a Re
publicii Populare Congo — în
cununare a dialogului româno- 
cnneolez la nivel înalt — dă ex
presie unei voințe comune de 
a acționa pentru ca legăturile

aspirațiilor

la București 
români și

bilaterale să fie lărgite și adîn- 
cite pe multiple planuri, pentru 
ca în viața internațională, in re
lațiile dintre toate statele să se 
instaureze un climat nou. Decla
rația proclamă hotărîrea comu
nă de a fundamenta relațiile 
dintre România și Congo, pre
cum și a legăturilor celor două 
țări cu toate celelalte state pe 
principiile legalității internațio
nale : dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a-și alege siste
mul său politic, economic și so
cial, corespunzător voinței și

statelor de a se abține in rela
țiile lor internaționale de la ori
ce constringere de ordin mili
tar. politic, economic sau de 
altă natură, de la amenințarea 
cu forța sau folosirea forței îm
potriva altui stat, sub orice pre
text, în orice împrejurare și 
sub orice formă ; dreptul ine
rent al fiecărui stat la apărarea 
individuală sau colectivă ; re
glementarea tuturor diferende
lor dintre state numai prin mij
loace pașnice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia că această

legăturilor româno-congoleze. O 
influență deosebită pentru im
pulsionarea acestor legături a 
avut-o vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu in Republica 
Populară Congo în primăvara 
anului 1972 — moment remarca
bil in istoria relațiilor româno- 
congoleze. Un stimulent impor
tant pentru dezvoltarea in con
tinuare a raporturilor dintre ță
rile noastre îl reprezintă vizita 
președintelui N’Gouabi in Româ
nia. Documentul comun relevă 
voința celor două părți de a

Dialogul rodnic româno—congolez

Voința comună de a aprofunda
legăturile de prietenie

și cooperare
fcitereselor proprii, in deplină 
libertate și fără nici un ames
tec străin ; dreptul sacru al fie
cărui stat la independență, li- _ _
bertate și suveranitate naționa- totodată, deschide noi perspec- 
lă și obligația fiecărui stat de a 
trăi in pace și de a întreține 
relații de hună vecinătate cu 
celelalte state ; dreptul suveran 
al fiecărui stat de a dispune de 
resursele sale naturale conform 
intereselor naționale ; deplina 
egalitate în drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, 
potențial. nivel de dezvoltare, 
de sistemul lor politic, econo
mic și social și respectarea 
drepturilor inerente deplinei su
veranități : dreptul inalienabil 
al fiecărui stat de a participa 
la examinarea și rezolvarea 
problemelor internaționale de 
interes comun : asigurarea 
vantaiului reciproc în coopera
rea dintre state ; dreptul și în
datorirea statelor de a coopera 
între ele în sconul menținerii 
păcii și securității internaționa
le ; neamestecul in treburile in
terne sau externe ale altui stat 
sub nici o formă și nici un mo
tiv ; resnectarea inviolabilității 
frontierelor și a integrității te
ritoriale a statelor ; obligația

Declarație solemnă este „un re
zultat al colaborării fructuoase 
care s-a dezvoltat in ultimii ani 
între popoarele noastre și, care,

a-

tive pentru amplificarea aces
tor relații, atit în domeniile e- 
conomie. tehnic, științific, cul
tural, cit și în cel al colaborării 
in lupta pentru lichidarea cu 

, desăvîrșire a colonialismului, a 
politicii imperialiste de forță ți 
dictat".

Comunicatul comun dat pu
blicității la încheierea vizitei 
relevă faptul că in cadrul con
vorbirilor dintre conducătorii 
români . și congolezi — convor
biri desfășurate intr-o atmos
feră de cordialitate și Înțelege
re mutuală — cei doi preșe
dinți s-au informat reciproc a- 
supra principalelor probleme ale 
activității și preocupărilor Par
tidului Comunist Român și Par
tidului Congolez al Muncii, în
făptuirilor popoarelor român și 
congolez în opera de construire 
a noii orîhduiri. Schimbul de 
păreri cu privire la stadiul ac
tual și la perspectivele de dez
voltare a relațiilor bilaterale a 
permis să se constate cu deplj- 
nă satisfacție cursul pozitiv al

valorifica posibilitățile largi e- 
xistente pentru o cooperare mal 
bună in interesul ambelor țări 
și popoare, cauzei libertății, 
progresului, păcii și colaborării 
internaționale. S-a relevat fap
tul că trăsăturile complementa
re ale economiilor celor două 
țări și relațiile de prietenie e- 
xistente asigură cadrul propice 
pentru examinarea unor noi po
sibilități de cooperare, în condi
ții reciproc avantajoase, mai a- 
les în industrie, agricultură șl 
comerț. Președintele N’Gouabi 
sublinia că „cooperarea ce s-a 
legat in mod aiit de fericit In
tre cele două țări ale noastre 
se traduce deja prin realizări 
concrete în domeniul economic 
și. mal alea, pe plan cultural. 
Sînt convins că slntem încă de
parte de a fi folosit toate posi
bilitățile existente pentru a dez
volta această cooperare și eă în 
diferite domenii multe lucruri 
pot și trebuie să fie încă reali
zate".

Schimbul de păreri româno- 
congolez a abordat probleme 
actuale aie vieții internaționale, 
subliniindu-se convingerea co
mună a necesității de a se ac
ționa perseverent in vederea în-

tăririi unității frontului antiim- 
perialist, pentru instaurarea u- 
nor relații noi între state baza
te pe respectarea și aplicarea 
strictă a principiilor universal 
valabile ale dreptului interna
țional. Cei doi președinți au e- 
vidențiat eă in relațiile inter
naționale se manifestă tot mal 

a 
de 
do 
la

evident voința popoarelor, 
tuturor țărilor, indiferent 
mărimea și potențialul lor. 
a participa activ, nemijlocit, 
examinarea și soluționarea pro
blemelor care privesc soarta pă
cii și civilizației umane.

Un amplu capitol al documen
tului comun apreciază că lichi
darea definitivă a colonialismu
lui și neocolonialismului 
stituie una din sarcinile 
mai importante și urgente 
lumii contemporane. In această 
ordine de idei se exprimă ho
tărîrea fermă de a acorda în 
continuare sprijin material, po
litic și diplomatic mișcărilor de 
eliberare din Angola, Mozam
bic, Giiineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde. Namibia șl din 
alte teritorii dependente si, in 
același timp, se condamnă cu 
fermitate politica de apartheid 
și discriminare rasială promo
vată de regimurile minoritare 
din Republica Sud-Africană șl 
Rhodesia. România și Congo au 
reafirmat sprijinul ș! solidari
tatea lor eu lupta statelor și 
popoarelor din Africa și din 
alte regiuni ale lumii pentru a- 
păraren și consolidarea inde
pendenței lor economice șl so
ciale, pentru înfăptuirea năzuin
țelor lor vitale.

Documentul final reflectă 
punctele de vedere comune ale 
celor două părți și in alte pro
bleme cardinale ale lumii con
temporane : decalajele dintre 
țările tn curs de dezvoltare șl 
cele economic avansate. rolul 
O.N.U.. evoluția din Asia de 
«ud-est șl Orientul Apropiat, 
procesul de destindere din Eu
ropa, Imperativul dezarmării 
generale și totale șl, in primul 
rind, a celei nucleare.

Vizita președintelui Marien 
N’Gouabi in România, convorbi
rile sale cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, bilanțul fructuos al 
dialogului româno-congolez. se 
tnscriu ca un moment de o de
osebită importanță pentru ex
tinderea și aprofundarea în con
tinuare a prieteniei și colaboră
rii multilaterale dintre Republi
ca Socialistă România și Re
publica Fopulară Congo, in in
teresul ambelor popoare, ai 
cauzei păcii.

con- 
cele 
ale

M. RAMURA
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sud-vietnameze
La Paris a avut loc, joi, o 

reuniune a Conferinței consulta
tive a celor două părți sud-viet- 
nameze. Cu acest prilej, șeful de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Van 
Hieu, a cerat ca administrația de 
la Saigon să răspundă propune
rilor delegației G.R.P. în Comisia 
militară mixtă bipartită pentru a 
putea fi aplicate prevederile re
centului Comunicat Comun, în 
special în legătură cu proble
mele cele mai urgente — înceta
rea focului și returnarea prizo
nierilor. De asemenea, Nguyen 
Van Hieu a afirmat eă guvernul 
său este pregătit să țină imediat 
tratative privind problemele res
pectării stricte a încetării focu
lui, retumării neîntîrziate a tu
turor persoanelor civile deținute 
și asigurării libertăților democra
tice ale populației.

Ministrul de externe al Franței, 
Michel Jobert, l-a primit pe 
Nguyen Van Hieu. Cu acest pri
lej, conducătorul delegației 
G.R.P. al R.V.S. a expus minis
trului francez al afacerilor ex
terne poziția guvernului său la 
consultările cu partea saigoneză.

în cursul unei întrevederi cu 
reprezentanții presei, Nguyen 
Van Hieu a arătat că discuțiile 
cu delegația saigoneză se află în 
impas din cauza poziției pe care 
se situează această delegație. 
„Sîntem hotărîți să ne continuăm 
eforturile, pentru a scoate din 
impas convorbirile" — a declarat 
conducătorul delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu.

• PREȘEDINTELE S.U.A. 
Richard Nixon, l-a primit pe 
vicecancelarul și ministrul de 
externe al R, F. Germania, 
Walter Scheel, aflat înt.r-o vi
zită oficială la Washington. 
Potrivit unui purtător 
cuvînt al Casei Albe, 
cursul întrevederii au 
discutate o serie de aspecte 
ale relațiilor bilaterale și 
probleme legate de N.A.T.O., 
precum și proiectul viitorului 
turneu al președintelui ame
rican în Europa occidentală, 
programat pentru toamna a- 
cestui an, și alte chestiuni do 
interes reciproc. La rindul 
său, ministrul de externe 
vest-german a declarat zia
riștilor că au fost abordate o 
gamă largă de probleme, in
clusiv chestiuni referitoare la 
securitatea europeană.

La întrevedere a participat 
consilierul președintelui Ni
xon pentru problemele secu
rității naționale, Henry Kis
singer.

de 
în 
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Noi martori confirmă atrocitățile
comise de colonialiștii por

tughezi în Mozambic
Mai mulți misionari olandezi 

au confirmat informațiile apă
rute în ziarul britanic „Times", 
potrivit cărora trupele colonia
liste portugheze au masacrat, în 
luna decembrie 1972, peste 400 
de locuitori pașnici ai unui sat 
mozambican — relevă agenția 
France Presse. Ei au subliniat 
că dețin informații similare, ba
zate pe dezvăluirile unor martori 
oculari care au reușit să scape 
masacrului și care au identifi
cat, ulferior, un mare număr de 
cadavre. Totodată, misionarii 
olandezi au respins afirmațiile 
oficialităților portugheze, potri
vit cărora satul Wiriyanu, ai că
rui locuitori au fost masacrați,

nu există. „De fapt, au spus ei, 
satul nu mai există, căci a fost 
distrus în întregime'1. Misionarii 
au arătat că localitatea respec
tivă era situată la 25 kilometri 
de capitala provinciei Tete, din 
sudul Mozambicului.

Secretarul general al Organi
zației Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim, și-a exprimat pro
funda îngrijorare in legătură cu 
știrile privind masacrul comis 
de trupele colonialiste portughe
ze împotriva a peste 460 de lo
cuitori pașnici ai unui sat mo
zambican — transmite agenția 
Associated Press, citind un pur
tător de cuvînt oficial al O.N.U.

convorbii ilor
rcmano-algeriehe
Tovarășul Paul Niculeșcu-Mizil, 

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, ministrul educației și 
învățămîntului, care a făcut o 
vizită oficială în Algeria, a în
cheiat, vineri, convorbirile cu 
ministrul algerian al învățămîntu
lui superior și cercetării științifi
ce, Mohamed Seddik Benyahia, 
prin semnarea unui protocol cu- 
prinzînd măsuri pentru dezvolta
rea colaborării între România și 
Algeria în domeniul învățămîn
tului superior și cercetării știin
țifice.

Trupele colonialiste portughe
ze au ucis 19 persoane într-o 
regiune situată în sudul Gui- 
neei-Bissau — arată o telegra
mă adresată secretarului gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, 
din partea Partidului 
al Independenței din 
Bissau și Insulele 
Verde.

Utilizînd bombe cu 
militarii portughezi au 
moartea a 11 copii, a patru fe
mei, precum și a altor persoane 
civile în regiunea Tombali. Te
legrama condamnă „activitatea 
criminală" a forțelor colonialis
te portugheze care bombardea
ză regiunile eliberate din sudul 
țării și cere secretarului gene
ral al O.N.U. să condamne Por
tugalia pentru aceste acțiuni, în 
cadrul O.N.U. și în fața opiniei 
publice mondiale.

African
Guineea-

Capului

napalm, 
provocat

O călătorie în Irak Î{L pro
voacă emoții încă din perioa
da pregătirii ei.

Mai întîi sînt semnele da 
întrebare cu privire la climă. 
Cărțile și atlasele geografice 
aflate la îndemînă sînt gata 
ca, pe lingă frumoasa ima
gine, „țara cu treizeci și unu 
de milioane de palmieri" să 
te înspăimînte cu temperatu
rile toride, care ating vara 
60-70 de grade la umbră, 
incit călătorul, neobișnuit, a- 
junge să umble pe străzi — 
dacă are curajul să iasă I - 
turmentat de soare, lăsînd 
bălți de sudoare oriunde în
cearcă să se așeze, temător 
să atingă orice fel de obiect 
de metal, chiar și ceasul de 
la mînă, precum un copil 
care a cunoscut ce înseam
nă un fier încins făcînd ex
periența cu propriile-l degete.

Soarele este, într-adevăr, 
în viața ținuturilor grupate în 
jurul celor două mari ape — 
Tigrul și Eufratul - zeitatea 
principală. Cîndva, în Istoria 
milenară a acestor pămîn- 
turi, un rol la fel da impor
tant trebuie să-l fi jucat șl 
fluviile, care prin revărsările 
lor reușeau să înfrunte do
goarea venită din cer, dînd 
omului posibilitatea ca, alun
gat fiind de pustiuri, de Sa
hara lunare, fără nisip, să 
găsească în spațiul cuprins 
între brațele lor, oaze mai 
dulci, cu palmieri înalț! și 
chiar cu grădini înflorite. 
„Raiul I", trebuie să fi strigat 
acei primi oameni care au 
descălecat venind din deșer- 
turi atunci cind au dat cu 
ochii de Mesopotamia — „ți
nutul dintre ape”. Față de alte 
zone fertile ale lumii, pe care 
le-am văzut pînă în prezent, 
Mesopotamia este departe de 
a fi ocupanta primului loc, 
dar imaginația cu privire la 
existența unui tărîm mirific, 
creat de însăși mîna unui 
dumnezeu, nu se putea naște, 
cred, decît aici. Ea era dată 
de marea discrepanță dintre 
pustiul gol, dintre întinderea 
pîrjolită de soare, și oaza da 
verdeață mîngîiată de ape...

Apoi, la emoțiile cu care vil 
în Irak contribuie cărțile. Is
toria. Poezia. Miturile. Nu
mele înseși ale orașelor și 
localităților .Bagdad, Mosul, 
Basra, Kirkuk, Babilon. Reli
giile — unele dintre cele mai 
ciudate, însoțite de imaginile 
sau vestigiile lor - de la ta
urul înaripat la Turnul Babei, 
de la musulmanism la gru
pări de „admiratori ai dia
volului". Populația — cu un 
foarte interesant registru de 
naționalități (arabi, 
turcomani, kurzi, 
caldeeni). Aproape pentru 
orice călător însă Irakul 
prezintă ca o zonă foarte 
trăgătoare prin legendele 
ieri — Șahîrzada, Harun 
Rașid, califii, Ali-Baba -, 
și prin marile evenimente care 
se petrec în istoria țării, azi.

Am sosit la Bagdad în pri
mele zile de aprilie, anul a- 
cesta, și confruntarea cu cli
ma toridă n-am cunoscut-o 
decît parțial, la un drum spre 
Babilon. La Bagdad tranda
firii erau înfloriți, petalele în
cepuseră chiar să II se ofi
lească, dar locuitorii umblau 
îmbrăcați binișor, iar seara 
încă nu dormea nimeni pe 
terasele caselor. In grădinile- 
restaurant de pe malul Ti
grului vedeai rar clienți veniți 
să mănînce mazguf, un pește 
pescuit acolo și fript despi
cat, la un foc de surcele, 
sub ochii consumatorului. ,,E 
încă frig I", se justificau în
soțitorii, uitîndu-se curioși la 
cămășile noastre cu mîneci 
scurte și gulere deschise — 
fiindcă nouă ne era cald - 
poate tot atît de curioși cum 
studiam noi galabiile lor — 
cămășile lungi, albe, sau yeș- 
magh-urile — cîrpele de pe

cap, fixate cu cîte un 
negru, numit igal, semn 
portului arab tradițional.

Din frumoasele legende, 
ceea ce se mai verifică azi, 
desigur într-o imagine mult 
schimbată, sînt nopțile Bag
dadului. Pe cerul sprijinit in 
pustiurile mărginașe, seara 
coboară o lumină translucidă 
care dă sclipiri de catifea tu
turor culorilor și un bec ba
nal pare o stea frumoasă, 
roșul, verdele, albastrul sau 
galbenul firmelor capătă o 
intensitate feerică. Atunci îți 
aduci aminte de Povestea 
Dulce! Prietene, de aventu-

cerc 
al

Dar dacă, aflîndu-te la 
Bagdad, uiți repede poveștile 
din 1001 de nopți este toc
mai pentru că în lupta pen
tru transformarea țării po
porul are de înfruntat grave 
reminiscențe, în special sub 
aspect economic, lăsate de 
regimurile de dominație an
terioară. Poate de aci și am
biția irakienilor de a realiza 
- cu veniturile obținute din 
propriile bogății - numai 
iucruri foarte bune. Iar suc
cesele se văd. La o creștere 
destul de rapidă a populației 
(de la 2 000 000 în 1900, la 
aproape 9 000 000 în 1962) și

IRAK —
nouă istorie
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turci, 
asirienl,

se 
a- 
de 
al 
ca

rile lui Ali-Baba șl ale priete
nilor săi, cărora și azi o svel- 
tă arăboaică turnată-n bronz 
le umple patruzeci și unu de 
vase cu apă limpede, la o 
fîntînă dintr-o piață a orașu
lui. Dar cunoștința cu Bag
dadul, azi, face ca legendele 
să treacă rapid pe planul 
doi și ochiul devine atent cu 
prioritate la evenimentele 
prezente, la dorința oame
nilor de a-și începe o istorie 
nouă.

Irakienii sînt mîndri de tre
cutul lor. Ți-I prezintă cu plă-, 
cere, arătîndu-ți grădinile 
Semiramidei, Cetatea Babilo- 
nului, tabelul de legi al lui 
Nabucodonosor. Ei au făcut 
însă experiențe prea triste in 
epoca imperialistă, au fost 
prea mult exploatați („furați, 
jecmăniți" - spun ei apăsat) 
ca să nu dorească o altă is
torie, una în care singurii 
stăpîni în țara lor să fie doar 
ei înșiși. La 7 aprilie, ziua 
creării Partidului Baas, aflat 
la cîrma țării, am asistat pe 
stadionul „Al-Kașșafa" la o 
mare demonstrație a tinere
tului sub lozinca — „Naționa
lizare ! Rezistență. ! Victorie I 
Unitate I Libertate I Socia
lism 1” Tinerii treceau strigînd 
„Petrolul nostru este al nosr 
tru 1”, referindu-se la marea 
victorie a naționalizării com
paniilor străine.

In comparație cu starea de 
mizerie moștenită îndeosebi 
în sate, realizările se dove
desc, deja, remarcabile. Bag
dadul, capitala țării, a dat 
un prim exemplu luptînd pen
tru asanarea cartierelor de lut 
din împrejurimi, pentru con
struirea de locuințe care să o- 
fere condiții umane cetățenilor 
săi. Impresionantă, de ase
menea, este tendința de apli
care a unor cunoscute prin
cipii socialiste de dezvoltare 
a economiei după naționali
zarea marilor companii stră
ine și în special crearea unei 
baze industriale proprii. In 
acest efort, primii chemați 
sînt tinerii. Politico statului, 
favorabilă tineretului, are in 
special două ținte - sănă
tate și cultură. Le-am văzut 
pe strănepoatele frumoasei 
Șahîrzada alături de frații 
sau prietenii lor în biblioteci 
și laboratoare de chimie, de 
inginerie sau medicină înfăp
tuind astfel una dintre lozin
cile lor favorite — „Tinere
tul — gata oricînd I"

...La început de nouă isto
rie, țara celor treizeci și unu 
de milioane de palmieri își 
creează noi monumente, care 
aduc aminte de parfumul 
mileniilor trecute, dar care se 
deschid mai cu seamă spre 
viitorul dorit de un popor 
dornic de libertate și o viață 
nouă.

A 7^'41

VIETNAMUL DE SUD. - Locuitori din zona eliberată Gio Linh, provincia Quang Tri, la lucrările de 
intreținere a culturilor.

• DETAȘAMENTELE miș
cării de eliberare din Mozam
bic și-au intensificat, în ultime
le luni, activitatea, lansind pu
ternice atacuri asupra poziții
lor deținute de trupele colonia
liste in provinciile Manica și 
Sofala. de o deosebită importan
tă economică și strategică — a 
declarat vicepreședintele Fron
tului de Eliberare din Mozam
bic (FRELIMO), Marcelino Dos 
Santos, într-un interviu acordat 
presei.

• SUB PRESIUNEA FORȚE
LOR PATRIOTICE, patru bata
lioane ale armatei lonnoliste au 
evacuat, joi noaptea, pozițiile o- 
cupate de ele in vecinătatea lo
calității Kantuot — situată la 20 
km. sud-vest de Pnom Pcnh.

Trupele lonnoliste au fost o- 
bligale, de asemenea, să-și aban
doneze o poziție ocupată pe șo
seaua nr. 6, la 30 km. de capi
tală. Drept urmare, această im
portantă cale de comunicație 
este controlată pe o porțiune de 
50 km. de forțele patriotice.

In căutarea unui nou sistem monetar

întrunirea Comitetului
celor 20“ al F.M.I.99

Comitetul „celor 20“ al Fon
dului Monetar Internațional s-a 
reunit în capitala S.U.A., la ni
velul experților, pentru a conti
nua elaborarea proiectului de re
forma a sistemului monetar. Pe 
agenda reuniunii figurează e-
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Pentru extinderea comerțului Est-Vest Camera de Comerț 
americano-sovieticâ

Tntr-un discurs rostit în cadrul sesiunii Asociației cercurilor 
financiaro-bancare americane, senatorul William Fulbright, pre
ședintele Comitetului senatorial pentru relații externe, s-a pro
nunțat în favoarea extinderii relațiilor comerciale Est-Vest. evi
dențiind totodată, necesitatea înlăturării bricăror condiții in ve
derea realizării acestui scop. „In cazul însoțirii tranzacțiilor eco
nomice de condiții politice, nu poate exista nici comerț și nici 
destindere", a arătat el subliniind că „nu există un alt domeniu 
mai promițător pentru cultivarea încrederii între state decit cel 
al schimburilor comerciale și investițiilor".

în încheiere. William Fulbright a cerut oamenilor de afaceri 
și cercurilor financiaro-bancare să sprijine acțiunile pentru așe
zarea relațiilor comerciale ale S.U.A. cu statele socialiste pe baze 
nediscriminatorii, prin votarea de către Congres a proiectului de 
lege privind acordarea acestor țări a clauzei națiunii celei mai 
favorizate, spre avantajul reciproc al tuturor părților și spre 
grăbirea pașilor spre destindere și o mai bună înțelegere șl în
credere între state.

• MINISTRUL COMERȚULUI 
al Statelor Unite, Frederick 
Dent, a anunțat, in cadrul unei 
conferințe de presă, că în S.U.A. 
a fost adoptată hotărirea de a fi 
creată Camera de Comerț ame- 
ricano-sovietică. Ministrul ame
rican a arătat că hotărirea a 
fost luată în urma unei Între
vederi pe care a avut-o cu re
prezentanții a 24 mari companii 
industriale și organizații finan
ciare 
neral 
neral
Wold
of America" și altele.

americane, intre care „Ge- 
Electric Company", „Ge- 

Motors Corporation”, ..Ibm 
Trade Corporation", „Bank

• FILIALA DIN NAGOYA 
a Asociației de prietenie Ja- 
ponia-România a organizat 
o seară culturală româneas
că. în cadrul căreia profeso
rul universitar Nakayama 
Takeo, de la Facultatea de 
științe juridice a Universită
ții Meijo. a împărtășit din 
impresiile culese în timpul 
vizitei pe care a întreprins-o 
anul trecut in țara noastră. 
Profesorul universitar Ta
keshi Shimura, președinte al 
Asociației de prietenie Japo
nia—România, a vorbit in 
continuare despre cultura ro
mânească.

Au fost prezentate filmele 
documentare „Minăstirile din 
Moldova" și „Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste 
România".

Juan Peron va reveni la 
conducerea Argentinei

ncralului Peron. Totodată, el a 
arătat că „în citeva zile Juan 
Peron se va afla la conducerea 
guvernului argentinian".

• PREȘEDINTELE ARGEN
TINEI. Hector Campora, precum 
și vicepreședintele Vicente So
lano Lima, și-au prezentat vi
neri demisia Congresului țării.

Luind cuvintul in fața depula- 
ților și senatorilor reuniți în clă
direa guvernamentală — Casa 
Rosada — Hector Campora a a- 
rătat că a adoptat această deci
zie din proprie inițiativă, consi- 
derind că „prerogativele con
ducerii trebuie să revină, în 
mod normal, liderului mișcării 
justițialiste". Această demisie 
— a spus el — era, de altfel, 
cuprinsă in programul privind 
reîntoarcerea la conducere a ge-

Kurt Waldheim va 
vizita R. A. Egipt, Israe 
Iul și Iordania
• LA INVITAȚIA GUVER

NELOR Republicii Arabe Egipt, 
Israelului și Iordaniei, secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, va efectua o vizită în 
Orientul Apropiat, a declarat 
vineri un purtător de cuvint a! 
Națiunilor Unite.

Data acestei vizite urmează să 
fie stabilită ulterior, de comun 
acord cu guvernele interesate.

* LA 13 IULIE, delegația de 
activiști ai P.C.R., condusă 
tovarășul 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., care face o vizită in 
schimb de experiență în Uniu
nea Sovietică, a fost primită de 
I. A. Pelșe. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

de
Constantin. Drăgan,

• LA INVITAȚIA LUI JENO 
FOCK, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Ungare, pri
mul ministru al Franței, Pierre 
Messmer, va face o vizită ofi
cială în R. P. Ungară, între 18 
și 20 iulie — anunță agenția 
M.T.I.
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xaminarea unui plan mai deta
liat în acest sens, pregătit de 
președintele grupului, 
Morse (Marea Britani el.

Printre problemele în 
xistă încă deosebiri de 
figurează modalitățile de acțiune 
în cazul deficitelor sau surplu
surilor importante ale balanțe
lor de plăți. Statele Unite consi
deră că. in aceste situații, că șl 
în cazul unor reduceri sau spo
riri majore ale rezervelor în de
vize, sînt necesare devalorizări 
sau reevaluări automate ale mo
nedelor și schimbări în politicile 
economice interne menite să e- 
chilibreze relațiile economice și 
comerciale ale țării respective 
cu restul lumii. Statele vest-eu- 
ropene se opun însă unui astfel 
de sistem rigid, preferind con
sultările între parteneri.

Expertii vor examina, de ase
menea. căile de controlare a 
mișcărilor pe scară largă de fon
duri speculative, care au agitat 
continuu bursele de devize dună 
devalorizarea lirei sterline. în 
noiembrie 1967. Un grup de lu
cru al comitetului este însărci
nat cu examinarea problemei 
creditelor acordate țărilor in 
curs de dezvoltare.

Sarcina comitetului este de a 
elabora coordonatele generale ale 
proiectului de .reformă pînă 
reuniunea anuală a 
va avea loc în luna 
la Nairobi.

J eremy

care e- 
vederi

la
F.M.I.. care
septembrie,
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