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J-4 ÎNCHEIAT VIZITA 
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN IRAN
Un nou și puternic impuls dezvoltării relațiilor româno-iraniene,

în concordanță cu cauza apropierii și colaborării între popoare

PLECAREA
DIN 

TEHERANTEHERAN 13 (Agerpres). — Sîmbătă la amiază a luat sfîr- șit vizita neoficială pe care a efectuat-o în Iran președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu.De la Palatul Alb din Saa- dabad pînă la aeroportul Meh- rabad din Teheran tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au călătorit cu un elicopter special, însoțiți de Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah.Pe un podium de onoare instalat la aeroport cei doi șefi de stat primesc raportul gărzii militare. Sînt intonate imnu-rile de stat ale României și Iranului. Președintele Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul Aryamehr trec apoi în revistă garda de onoare aliniată pe aeroport.în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la ministrul Curții imperiale, Assadolah Alam, ministrul afacerilor externe a.i., Ahmad Mir Fenderesky, generalul de armată Djaafar Cha- feghat, șeful Casei militare imperiale, și celelalte personalități iraniene venite să-i salute pe solii poporului român.
La rîndul lor, Șahinșahul Aryamehr și împărăteasa Farah își iau rămas bun de la George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, și celelalte persoane oficiale române care l-au însoțit pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în vizita sa în Iran.La scara avionului președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un călduros rămas bun de la Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, și împărăteasa Farah.La orele 11,30, ora locală, avionul prezidențial a decolat de pe aeroportul din Teheran, îndreptîndu-se spre București.

Pe aeroportul MehrabadCOMUNICATPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a făcut o vizită neoficială în Iran.i în perioada 12—13 ianuarie 1973, la invitația Maiestăților Lor Imperiale Șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr,. și împărăteasa Farah Pahlavi Sahbanu.în timpul șederii la Teheran, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a avut convorbiri cu Maiestatea Sa Imperială, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, Șahinșahul Iranului, cu privire la relațiile româno-iraniene și la unele probleme internaționale de interes comun. .Discuțiile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie și înțelegere reciprocă.Cele două părți au constatat că

există condiții favorabile pentru lărgirea și aprofundarea relațiilor lor în toate domeniile, corespunzător intereselor poporului român și poporului iranian, ale păcii și înțelegerii internaționale, și au subliniat rolul pozitiv al contactelor stabilite în ultimii ani între conducătorii Republicii Socialiste România, și Iranului, precum și între alte personalități ale celor două țări. Părțile și-au manifestat hotărîrea de a contribui în continuare la promovarea între toate statele a unor relații noi, de egalitate și respect între națiuni, de destindere și securitate.Președintele Consiliului de Stat a reînnoit invitația adresată Șa- hinșahului Iranului de a vizita România în cursul anului 1973. Invitației, acceptate cu plăcere, urmează să i se dea curs la o dată care va fi stabilită ulterior.
Vizită protocolară la președintele 
Consiliului de Stat al RomânieiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit sîmbătă dimineață în vizită protocolară, la reședință sa ..de la Palatul Alb din Saadabad, pe Amir Abbas Hoveyda, primul ministru ai Iranului, și pe Ahmad Mir Fenderesky, ministrul afacerilor externe ad-interim.La primire au fost prezenți

George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat, și Alexandru Boabă, ambasadorul României Ia Teheran.în cursul întrevederii, care a avut loc cu acest prilej, au fost discutate probleme ale relațiilor româno-iraniene și ale vieții internaționale actuale.

Suveranul Iranului și împărăteasa Farah au oferit, în onoarea înalților oaspeți români, un dineu în cadrul căruia cej doi șefi de stat au pronunțat toasturi.Președintele Consiliului de Stat a primit în vizită protocolară, la reședința sa, pe primul ministru iranian, Amir Abbas Hoveyda, și pe ministrul afacerilor externe a.i. al Iranului, Ahmad Mir Fende- resky.La întrevedere au asistat ministrul afacerilor externe, George Macovescu, Gheorghe Oprea,. consilier al președintelui Consiliului de Stat, și Alexandru Boșbă, ambasadorul României la Teheran.în timpul prezenței la Teheran, tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat muzeul și monumentul Sahyad Aryamehr, inaugurat în 1971, cu ocazia celei de-a 2 500-a aniversări a creării statului iranian.Vizita efectuată de președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Iran și convorbirile avute au constituit o nouă contribuție la întărirea relațiilor tradiționale dintre poporul român și poporul iranian.
VIZITELE

Cei doi șefi de stat, în timpul întîlnirii la Palatul Nyavaran

Populația Capitalei
i fat o căliraasi primire 
tovarășului Mcolae Ceausescu

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care,, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a' făcut o vizită oficială în Pakistan, la invitația președintelui Zulfikar Aii Bhutto, și o vizită neoficială în Iran, la invitația Șahinșahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr și împărătesei Farah Pahlavi Sahbanu, s-a înapoiat sîmbătă după-amiază în Capitală.Șeful statului român a fost însoțit de George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior,. Gheorghe Oprea, consilier, al președintelui. Consiliului de Stat,, de experți.La aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și toyarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpi-: nâți de tovarășii Ion Gheorghe Maurei\ Manea Mănescu, Paul Ni- culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu,

Florian Dănălache, Emil Drăgă- nescu, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Constantin Băbălău, Miron Constantinescu, Aurel Duca, Mihai Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- neț, Ion Stănescu, Ștefan Andrei, Ion Dincă, împreună cu soțiile.Erau prezenți, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații de masă și obștești, generali, ziariști.Au fost de față ambasadorul Iranului la București, Sadegh Sa- drieh, cu soția, însărcinatul cu a- faceri ad-interim al Pakistanului, M. Akhbar Agha, șefi ai Unor misiuni diplomatice acreditați la București,, alți membri ai corpului diplomatic.Miile de cetățeni ai Capitalei prezenți pe aeroport au făcut o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu, scandînd, minute in șir, numele conducătorului partidului și statului nostru. Ei

și-au manifestat cu însuflețire satisfacția și. aprobarea față de rezultatele fructuoase ale vizitelor întreprinse, sub semnul prieteniei, stimei și încrederii reciproce, în Pakistan și Iran, vizite care au constituit momente de seamă în e- voluția relațiilor țării noastre cu aceste state și au marcat, totodată, contribuții importante la opera de pace și colaborare internațională. In această întîmpinare entuziastă și-au găsit o nouă și vie expresie adeziunea deplină la politica externă a partidului și statului nostru, înalta apreciere și prețuire de care se bucură activitatea laborioasă, neobosită, a președintelui Nicolae Ceaușescu, pusă în slujba dezvoltării raporturilor României socialiste cu toate statele, pentru triumful în lume al colaborării și păcii între popoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a răspuns cu cordialitate urărilor! de bun sosit, aclamațiilor, manifestărilor pline de căldură ale populației Capitalei. (Agerpres)

INTERVIUL ACORDATDE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
televiziunii și radiodifuziunii pakistaneze
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ÎN PAKISTAN SI IRAN

0 contribuție prețioasă la cauza 
prieteniei reciproce,, a păcii 
și cooperării internaționaleVizita oficială ' efectuată de președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, Împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Pakistan, la invitația președintelui Zulfikar Aii Bhutto, precum și vizita neoficială întreprinsă în Iran, la invitația Șahin- șahului Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, reprezintă evenimente de majoră semnificație în evoluția relațiilor reciproce, cit și pe planul vieții politice internaționale. Ele se înscriu ca o nouă manifestare importantă a politicii externe a partidului și statului nostru, care, situînd în centrul preocupărilor- dezvoltarea prieteniei și. colaborării cu toate țările socialiste. acționează, totodată, pentru extinderea relațiilor cu toate statele lumii, indiferent de orînduire socia

lă, in spiritul coexistenței pașnice, în interesul înțelegerii și cooperării internaționale.Relatările presei, emisiunile posturilor de radio și televiziune despre contactele și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu conducătorii celor două state, intilnirile călduroase cu oamenii muncii, cu populația din centrele vizitate au dat opiniei publice din țara noastră posibilitatea de a urmări pas cu pas momentele a- cestor vizite, impresionantele manifestări de profundă prietenie și simpatie față de poporul român, de prețuire față de România socialistă, de „admirație și adine respect față de remarcabilul om de stat care a făcut atît de mult pentru progresul țării și poporului său, care a devenit cu

noscut în întreaga lume pentru politica pe care o promovează în apărarea dreptului de dezvoltare liberă al fiecărei națiuni" — așa cum avea să declare guvernatorul provinciei Punjab.Acum, după ce vizita președintelui Consiliului de Stat al României in Pakistan s-a încheiat, după ce rezultatele sale fructuoase, sintetizate concludent în documentele semnate — Declarația solemnă comună și Comunicatul final — au devenit cunoscute, din multitudinea de gînduri și idei se detașează- cîteva concluzii majore.
Dumitru ȚINU

(Continuare în pag. a IlI-a)
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PAGINA 2 SCÎNTEIA — duminica 14 ianuarie 1973

Din angajamentele cuprinse în telegramele adresate
COMITETULUI CENTRAL AL P. C R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

• în 1975— realizarea unei produc|ii-marfă supli
mentare de 160 milioane lei.

® Obținerea de economii la prețul de cost în valoare 

de 10 milioane lei.*
® Sporirea volumului beneficiilor planificate cu 10 

milioane lei.

® în 1973 — o producție-marfă suplimentară în va
loare de 200 milioane lei.

© Pînă la 15 aprilie, 17 000 hectare vor fi redate 
agriculturii prin lucrări de desecări.

® Se vor obține producții medii la hectar de 3 600 
— 3 800 kg grîu, 4 800—5 000 kg porumb Jioabe, 2 300 
kg floarea-soareiui, 40 000 kg sfeclă de zahăr.

® în 1973 — o producție-marfă suplimentară de 240 
milioane lei.

® Economii: 400 tone metal, 400 mc material lem
nos, 5 000 tone combustibil convențional, 3 milioane kilo- 
wați/ore energie electrică.

® 13 450 hectare — redate agriculturii prin dese
cări și ameliorări.

© Se vor livra peste plan 15 000 hectolitri de lapte 
și 440 tone de carne.

In mod incontestabil, conferința organizației^ județene de partid Argeș a fost dominată de un puternic caracter de lucru și a prilejuit o amplă exprimare a hotărîrii comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din județ de a înfăptui neabătut programul a- doptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului — în mod. deosebit de a realiza cincinalul înainte de termen.■ La lucrările conferinței a participat tovarășul Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de . Stat al Planificării.Darea de seamă asupra activității comitetului județean de partid, distribuită spre lectură participanților înainte de începerea dezbaterilor, a reliefat experiența și preocupările organelor și organizațiilor de partid în conducerea vieții economice și sociale, rezultatele obținute în dezvoltarea județului, a examinat într-un spirit de exigență și responsabilitate partinică neajunsurile care ș-au făcut simțite in diferite domenii și mai ales în activitatea economică, în lumina indicațiilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, darea de seamă a insistat în mod deosebit asupra direcțiilor în care trebuie să acționeze organele și organizațiile de partid, conducerile și colectivele unităților economice pentru îndeplinirea și depășirea indicatorilor maximali ai planului pe anul 1973, realizarea la termen a investițiilor și atingerea mai devreme a parametrilor proiectați la noile instalații, ridicarea calitativă și creșterea eficienței întregii activități economice, valorificarea mai intensă a rezervelor de sporire a producției agricole vegetale și animale. Totodată, au fost relevate pe larg mo- tlalitățile ;de perfecționare a propagandei.de partid și a activității1 cultural-educâtive pentru, ridicarea conștiinței- socialiste, a -maselor; promovîndu-se consecvent înaltele principii ale hărniciei, cinstei, onoarei și demnității socialiste. O parte importantă a dării de seamă a fost consacrată problemelor legate de îmbunătățirea stilului și metodelor de muncă ale organizațiilor, de partid, creșterii rolului și influenței lor in toate domeniile de activitate.Ca una din premisele majore, discuțiile au subliniat faptul că anul 1973 solicită la maximum capacitatea și inițiativa creatoare ale colectivelor de întreprinderi, ale organelor și organizațiilor de partid din județ pentru realizarea unui spor de producție industrială de peste 26 la sută față de 1972, a unui spor de circa 60 la sută la producția destinată exportului, a unei creșteri a productivității muncii în industria republicană a județului de aproape 20 la sută, pentru reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de'producție, pentru realizarea pe toate căile a unei eficiențe economice tot rnai înalte. Un șir de delegați la conferință, printre care Gheorghe Constantinescu, director general al C.E.I.L. Pitești, Nicolae Constantinescu, miner, șef de brigadă la Întreprinderea minieră Cîmpulung, Sava Costache, director general al Grupului industrial petrochimic Pitești, s-au referit în cuvintul lor la marile rezerve existente în întreprinderi, la măsurile ce au fost sau urmează să fie luate pentru folosirea intensivă a capacităților de producție, a tuturor mașinilor și instalațiilor, pentru creșterea productivității muncii, reducerea costurilor de producție și, în primul rind, a cheltuielilor materiale, valorificarea superioară și reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, ridicarea calității produselor. Evidențiind posibilitățile existente pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor maximale ale planului, delegații Mihai Dumitru, director general al Grupului de uzine de autoturisme Pitești, și Victor Naghi, director al Uzinei mecanice Cîmpulung Muscel, au arătat că, în afara măsurilor de perfecționare a organizării producției, o condiție esențială pentru realizarea ritmică a -planului, a sarcinilor mari de export o constituie aprovizionarea la timp cu piese și subansamble. respectarea cu strictețe a obligațiilor asumate de diferite unități furnizoare prin planurile de cooperare.Un loc important' în cadrul lucrărilor conferinței l-au ocupat problemele legate de realizarea investițiilor, al căror volum •este în acest an cu aproape 22 la sută mai mare decît în 1972. în cuvîntul lor, tov. A- lexandru Popescu, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Pitești, și Nicolae Veza, director al Trustului de construcții industriale Pitești, au arătat că darea în funcțiune la termen a unui important număr de capacități și obiective în acest an, care au un rol hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, impune ca o cerință primordială o mai judicioasă eșalonare a livrării utilajelor tehnologice, sosirea lor pe șantiere la date corelate cu termenele de montaj ; totodată, s-a relevat cerința ca ministerele titulare de investiții, constructorii și furnizorii de utilaje să rezolve mai operativ și eficient, cu toată răspunderea, problemele ce apar în desfășurarea lucrărilor, asigu- rînd toate condițiile pentru punerea în funcțiune la termen a fiecărui obiectiv. Alți vorbitori, între care Vasilc Mohan, prim-secretar al Comitetului orășenesc de part’d Curtea de Argeș, au subliniat cerința de a se pregăti din timp cadrele necesare pentru noile unități industriale. Referin- du-se la problemele realizării planului de locuințe, muncitorul Aurel Pușcașu, de la Trustul de construcții Argeș, a insistat asupra necesității aprovizionării ritmice, șl in cantitățile necesare cu materiale, precum și a pregătirii de noi cadre de constructori în diferite meserii solicitate pe șantier».Ocupîndu-se de problemele îmbunătățirii' conținutului activității desfășurate de

organizațiile de partid, tov. Florența Mun- teanu, secretara comitetului de partid de- la Întreprinderea textilă Pitești, și Filof- teia Manta, secretara comitetului de partid de la fabrica de stofe „Argeșana",-au arătat că centrul muncii politice trebuie să-I constituie secțiile, acolo unde se hotărăște îndeplinirea planului, stimulîndu-se puternic inițiativele și propunerile oamenilor muncii, îndeosebi cele care vizează realizarea sarcinilor calitative ; că orice decizie, orice acțiune care se inițiază este viabilă și poate da rezultatele scontate numai dacă se , întemeiază pe consultarea și antrenarea vie a unui mare nUmăr de muncitori și tehnicieni. Alți vorbitori, re- levînd experiența acumulată în munca po- litico-ideologică desfășurată sub conducerea comitetului județean de partid pentru ridicarea conștiinței socialiste a maSeio’, au subliniat că, ir, continuare, tuturor ac-, țiunilor trebuie să li se asigure un conținut bogat de idei, o strînsă legătură' cu viața, cu sarcinile și preocupările diferitelor categorii de oameni ai muncii.Tn cuvîntul lor, tov' Toma Nicolae, președintele C.A.P. Costești, Ion Stoica, directorul I.A.S. Costești, și Emil Teodorescu, director al Direcției agricole județene, au arătat că rezultatele obținute în unitățile fruntașe demonstrează rezervele importante de care dispune agricultura județului, justețea indicațiilor conducerii partidului privitoare la cointeresarea țărănimii prin aplicarea acordului global. Ei s-au referit pe larg la posibilitățile ce trebuie mai intens valorificate în unitățile agricole, pentru realizarea de producții și mai mari de cereale, în pomicultură și zootehnie, pentru creșterea eficienței producției, astfel ca și în agricultură să se înfăptuiască cincinalul inainte de termen.< . 'iv • ■ i . Alți vorbitori, printre care Viorica Ro- tăreasa, directoarea, Liceului. „Nicolae Băl- cdscu" — Pitești. Maria Ciobăcel, președinta Consiliului județean al Organizației pionierilor, au subliniat necesitatea de a se intensifica preocupările în vederea pregătirii tinerei generații pentru muncă și viață, de a se dezvolta deprinderile muncii productive la elevi, solicitînd o mai bună patronare a școlilor de către întreprinderi. Elena Mateescu, președinta Comitetului județean al femeilor, s-a referit îndeosebi la problema atragerii mai largi a femeilor și, îndeosebi, a tinerelor fete în producție, la soluționarea unor probleme de ordin social pentru munci- toarele-mame.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor conferinței, tovarășul MANEA MĂ
NESCU a transmis participanților la conferință, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din județ, un călduros salut din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul a relevat că darea de seamă și discuțiile au reliefat puternic hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din. județul Argeș de a da viață sarcinilor trasate x de conducerea partidului pentru realizarea exemplară a planului pe 1973 la parametrii săi maximali. înfățișînd sarcinile cantitative și calitative deosebit de mari ce revin industriei județului in acest an, vorbitorul s-a oprit apoi asupra unor probleme importante care trebuie să stea in atenția organizațiilor de .partid, a tuturor oamenilor muncii din unitățile economice pentru infăptuirea exemplară a acestor sarcini. Vorbitorul a insistat in mod deosebit asupra necesității de a se desfășura o amplă activitate organizatorică, o muncă politică mai concretă pentru identificarea și mobilizarea rezervelor interne, de a se lua toate măsurile pentru ■ utilizarea intensivă a capacităților de producție, creșterea în ritmuri înalte a productivității rpuncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, recuperîndu-se și nerealizările din anul trecut, pentru ridicarea calității produselor, a eficienței economice in toate sectoarele producției materiale.în continuare, vorbitorul s-a oprit pe larg asupra unor probleme deosebit de importante privind realizarea programului de investiții, dezvoltarea agriculturii județului, îndeplinirea exemplară a planului de export și creșterea eficienței activității de comerț exterior. Vorbitorul s-a referit apoi la sarcinile ce revin organizațiilor de'partid șr consiliilor populare în realizarea obiectivelor social-culturale și celorlalte acțiuni legate de creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.Subliniind necesitatea organizării pe baze științifice a muncii de partid, sporirii eficienței întregii activități desfășurate de organele și organizațiile de partid, vorbitorul a arătat că ele trebuie să dezvolte contactul direct cu masele pentru cunoașterea problemelor și luarea deciziilor, să militeze pentru imprimarea unui spirit de înaltă exigență și responsabilitate în rin- durile membrilor de partid, ale oamenilor muncii, in cadrul organelor colective de conducere, pentru dezvoltarea inițiativei și fermității comuniste în realizarea sarcinilor.După'ce s-a referit la problemele politicii externe a partidului și statului nostru. vorbitorul a exprimat în încheierea cuvîntării sale convingerea că organizația județeană de partid, comuniștii, toți oamenii muncii din județ nu-și vor precupeți eforturile pentru a aduce o contribuție mereu sporită la înfăptuirea programului partidului de accelerare a dezvoltării economi- co-sociale a țării.Delegații au adoptat hotărîrea conferinței și au ales apoi noul comitet județean de partid și comisia de revizie. în prima sa ședință plenară, comitetul județean a reales în funcția de prim-secretar pe tovarășul Gheorghe Năstase.într-o atmosferă de puternic entuziasm, delegații la conferință au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care sînt asumate angajamente concrete privind depășirea planului de stat pe 1973.

Mircea ANGEEESCU 
Gheorglie CÎRSTEA

Desfășurindu-se în atmosfera de efervescență creatoare soecifică acestui început de an hotărîtor pentru realizarea cincinalului înainte de termen, conferința organizației județene de partid Ialomița a prilejuit o profundă și exigentă analiză a bogatei activități a comuniștilor de pe meleagurile Bărăganului și, totodată, stabilirea unui complex de măsuri în vederea înfăptuirii programului elaborat de Congresul al X-lea, de Conferința Națională a partidului.La lucrările conferinței a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român.Făcind un succint bilanț al rezultatelor obținute în toate domeniile, darea de seamă prezentată de tovarășul Vasile Marin, prim-secretar al comitetului județean de partid, a arătat că sarcinile primilor doi ani ai cincinalului au fost îndeplinite cu 40 de zile înainte de termen, obținîndu-se o producție-marfă industrială suplimentară în valoare de 178 milioane lei. In agricultură, ca urmare a aplicării indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea cu activul din județul Ialomița, s-au obținut producții medii neintîlnite în trecut— 4 400 kg porumb boabe, 3 400 kg griu. Totodată, darea de seamă a examinat stilul și metodele de muncă ale organelor* și organizațiilor de partid, a evidențiat experiențele pozitive conturate în ultimul timp— fundamentarea mai temeinică a hotărî- rilor, dialogul intens și contactul direct cu rpasele, soluționarea problemelor la fața locului. în același timp," au fost' sedase' în evidență principalele deficiențe în muncă de partid, intre care, insuficienta urmărire a aplicării unor hotăriri, diferite manifestări de improvizație și chiar de formalism, a căror înlăturare trebuie să constituie obiectul unei preocupări și mai perseverente din partea tuturor comuniștilor.In centrul dezbaterilor conferinței s-a situat larga problematică referitoare la realizarea cincinalului în patru ani și jumătate, atît in industrie cit și în agricultură. Delegații Constantin lovănel, directorul Combinatului de îngrășăminte azotoase, Paulina Muscan, de la Filatura de bumbac din Slobozia, Gheorghe Ghiță, șef de echipă la I.C.M. Ialomița, Ion Manole, de la Fabrica de confecții din Călărași, evidențiind metodele prin care organele și organizațiile de partid au izbutit să antreneze colectivele de muncă la îndeplinirea și depășirea prevederilor planului pe anii 1971—1972. au înfățișat, totodată, măsurile practice luate in fiecare unitate pentru a se realiza, la nivelul maximal, obiectivele fixate pentru anul în curs. Numeroși vorbitori au arătat că aprecierea-program la nivelul județului — potrivit căreia producția globală și fizică a întregului cincinal se va realiza pînă la 30 iunie 1975 — se bizuie pe efectuarea unor temeinice analize in fiecare întreprindere. în acest sens, examinînd. din multiple unghiuri de vedere modalitățile practice de realizare a angajamentului asumat, delegații Ion Știucă — prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Fetești, Victor Orlovschi — directorul întreprinderii de prefabricate din beton Călărași, Nicolae Gheorghiu, mecanic la Depoul C.F.R.-Fetești, au înfățișat măsurile luate sau în curs de înfăptuire pe toate planurile — tehnico- economic și politico-organizatoric — pentru mai buna utilizare a mașinilor și agregatelor, declanșarea unei intense acțiuni în vederea folosirii gospodărești a materiilor prime și materialelor, curmării risipei de orice fel, îmbunătățirii calității și diversificării producției. Vorbitorii au făcut referiri critice la unele ministere și alte organe centrale care nu se ocupă cu suficientă răspundere de soluționarea problemelor aprovizionării tehnico-materiale, coordonării și îndrumării unităților de bază. „Numai în anul 1972 — a arătat delegatul Vasile Manole, directorul general al Combinatului de celuloză și hîrtie din Călărași — producția a fost oprită de 5 ori din lipsă de clor. Ministerul Industriei Chimice trebuie să manifeste mai multă grijă pentru îndeplinirea obligațiilor față de beneficiar. De asemenea, se impune să se respecte riguros indicațiile privind reducerea formularisticii, a numărului instrucțiunilor. Numai în legătură cu planul pe anul 1973 ne-au sosit peste 400 de pagini de instrucțiuni, formulare, recomandări etc.“.Numeroși participant au adus în dezbatere o largă paletă de probleme privind dezvoltarea agriculturii. Exprimînd satisfacția comuniștilor, a tuturor lucrătorilor de pe ogoare, pentru rezultatele bune dobîndite (20 de cooperative agricole de producție au primit, zilele acestea, „Ordinul Muncii1' clasa I pentru recoltele mari obținute în 1972), delegații Constantin Popa — președintele C.A.P. Dor Mărunt, Constantin Gib, directorul I.A.S. Ograda, Ion Spătărelu. președintele C.A.P Gheorghe Doja, Viorel Cicu, directorul S.M.A. Țăndărei, au examinat, în același timp, căile concrete prin care pot fi atinse importantele sarcini din acest domeniu cu o pondere mare in' economia ialomi- țeană.— Este adevărat, a spus delegatul Ion 

Cristea — directorul general al Direcției agricole județene — că anul 1972 se înscrie cu cele mai mari producții, atit în cooperativele agricole, cit și în întreprinderile a- gricole de fetat. Totuși, realizările nu sînt pe măsura posibilităților noastre. Va trebui să ajutăm mai mult cooperativele agricole în care s-au efectuat lucrări de irigații, să ne ocupăm sistematic de stabilirea structurii soiurilor, folosirea suprafețelor amenajate pentru irigat, utilizarea agregatelor de pompare și aspersiune.O parte din vorbitori, referindu-se la necesitatea îmbunătățirii continue a modalităților de exercitare a rolului conducător 'al organizațiilor de partid, au examinat activitatea depusă și măsurile ce trebuie luate în continuare pentru infăptuirea consecventă a programului partidului de educație comunistă a maselor. Delegații Nicolae Miu, secretar al Comitetului comunal de partid Grivița, Gheorghe Ichim, prim-secretar al Comitetului județean al U.T.C., au înfățișat o serie de aspecte referitoare la creșterea rîndurilor; organizațiilor de partid, formarea pentru muncă și viață a tinerilor, subliniind necesitatea unui aport mai mare în această direcție din partea comuniștilor care . activează în organizațiile U.T.C. în aceeași ordine de idei, delegatul Ion Lungu — directorul Liceului din Lehliu, reievind o serie de rezultate în ce privește înființarea atelierelor-școală. efectele pozitive ale a- cestora asupra dezvoltării tineretului, a criticat conducerea întreprinderii de industrie locală pentru faptul că nu-și îndeplinește obligațiile'ce decur.g din hptărîrile partidului în legătură cu organizarea practicii în producție a elevilor.Participanții la dezbateri și-au. manifestat adeziunea totală față de politica externă a partidului și statului nostru, îndreptată în mod statornic spre întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare cu toate țârițe socialiste, cu țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi, a respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și nerecurgerii la forță în rezolvarea unor probleme internaționale.In continuare a luat cuvîntul tovarășul 
GHEORGHE PANĂ. După ce a transmis comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de pe meleagurile ialomitene un fierbinte salut din partea C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, vorbitorul a dat o înaltă apreciere spiritfilui de responsabilitate partinică în care s-au desfășurat lucrările conferinței..Subliniind că una din caracteristicile fundamentale ale anilor din urmă o reprezintă afirmarea, tot mai puternică, a rolului conducător al partidului, perfecționarea continuă a întregii vieți sociale — vorbitorul a arătat că in inițierea ’.și aplicarea complexului de măsuri cate chezășuiește înflorirea continuă a țării un merit excepțional revine secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care manifestă o imensă responsabilitate față de bunul mers al construcției socialiste, o înaltă capacitate de descifrare a sensurilor majore spre care trebuie concentrate eforturile partidului și poporului, îșl consacră întreaga pasiune revoluționară slujirii cu credință a națiunii noastre socialiste Tratînd pe larg aspectele referitoare la înfăptuirea planului pe anul 1973, vorbitorul a accentuat necesitatea ca organele și organizațiile de partid să pună in centrul preocupărilor lor problemele ridicării pe o treaptă superioară a întregii eficiențe a activității economice. întrucît in județul Ialomița industria cunoaște o puternică dezvoltare, comitetul județean de partid trebuie să situeze mai mult în centrul preocupărilor sale îndrumarea și sprijinirea organizațiilor de partid, a conducerilor tehnico-adminis- trative ale noilor întreprinderi. In agricultură sînt necesare măsuri pentru sporirea producției, folosirea judicioasă a fondului funciar, producerea soiurilor de semințe de înaltă productivitate pe plan local, efectuarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic, . îmbunătățirea îngrijirii animalelor, crearea bazei furajere.Consacrînd o mare parte a cuvîntării modalităților de exercitare a rolului conducător al partidului, vorbitorul a subliniat puternic necesitatea îmbunătățirii conținutului întregii munci desfășurate de toate organele și organizațiile de partid, așezarea ei pe temeiuri științifice, asigurarea condițiilor necesare ca toți comuniștii să contribuie efectiv și nemijlocit la vasta activitate îndreptată spre dezvoltarea econo- mico-socială a județului.Făcind apoi o trecere în revistă^ a principalelor probleme ale politicii noastre externe — în centrul căreia se situează întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare și alianță cu toate țările socialiste — vorbitorul a înfățișat bogata activitate desfășurată de partid și guvern pentru dezvoltarea colaborării cu toate statele, penii u triumful cauzei socialismului și întărirea păcii între popoare.Delegații la conferință au ales comitetul județean de partid și comisia de revizie. Tovarășul Vasile Marin a fost reales in funcția de prim-secretar al comitetului județean de partid în încheiere a fost adoptată hotărîrea conferinței județene și, intr-o atmosferă de entuziasm, participanții au a- dresat o telegramă C. C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care, afirmindu-și hotărîrea de a îndeplini neabătut politica partidului, și-au luat noi angajamente în Întrecerea socialistă. Publicăm în introducerea relatării de față principalele obiective ale acestor angajamente.

Simion ORBAN 
lucian CIUBOTARII

Conferința de dare de scamă și alegeri a organizației județene de partid Ilfov a prilejuit o afirmare puternică a atașamentului oamenilor muncii din cuprinsul județului față de politica partidului, a hotărîrii lor de. a milita neabătut pentru infăptuirea exemplară a programului elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională a partidului. Este rejnarcabil faptul că vorbitorii au abordat problemele in mod concret, lă obiect, au făcut numeroase propuneri practice de îmbunătățire a muncii în sectoarele lor de activitate în vederea îndeplinirii cincinalului inainte de termen.La lucrările conferinței a luat parte tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R.Ampla dare de seamă prezentată de tovarășul Gheorghe Necula, prim-secretar al comitetului județean de partid, făcind un cuprinzător bilanț al muncii desfășurate de organele și organizațiile de partid pentru infăptuirea politicii partidului, a scos pregnant în evidență importantele succese do- bindite în ridicarea la un nivel superior a activității din industrie, agricultură, ca și pe plan social-cultural. Totodată, au fost subliniate însemnatele resurse existente pentru creșterea economică a județului, s-au reliefat, într-un spirit exigent, combativ, neajunsurile din diferite sectoare, jalonîn- du-se modalități eficiente pentru înlăturarea lor.în cadrul lucrărilor conferinței, o atenție centrală a fost acordată — in lumina sarcinilor rezultate din expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — preocupării comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea exemplară a planului pe 1973 la indicatorii maximali. Referindu-se la faptul că in întreprinderile județului există suficiențe rezerve prin' "a „cărot valorificare se poate realiza o. producție suplimentară importantă, tovarășul Constantin Răchitan, secretar al comitetului județean de partid, a arătat că este posibil ca cincinalul să fie îndeplinit chiar înainte de termenul preconizat prin angajamentul asumat. In acest scop,, comitetul județean de partid, organele și organizațiile de partid, conducerile unităților trebuie să-și îndrepte eforturile spre întărirea exigenței în urmărirea producției, încit să fie înlăturate acele practici cind, prin raportarea unor cifre medii, activitatea necorespunzătoare a unora este acoperită de realizările altora.Prezentînd pe larg, în spirit critic și autocritic, realitățile din unitățile in care lucrează, aducind numeroase exemple, o serie de vorbitori, printre care tovarășii Ilarion Cozea, directorul Filaturii Oltenița, și Vasile Balașca, inginer-șef adjunct al trustului județean de construcții, au insistat asupra necesității ca organizațiile de partid, conducerile unităților economice să se ocupe concret de problemele organizării producției și ridicării calității produselor, criticind, intre altele, tendințele de risipă, de supradimensionare a unbr construcții, slaba folosire a timpului de lucru. în acest sens, s-a arătat că la țesătoria „Dunăreană" au funcționat, în unele perioade ale anului trecut, doar 50.0 din 900 de războaie. De a- semenea, delegatul Grigore Mihălescu, președintele consiliului sindical județean. a arătat că sindicatele din județ au sprijinit prea puțin comitetele oamenilor muncii în generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, în pregătirea forței de muncă.Numeroși participant! la dezbateri, printre care Marin Argint, președintele U.J.C.A.P., Tiberiu Mureșun, directorul I.C.C.P.T. Fundulea, Ion Oancea, directorul I.A.S. Chirnogi, Virgil Ghinea, șeful secției S.M.A. Girbovi, au abordat — în spiritul hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972 — problemele importante ale creșterii continue a producției agricole vegetale și animale. Printre altele, ei au arătat că în munca de partid nu sînt folosite toate forțele din unitățile agricole în vederea valorificării judicioase a fondului funciar, extinderii irigațiilor, utilizării la capacitatea maximă a mașinilor și utilajelor. A mai fost relevat faptul că un puternic efect stimulator îl are generalizarea experienței pozitive a unor unități agricole atît din județul Ilfov, cît și din alte județe, îndeosebi in a- plicarea retribuirii muncii pe baza acordului global. Exprimînd în conferință angajamentul cooperatorilor din Frăsinet de a realiza cincinalul în 4 ani și jumătate, cît și hotărîrea lor de a vinde statului, din produsele proprii, încă 120 tone porumb, tovarășul Grigore Bică, președintele cooperativei,^ propus, totodată, luarea unor măsuri grabnice pentru crearea, de către institutele de cercetări, a unor soiuri mai valoroase de cereale și hibrizi adaptate condițiilor județului, pentru stabilirea u- nor relații de colaborare operative cu întreprinderile de legume și fructe îneît să se evite pe viitor deprecierea oricăror cantități de produse.Un loc important în dezbateri l-a ocupat aprofundarea căilor de perfecționare a muncii consiliilor populare, folosirii din plin a cadrului larg democrații creat de partid pentru atragerea cetățenilor la conducerea treburilor obștești, în acest sens, tovarășii Constantin Petre, secretar al comitetului de partid și primar al comunei Mihăilești, și Aurelian Matei, secretar al comitetului de partid și primar al comunei Gruiu, arătînd că măsurile luate in direcția lărgirii atribuțiilor și competenței consiliilor populare, cumularea funcției de secretar și primar al comunei sînt întru totul corespunzătoare cerințelor actualei e- tape de dezvoltare a societății noastre, au 

criticat faptul că la nivelul organelor județene de partid și de stat, mai ales la direcția agricolă, încă mai există cazuri de elaborare a unor hotăriri sau decizii paralele, iar munca de îndrumare este deficitară.Lucrările conferinței au relevat că realizarea cu succes a vastului program adoptat de partid impune creșterea rolului conducător al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă. Referindu-se la aceasta, tovarășii Vasile Tronaru, prim-secretar al Comitetului municipal de partid Giurgiu, Gheorghe Tudor, secretar al comitetului comunal de partid Fierbinți, și Ștefan Giurea, secretarul uneia din organizațiile de bază de la Șantierul naval Oltenița, au pus in evidență practica bună a folosirii unor largi colective de comuniști in conducerea acțiunilor destinate întăririi disciplinei în producție, au criticat faptul că unele organizații de partid sint insuficient de exigente în combaterea mentalităților înapoiate față de muncă, se preocupă prea puțin de educarea politică a colectivului.Ocupindu-se de sarcinile ridicării la un nivel superior a activității politico-ideologice și cultural-educative, alți vorbitori — Rada Mo- canu, inspector general școlar, Ion Minea, secretarul comitetului județean U.T.C., Gheorghe Popescu, directorul Liceului a- gricol din Dragomirești Vale — au subliniat că organizațiile de partid din județ trebuie să militeze cu mai multă fermitate pentru înfăptuirea programului de educație socialistă adoptat de partid în vederea dezvoltării conștiinței socialiste a maselor. Ei s-au referit, la experiența bună a unor comitete de partid și organizații U.T.C. în educarea tinerei generații în șpiritul.,.,dragostei față de muncă, al răspunderii pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor;- al apărării valorilor și respectării înaltelor idealuri-ale societății noastre. S-au formulat, totodată, un șir de propuneri vizînd perfecționarea procesului de învățămînt : mai strînsa legare cu practica, cu producția, cu cerințele concrete file economiei, necesitatea adaptării manualelor pentru liceele agricole la exigențele actuale, valorificarea posibilităților existente de a ridiea nivelul pregătirii celor mai buni lucrători din C.A.P prin cursurile fără frecvență ale liceelor agricole, creșterea rolului intelectualilor în îmbogățirea vieții spirituale a satelor.In cadrul lucrărilor conferinței, o serie de vorbitori, între care Gheorghe Porumbel, președintele C.A.P. ',,8 Martie" Ulmeni, și lolanda Ionescu, locțiitor al secretarului comitetului comunal de partid Tămădău. au exprimat adeziunea deplină a oamenilor muncii din județul Ilfov față de politica externă a partidului nostru, politică ce slujește interesele fundamentale ale poporului român, interesele generale ale cauzei socialismului și păciiîn continuare a luat cuvintul tovarășul 
GHEORGHE STOICA. După ce a adus conferinței salutul călduros al Comitetului Central al partidului, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a relevat importanța deosebită a vastului program trasat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională a partidului pentru perfecționarea activității in toate domeniile. Trecînd în revistă principalele succese obținute de poporul nostru în anii din urmă, vorbitorul a subliniat, ca un învățămînt fundamental, faptul că la temelia acestor rezultate stă conducerea de către partid a întregii vieți politice, economice și sociale.Consacrînd o parte substanțială a expunerii sale obiectivelor stabilite de Conferința Națională a partidului, . de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, vorbitorul s-a referit la problemele îndeplinirii planului pe 1973, an hotărîtor pentru realizarea cincinalului inainte de termen, la necesitatea asigurării unei înalte eficiențe întregii activități economice, subordonării tuturor eforturilor sporirii producției de bunuri materiale, ridicării continue a nivelului de trai. Arătind, în continuare, că incepind din acest an atribuțiile consiliilor populare au fost și mai mult lărgite, vorbitorul a accentuat a- supra preocupării pe care acestea trebuie s-o manifeste in privința perfecționării stilului și metodelor lor de muncă, combaterii fenomenelor de formalism și birocrație, a- tragerii maselor largi de cetățeni la conducerea treburilor obștești.Criticind deficiențele existente în felul în care comitetul județean de partid s-a ocupat de realizarea unor sarcini economice, el a subliniat importanța perfecționării modalităților prin,care organele și organizațiile de partid își îndeplinesc rolul conducător, necesitatea desfășurării unei bogate activități politico-ideologice și cultural-educative.în încheiere, vorbitorul s-a referit pe larg la politica externă a partidului și statului nostru, scoțînd in evidență unitatea dialectică dintre sarcinile naționale și cele internaționale ale partidului, concordanța deplină dintre slujirea intereselor fundamentale ale poporului român și a cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Conferința a ales apoi noile organe județene, de partid. Ca prim-secretar al comitetului județean de partid a fost reales tovarășul Gheorghe Necula. După adoptarea proiectului de hotărîre supus dezbaterilor conferinței, participanții au adresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, cuprinzind angajamente în legătură cu planul pe 1973.

Marla BABOIAN 
Horea CEAUȘESCU

propagandei.de


duminică 14 ianuarie 1973 PAGINA 3SCÎNTEIA

II
televiziunii și radiodifuziunii pakistaneze

subcontinentul

dori ca, în spi- prietenie dintre
INVESTIGAȚIE PE FILIERĂ

montai locomotive Diesel de la uzina „23 August" din București. Aici prind contur, se asamblează 
„sutele de cai putere" ai suplelor și puternicelor locomotive de 750 CP și 1 250 CP

Olligi

ÎNTREBARE : Declarația
solemnă adoptată în comun a 
fost .caracterizată de președin
tele Ceaușescu în sensul că 
„deschide o nouă etapă de co
laborare în perspectivă între 
cele două țări" ; dacă domnul 
președinte ar dori să dezvolte 
această idee.RĂSPUNS : Aș dori să menționez că vizita pe care am efectuat-o în Pakistan, convorbirile avute cu președintele Bhutto și îndeosebi semnarea Declarației solemne de către președintele Bhutto și de către mine însumi constituie — asa cum am mai' declarat — o etapă nouă în relațiile dintre România și Pakistan, relații care au rezistat, după cum se știe, unor încercări grele și care prin această declarație sînt așezate pe o bază nouă, trainică. însăși înscrierea în declarație a principiilor egalității, neamestecului în treburile interne, respectului independenței și suveranității naționale, angajamentul pe care cele două țări și-l iau de a nu folosi forța sau amenințarea cu forța în relațiile dintre ele sau în relațiile internaționale, de a milita pentru afirmarea acestor principii în relațiile dintre toate statele constituie un factor important în desfășurarea vieții internaționale de astăzi. De altfel. în declarație sînt consemnate dorințele popoarelor român și pakistanez-de a dezvolta o colaborare activă între ele și, totodată, de a participa împreună la triumful în lume al colaborării și păcii între popoare.ÎNTREBARE : Dacă domnul 
președinte dorește, să se refere 
la domeniile colaborării eco
nomice, științifice, tehnice și 
culturale dintre România și 
Pakistan care va fi acum pro
movată între cele două țări.

Care este natura colaborării 
pe care o are în vedere domnul 
președinte în domeniul explo
rării petrolului în Pakistan ?RĂSPUNS : în timpul vizitei am convenit împreună cu președintele Bhutto să fie elaborat un acord de colaborare economică, tehnico-științifică și să fie constituită o comisie mixtă toe.'bplaborhrSȚ Ades-11 tor Unite în noi'eh'tbrie 1967, a con7 tea vor crea condiții, pentru... așe-->................................ ~zarea relațiilor, de, cooperare între, țările noastre pe o bază trainică, îndelungată, îndeosebi în dome-

niul industriei. Am în vedere realizarea în comun, fie în cadrul u- nor societăți mixte sau în a,lte forme acceptabile pentru ambele părți, de întreprinderi în domeniul petrolului, petrochimiei,, construcțiilor de mașini, în domeniul minier și alte activități, în care atît România, cît și Pakistanul sînt interesate și de care depinde și progresul economico-social al țărilor noastre. Avem în vedere, ca această cooperare să asigure dezvoltarea susținută a economiei românești și pakistaneze, să creeze condiții pentru participarea mai activă a țărilor noastre la schimbul internațional de valori materiale, la cooperarea cu alte state și să contribuie la ridicarea bunăstării materiale și spirituale a popoarelor noastre.ÎNTREBARE : Care este po
litica pe care ar preconiza-o 
președintele Ceaușescu pentru 
înfăptuirea unei păci juste și 
trainice în zonele de încordare 
ale lumii ?RĂSPUNS : România s-a pronunțat întotdeauna pentru soluționarea problemelor internaționale pe calea tratativelprț care să ducă la eliminarea forței sau a amenințării cu forța în relațiile dintre state, să înlăture orice fel de presiuni și să asigure posibilitatea fiecărei națiuni ele a se dezvolta în concordanță cu năzuințele sale.în această direcție se impune ca o necesitate pregnantă realizarea păcii în Vietnam. încetarea războiului dus de către Statele Unite, crearea condițiilor ca poporul vietnamez și celelalte popoare din Indochina să-și soluționeze problemele fără nici un amestec din a- fară, inclusiv problema unității lor naționale. Considerăm că este în interesul atît al popoarelor din a- ceastă parte a Asiei, cît și al întregii lumi, de a se ajunge cît mai grabnic Ia un acord corespunzător' în cadrul tratativelor care au loc acum la Paris.De asemenea, România s-a pronunțat și se pronunță pentru o soluție politică, în cadrul rezoluției adoptate.de Organizația Națiuni-. flictului .din- Qrientui-Mijlociu, așa- cum apreciem că este‘hecesăr să se asigure populației palestinene condiții de a-și asigura o viață

de sine stătătoare, corespunzător năzuințelor sale.în general, România se pronunță cu fermitate pentru afirmarea în lume a noilor principii care să statornicească dreptul fiecărei națiuni la o viață liberă și independentă. ÎNTREBARE : Ce politică 
ar recomanda președintele 
Ceaușescu pentru realizarea 
de comun acord a unei păci 
durabile în 
sud-asiatic ?RĂSPUNS: Aș ritul relațiilor de popoarele român și pakistanez, să exprim deschis părerea că este în interesul atît al poporului pakistanez, cit și al celorlalte popoare din subcontinentul sud-asiatic, să se realizeze o colaborare pe baza deplinei egalități și a respectului reciproc al independenței și suveranității tuturor statelor. Trebuie, după părerea mea, pornit de la realitățile create, și existente astăzi.. Aceasta impune ca toate problemele să fie soluționate pe calea tratativelor, în spiritul deplinei înțelegeri, al dreptului internațional, presupunînd desigur și recunoașterea reciprocă și stabilirea de relații pe baza dreptului internațional între Pakistan și Bangladesh. Aceasta corespunde, după părerea mea, intereselor ambelor state, ale tuturor statelor din subcontinentul sud-asiatic, corespunde și năzuințelor și poporului pakistanez și celorlalte popoare din acest subcontinent de a-și asigura o dezvoltare economico-socială, precum și cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.ÎNTREBARE : Ce rol speci
fic pot juca țările mai mici, 
ca România și Pakistanul, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
Organizației Națiunilor 
ca instrument al păcii 
diale ?RĂSPUNS : în politica sa națională, la faptul că toate rent de mărimea lor, trebuie participe activ la soluționarea rilor probleme internaționale, mod deosebit noi considerăm țările mici și- mijlocii, așa. .șjnt' și România și Pakistan, trebuie să participe tot mai activ la soluționarea tuturor problemelor internaționale, deoarece numai în

acest fel problemele se pot soluționa în interesul tuturor națiunilor lumii, se pot asigura condiții de dezvoltare egală și independentă a tuturor popoarelor.Pornind de la aceste principii, România a propus la sesiunea trecută a Organizației Națiunilor U- nite o rezoluție cu privire la creșterea rolului acestei organizații în viața internațională, rezoluție care, după cum se știe, a fost adoptată în mod unanim. Avem în vedere ca Organizația Națiunilor Unite să poată contribui mai activ la soluționarea ^problemelor internaționale, ca hoțărîrile organizației, îndreptate spre consolidarea păcii și securității internaționale și a tuturor statelor, să fie aplicate în viață, astfel îneît, prin intermediul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, toa-, te națiunile, și îndeosebi statele mici și mijlocii, să poată avea mai multă siguranță în apărarea independenței și suveranității lor. Considerăm că statele mici și mijlocii, împreună, desigur, cu toate statele pot și, după părerea . noastră, trebuie să acțio’neze mai hotărît pentru , creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite.

CARE ESTE SOARTA INIȚIATIVEI

Unite,
mon-inter- Rom’ânia pornește de statele, indife- sâ main că cum

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, peste puțin timp veți 
părăsi țara noastră și aș putea 
să afirm cu toată convingerea 
că lăsați aici amintiri din cele 
mai plăcute, care pentru noi 
constituie o sursă de inspira
ție. Ați dori să adresați, cu 
acest prilej, un mesaj poporu
lui pakistanez ?RĂSPUNS : în cursul vizitei care am efectuat-o în Pakistan am putut constata cu deosebită bucurie și satisfacție succesele pe care poporul pakistanez le obține pe calea industrializării, dezvoltării agriculturii, științei, culturii, educației, bunăstării. Din propria noastră experiență, știm că realizarea unui progres susținut cere eforturi serioase, unirea forțelor întregului popor.De aceea, vom duce cu noi cele mai bune impresii despre munca și activitatea poporului pakistanez și doresc să urez poporului prieten' pakistanez siicceșe. iot mai, mani pe calea făuririi, „unei ecor, noniii puternice, independente, pe calea făuririi bunăstării și fericirii sale, realizarea unei păci trainice.

IPEEA PORNITĂ „CU BRIO" VA FI REVITALIZATĂ NEÎNTÎRZIAT

Așa cum menționam în concluziile sondajului 
• efectuat la uzina „23 August" din București, pu

blicat in numărul, de ieri al ziarului nostru, ma
joritatea muncitorilor chestionați au relevat necesi
tatea unor intervenții mai energice din partea con
ducerii secțiilor, a uzinei și a sectoarelor de con
cepție și de proiectare, pentru soluționarea unor 
probleme de care depinde in mod nemijlocit rea
lizarea unor economii de metal cu mult mai mari 
decit pină acum. Care este, deci, poziția acestora 
în legătura cu aspectele ridicate 1

>1.'

0 contribuție prețioasă la cauza prieteniei 
reciproce, a picii și cooperării internaționale
(Urmare din pag. I)Din întreaga desfășurare a vizitei se desprinde ca o caracteristică dominantă că relațiile româno-pakista- neze evoluează sub semnul unei trainice prietenii și bune înțelegeri, al cordialității și stimei reciproce, al dorinței comune de apropiere între popoare. S-ar putea pune întrebarea : cum s-au putut țese asemenea relații în pofida distanțelor geografice, a deosebirilor de orînduire ? Dau răspuns la aceasta o serie de coordonate comune : lupta necurmată dusă vreme îndelungată de cele două popoare pentru independența națională, pentru libertate, ca și aspirația comună de a lichida rămînerea în urmă pe planul dezvoltării economice și culturale, moștenită de la trecut, și de a înainta pe calea unei dezvoltări prospere, de sine stătătoare. Sînt semnificative, din acest punct de vedere, interesul și atenția cu care au fost evocate de către gazdele pakistaneze succesele obținute de poporul român în cei 25 ani de la proclamarea,republicii — tot așa cum președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat pregnant sentimentele de prețuire cu care poporul român urmărește eforturile constructive ale poporului pakistanez.Totodată, celor două țări și popoare le este comună convingerea că înfăptuirea obiectivelor naționale de bunăstare și progres economic implică, drept o condiție fundamentală, relații de strînsă colaborare intre națiuni — și de aci năzuința de a promova larg cooperarea reciproc avantajoasă, pe plan economic, tehnico- științific, cultural și în alte domenii.Convorbirile dintre conducătorii celor două state au deschis în acest sens noi și ample perspective. „Am avut convorbiri deosebit de amicale și cu rezultate bune — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am ajuns împreună la concluzia că popoarele român și pakistanez pot să colaboreze cu bune rezultate în multe domenii de activitate... Se poate spune că am înfăptuit multe lucruri care corespund năzuințelor popoarelor noastre șl servesc cauzei prieteniei și colaborării internaționale". De asemenea, la rîndul său, președintele Zulfikar Aii Bhutto declara : „Așteptăm și dorim ca relațiile de cooperare constructive dintre România șî Pakistan să se dezvolte în toate domeniile — economic, cultural, social sau în orice alt domeniu. Vă pot asigura, în numele poporului meu, că vom saluta dezvoltare a colaborării dintre două țări ale noastre".Chintesență a rezultatelor

orice celeChintesență a rezultatelor fructuoase ale acestor convorbiri. Declarația solemnă comună, semnată în timpul vizitei, statornicește bazele u- nei colaborări îndelungate în toate domeniile. în acest spirit, în timpul vizitei s-a convenit să fie încheiat un acord de lungă durată de cooperare economică și tehnico-științifică și să se înființeze o Comisie mixtă guvernamentală de cooperare. De ambele părți s-a manifestat un interes deosebit pentru cooperarea în dome

niul folosirii pașnice cleare și în domeniul venindu-se să se întreprindă acțiuni practice în acest sens. De altfel, ca o concretizare a postulatelor exprimate în declarație, chiar în zilele vizitei au fost semnate o serie de documente de colaborare — în domeniul transporturilor aeriene și în domeniul radioului și televiziunii.Vizita a reliefat de asemenea convingerea comună că înaintarea cărei țări pe calea progresului de conceput numai intr-un climat de pace, destindere și securitate, im temeiat pe respectul față de drepturile fiecărei națiuni de a fi stăpină pe destinele Sale. în acest spirit, vizita a pus în evidență — ca o altă concluzie importantă — necesitatea înrădăcinării trainice, în relațiile dintre state, a principiilor dreptului și eticii internaționale. în acest spirit, importantul document „Declarația solemnă comună" reafirmă . cu vigoare și claritate asemenea principii de importantă decisivă pentru cauza păcii ca dreptul sacru la libertate, independentă și suveranitate, renunțarea la forță sau la amenințarea cu forța și reglementarea problemelor litigioase pe calea tratativelor ; dreptul la utilizarea resurselor naturale în interesul propriu ; egalitatea în drepturi a tuturor statelor, indiferent de mărime sau sistem politic; dreptul fiecărui sfat de a participa, în condiții de egalitate, la soluționarea ționale în care amestecul sub nici un pretext in treburile interne sau externe ale altor state ; abținerea de la orice acte de constringere de ordin militar, politic sau economic, ca și alte norme și principii fundamentale ale dreptului internațional.Consemnarea acestor principii în Declarația solemnă româno-pakis- taneză ne amintește recente documente similare, ca declarațiile solemne semnate de președintele Consiliului de Stat al României în țări vest-europene, în timpul vizitelor în Belgia și Luxemburg. Toate aceste documente, cu amplă rezonanță și de o deosebită valoare politică pentru așezarea relațiilor internaționale pe baze noi, sănătoase. învederează consecvența cu care România militează pentru afirmarea trainică a principiilor ce constituie cheia de boltă a unor raporturi de încredere, bună înțelegere și colaborare între toate statele.Prestigiul ce-1 socialiste această tă și principială parcursul vizitei vintele gazdelor, plastice, subliniau :

a energiei nu- petrolier, con

fie-este

problemelor interna- este interesat ; ne- nici o formă și sub

conferă României politică consecven- a fost relevat pe în Pakistan în cu- care, în cuvinte __________ nu poți să nu fii de acord cu o asemenea politică ce proclamă egalitatea, condamnă folosirea forței și metodele de dominație și dictat, subliniază răspunderea tuturor țărilor, mari sau mici, pentru menținerea și întărirea păcii, se p-onunță hotărît pentru întronarea unui spirit nou In relațiile dintre toate statele globului.

în cadrul amplului tur de orizont întreprins asupra principalelor probleme internaționale actuale s-a putut constata ca punctele de vedere ale României și Pakistanului coincid sau sint foarte apropiate in multe din aceste probleme. Așa cum se știe, România și-a exprimat dorința și speranța tul sud-asiatic să .. ____ții prietenești, de bună între toate statele. Este convingerea țării noastre că soluționarea problemelor pe calea tratativelor. în spiritul deplinei înțelegeri, porniridu-se de la realitățile create, ar corespunde pe deplin intereselor poporului pakistanez, ale celorlalte nopoare din această regiune, aspirațiilor lor de dezvoltare economico-socială, contribuind totodată la cauza păcii și colaborării internaționale.Abordînd și alte aspecte ale actualității internaționale, s-a relevat, importanța unor măsuri reale și efective pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, a desființării tuturor bazelor militare străine și' retragerii trupelor de pe teritoriile altor state, s-a reafirmat solidaritatea cu lupta eroică a popoarelor din Indochina, cu lupta tuturor popoarelor pentru independență și progres, du-se necesitatea lichidării ultimelor rămășițe ale colonialismului. Abordarea problemelor Europei a învederat convingerea celor doi președinți că, prin eforturi colective, se va putea ajunge la edificarea unui. sistem trainic de securitate pe continent — ceea ce va sluji cauzei păcii în întreaga lume.Pornindu-se de la utilitatea și valoarea contactelor între reprezentanții statelor, ca mijloc de promovare a înțelegerii — puternic ilustrate de însăși această vizită — s-a dat expresie dorințelor celor două țări de a avea consultări prin intîlniri periodice. în scopul continuării dialogului la cel mai înalt nivel, președintele Nicolae Ceaușescu l-a invitat pe președintele Aii Bhutto să viziteze România, invitație care a fost acceptată cu plăcere.înscriindu-se în contextul unei e- voluții. continuu ascendente a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și pogoare, vizita neoficială în Iran, desfășurată in aceeași atmosferă de căldură și cordialitate, constituie o nouă contribuție de însemnătate deosebită în cronica acestor relații, caracterizate prin respect și înțelegere reciprocă. Ca și în Pakistan, vizita a evidențiat interferența punctelor de vedere asupra unor probleme esențiale ale dezvoltării contemporane, a permis sublinierea necesității’ de a se întrona in întreaga lume acele norme și principii pe care desfășurarea vieții internaționale le confirmă ca singurele in măsură să asigure propășirea fiecărei națiuni, progresul. în ansamblu, al tuturor popoarelor.Convorbirile cordiale dintre cei doi șefi de stat au scos în evidență — așa cum se subliniază și în comunicatul cu privire la vizită — exis-

ca în subcontinen- se stabilească rela- colaborare

libertate, relevîn-

tența unor condiții favorabile pentru lărgirea și aprofundarea relațiilor româno-iraniene în toate domeniile de activitate. ..Trebuie să remarc cu satisfacție că, în cursul convorbirilor de astăzi, am putut constata progresul realizat în relațiile dintre cele două țări ale noastre și posibilitatea așezării lor pe o bază de lungă durată, ceea ce va da, fără îndoială, un nou impuls dezvoltării relațiilor noastre" — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu la dineul oferit de suveranul iranian. Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a relevat, la rîndul său : „O dată mai mult, am convingerea că înțelegerea noastră reciprocă asupra problemelor internaționale va putea decit să pe mai departe a popoarele noastre, a dat deja roade vorbit, relațiile dintre noi pot fi și mai strînse. și de mai lungă durată", în mod cert, această vizită a deschis noi perspective pentru dezvoltarea colaborării româno-iraniene. pentru adîncirea relațiilor de prietenie și respect rfeciproc dintre cele două popoare. Se adeverește încă o dată, și în acest caz, importanța deosebită pe care o au contactele între factorii de răspundere ai celor două țări pentru stimularea unei rodnice conlucrări multilaterale româno-iraniene.Poporul român salută cu adîncă satisfacție rezultatele rodnice ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele două țări prietene, expri- mindu-și încă o dată adeziunea fermă față de întreaga politică externă a partidului și statului, care corespunde intru totul intereselor fundamentale ale țării noastre, intereselor socialismului, păcii și progresului in lume, cauzei înțelegerii și colaborării între popoare.

nu ducă Ia întărirea prieteniei dintre Această prietenie și, așa cum am

„SPRIJIN1ȚI ÎNDEAPROAPE, PUTEM FACE 
MAI MULT" - RĂSPUND FACTORI 

DE CONDUCERE DIN SECȚIIDiscutăm cu Ing. "Coji—stantin Nicolau, șefului secției cazangeric.— Sint intru totul de a- cord cu opinia exprimată de muncitorii atelierului de în domeniul metalului, noastre sint muit mai mari. De asemenea, consider că neajunsurile semnalate corespund in mare parte realității și, de aceea, vom face fot ceea ce depinde de noi pentru a le înlătura cit mai operativ.— V-am ruga să concretizați... ‘ — Cred că, prin darea în folosință a noii hale da ca- zangerie, majoritatea deficiențelor vor fi lichidate. Am in' vedere faptul că se vor asigura condiții optime desfășurării trasare și pe această cale, se va duce volumul deșeurilor — cil și sortării și depozitării deșeurilor rezultate, in Vederea refolosirii. lor. Se va îmbunătăți, totodată, ritmicitatea lucrului in ateliere, prin amplasarea depozitului de lamityde in imediata vecinătate a acestora, fapt ce va permite ca aprovizionarea cu materiale să se facă numai in funcție de necesitățile curente ale producției.— Există și probleme care depășesc posibilitățile de rezolvare ale secției ?— Probleme ar fi multe. De pildă, noi dispunem de mașini automate și semiautomate care permit debitarea reperelor fără adaosuri de prelucrare. Cu toate acestea, tehnologii din cadrul serviciului tehnic- complexe al uzinei, nu știu din ce motive, manifestă rețineri cind este vorba de a prevedea in tehnologiile de fabricație aplicarea acestei metode de debitare. Urmarea ? Pierderile de metal la un reper ajung uneori pină la 4—5 la sută din greutatea lui. O problemă mai veche rămasă incă nerezolvată este aceea a reducerii grosimii cordonului de sudură, de la 0,7 mm la 0,5 mm. Deși există un studiu intocmit

I >.ioi i i: ■ ?i uarm ,■ dnirtztaă'hși aprobât!dh-Cen- adjuncțul . țr.ul de.'cercetări pentru sudură din Timișoara, totuși, nici pină in prezent pro- iectanții noștri nu âu luat măsuri in vederea materializării acestuia. Prin aplicarea lui s-ar asigura reducerea consumului de e- lectrozi cu 30 la sută. Și, în fine, un ultim aspect se . referă la- necesitatea constituirii unei grupe de croit la nivelul secției, pentru care solicităm un sprijin mai substanțial din partea conducerii uzinei.Următorul ’ interlocutor, ing. Banu Dumitru, adjunct al șefului secției turnătorie oțel.— Din sondaj au rezultat

din cadrul debitare că, economisirii posibilitățile

operațiilor de debitare- — și, re-

Excelenței Sale
Domnului ZULFIKAR ALI BHUTTO

Președintele Republicii Islamice Pakistan

o serie de deficiențe ce se manifestă laborării tehnologiilor fabricație. Care este, după opinia dv., realitatea ?— Deficiențele sesizate de muncitori in această privință sint reale. Ele se datorase in mare parte faptului că in serviciul tehno-. logic de la metalurgie există unii oameni care nu au suficientă experiență in producție. Piesele pe care le turnăm au. deseori, o complexitate mare; ceea ce impune1 o tehnologie 'dec turnșr.e adecvatăj,>j>Cai'»» mar«;:.oSice deficîiehțȘ'.’îWfdboâ aiiputoa obți laborarea t.l... repercutează în însemnate pierderi de metal. Cred că in acest domeniu munca tehnologilor ar trebui mult perfecționată.— Cum s-ar putea întări sprijinul pe care secția ii acordă muncitorilor în scopul materializării propunerilor privind reducerea consumului de metal ?— S-ar putea. evident, co’nstitui un nucleu format din specialiștii secției — ingineri și maiștri cu mai multă experiență — care să studieze, împreună cu autorul, propunerea in cauză și să-l sprijine in întocmirea documentației necesare.

torul general al Grupului de uzine ,,23 August/;..— Este adevărat că în domeniul economisirii metalului nu am reușit, in totalitate, să imprimăm fiecărui conducător, de la fiecare loc de muncă, Această preocupare zilnică —| a a- preciat directorul general. Oamenii nu șint încă suficient educați în spiritul gospodăririi metalului. In viitor, tocmai in acest sens va trebui să se îndrepte întreaga activitate a condu- hcerii,i.uzinei, a organelorude url?alllid'i?i sindicali};, pepRu ___________  ... . aiiputea obține valem mai tehnologiilor se bune rezultate. Considerăm că avem resurse suficiente /de economisire a melalului și a celorlalte materii prime care, deși depistate, nu au fost incă suficient explorate,, menționa armături turnate parțial .sau integral, jcă șe impun îmbunătățite sortarea judicioasă și refolo- sirea deșeurilor de oțeluri aliate, că se poate reduce consumul de feroaliaje. Concret, pentru acest ah, ne-am propus ca acțiunea de economisire a melalului să dețină in continuare un loc preponderent in cadrul activității noastre.— Ce rol acordați stimu- 
CU PROMPTITUDINE lălii materiale a muncitorilor care realizează economii de metal și de alte . materii prime, pentru care există creat cadrul legali?— După părerea mea, recompensarea materială are o mare importanță in sți- mularea muncitorilor pentru obținerea unor cantități sporite de metal economisit. -Nu pot spune că in a- cest . domeniu, la noi in uzină, a existat o suficientă preocupare, menită să creeze condițiile de aplicare a prevederilor de premiere. Deși au fost înființate comisii pe socții și comisii centrale pe uzină, pentru urmărirea și raportarea acțiunilor de economii de materiale, cit și pentru verificarea documentației privind baza de calcul a premiilor acordate, pină -in prezent aportul lor nu s-a simțit. Există, după părerea mea, sectoare de activitate — de pildă, debitarea — unde acționîndu-se cu mai multă fermitate s-ar putea crea condițiile pentru ca muncitorii care realizează economii de metal să poată fi recompensați in funcție de contribuția fiecăruia la această acțiune.Concluzia finală ? Opinia muncitorilor este justă. După un timp, vom reveni.

Constantin 
DUMITRU 
Adrian POPESCU

in domeniul e-de

In acest sens, aș faptul că unele de Ia piesele pot fi reuțilizate

„VOM SOLUȚIONA
TOATE SOLICITĂRILE MUNCITORILOR" 

GARANTEAZĂ PROIECTANȚII
Șl TEHNOLOGIICare este punctul de vedere al sectorului de concepție al uzinei ? Ne răspunde inginerul-șef, .Constantin Croicu :— Activitatea de proiectare are toate posibilitățile să intervină direct, cu soluții originale, in procesul de reducere a consumului de metal. Iată una principalele realizări specialiștilor din de concepție al anul 1972 în acest domeniu. ' Este vorba de reproiectarea în totalitate a locomotivei Diesel hidraulică de 250 C.P.. unde au fost găsite resurse de diminuare a consumului de metal cu 3 tone, ceea ce anual reprezintă o economie de aproape 200 tone metal. Dar in activitatea noastră s-au manifestat și unele neajunsuri. intre care și cele sesizate de conducerea secției cazangeric. Este o lipsă a noastră că nu am acționat cu fermitate pentru ducerea operativă a procedeu de sudură, intr-adevăr, ar fi buit la sporirea substanția- ‘ lă a economiilor' de metal.— Cînd credeți că acest

din ale sectorul uzinei. in

intro- noului care, contri-

in-valoros procedeu va fi trodus în producție ?— Cel mai tirziu in mestrul II al , acestui vom elabora proiecte bazate pe folosirea acestui nou procedeu de sudura, urriiind ca, în 1974. să fie extins' la majoritatea produselor.La serviciul tehn'ic-com- plexe discutăm cu irig. Ni- colae Dincă, șeful serviciului, care ne-a spus :— în vederea extinderii tehnologiilor de debitare, fără adaos de prelucrare, se află in studiu posibilitățile de , aplicare a acestui procedeu la piese cu gabarite mai. mari, la care se ridică probleme mai complexe. S-au proiectat, de altfel, încă două mașini de debitare cu flacără oxiace- tilenică care, alături de cele existente, vor permite prelucrarea unui număr sporit de repere. în scopul constituirii grupei de croire de la atelierul de' debitare. 'împreună cu conducerea uzinei. am luat măsura detașării în această secție a unui tehnolog și a doi desenatori.Ne-am nolat și punctul de vedere al tovarășului ing. Alexandru Roșu, direc-
Maiestății Sale

MOHAMMAD

triad,

Impericile
REZA PAHLAVI ARYAMEHR

Șahinșahul IranuluiISLAMABADPărăsind teritoriul Republicii Islamice Pakistan, doresc să vă adresez, încă o dată, dumneavoastră, guvernului și poporului pakistanez, cele mai. călduroase mulțumiri lieră de care ne-am bucurat înNe exprimăm convingerea păreri pe care l-am avut vorrelațiilor de prietenie și colaborare și Republica Islamică Pakistan, în păcii și cooperării internaționale.Folosesc acest prilej pentru a

pentru primirea prietenească și ospita- . frumoasa dumneavoastră țară.că, vizita făcută, schimbul rodnic de contribui la dezvoltarea multilaterală a dintre Republica Socialistă România interesul ambelor popoare, al cauzeivă transmite dumneavoastră și poporului pakistanez prieten cele mai sincere urări de progres, prosperitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

TEHERANPărăsind teritoriul Iranului, doresc să adresez încă o dată Maiestății Voastre, Maiestății Sale împărăteasa, guvernului și poporului iranian cele mai cordiale mulțumiri, în numele meu personal, al soției mele, precum și al colaboratorilor mei, pentru primirea deosebit de călduroasă și ospitalitatea prietenească ce ne-au fost rezervate în timpul șederii noastre în frumoasa dumneavoastră țară.Ne exprimăm convingerea că vizita făcută, schimbul rodnic de păreri pe care l-am avut vor constitui o nouă și prețioasă contribuție la dezvoltarea multilaterală a relațiilor reciproc avantajoase dintre Republica Socialistă România și Iran, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.Folosesc acest prilej pentru a transmite Maiestăților Voastre și poporului iranian urările noastre cele mai sincere de fericire, prosperitate și pace.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

adoptate.de
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Cercetarea științifică Centenarul muzeului Banatului

m sprijinul activității

cultural-educative de masă
In decembrie 1968, Bucureștiul a găzduit o manifestare științifică care a trezit interesul sociologilor, psihologilor, pedagogilor, tuturor activiștilor culturali : simpozionul „CERCETAREA ȘTIINȚIFICA ȘI ACȚIUNEA CULTURAL-EDUCATIVA PENTRU ADULȚI". Dezbaterile purtate cu acel prilej au relevat, în principal, două puncte de vedere : in primul rind că puținele cercetări efectuate în domeniul respectiv au fost orientate cu precădere spre probleme teoretice ; în al doilea rînd că aspectele aplicative ale activității cultural-educative au fost mult neglijate.Au trecut de atunci patru ani. Ani în care evenimente politice de o excepțională însemnătate — Congresul al X-lea al partidului, Plenara din 3—5 noiembrie 1971, care a stabilit programul complex al perfecționării activității ideologice și cultural-educative adoptat de Conferința Națională că parte integrantă a programului partidului — au subliniat importanța cercetării științifice pentru cunoașterea aprofundată a problemelor activității cultural-educative de masă. Ce s-a întîmplat, în acest context favorabil, cu propunerile formulate la tribuna amintitului simpozion? Cite din ele au prins viață și ce consecințe au avut asupra vieții culturale ? Iată întrebările care au constituit obiectul mesei noastre rotunde.

a și promovat un număr de modalități și procedee cu virtuți formative verificate și cu darul deosebit de a-i activiza pe cursanți.
CUM SE REALIZEAZĂ 

COORDONAREA 
CERCETĂRILOR?

CARE ESTE STADIUL 
INVESTIGAȚIEI 

DE SPECIALITATE?Fără nici o îndoială, ultimii ani au marcat o intensificare a cercetărilor sociologice concrete — iată punctul de vedere pe care invitații noștri au ținut să-1 precizeze de la bun început. Aproape că nu există județ in care forurile culturale să nu fi întreprins, într-o formă sau alta, sondaje sociologice asupra realităților sociale locale.— Prima consecință a unei asemenea orientări — apreciază prof. dr. docent II. II. Stahl — o constituie realizarea unei baze științifice pentru acțiunea culturală. Asistăm astăzi la o „schimbare de decor" din ce in ce mai accentuată la casele de cultură, Ia căminele sătești unde s-a înțeles ’ că sînt așteptate nu acțiunile grandioase, cu mase mari de oameni, ci manifestările restrinse, cu grupuri o- mogene din punct de vedere al intereselor și pregătirii. Nu putem trece însă cu vederea un anumit aspect. în județe, marea majoritate a anchetelor sociologice au fost privite ca anchete de opinie publică. Și iată că peste tot au început să se trimită în toate direcțiile mii și mii de chestionare. Or, pe de o parte, asemenea gen de anchetă este extrem de dificil, cetind organizatorilor o pregătire de înaltă specialitate (condiție neîndeplinită de toți organizatorii județeni), iar, pe de altă parte, studiul opiniei publice întreprins fără a ține seama de cel al realității sociale respective se dovedește insuficient. Abia îniul-

f-

bine organizată, ca investiții necesare și fundamentale pentru progresul societății noastre.— ■ în cercetările de teren la care am participat — afirmă prof. dr. docent H. H. Ștahl — am întilnit un entuziasm general pentru cercetare, entuziasm care însă scădea pe măsură ce se ajungea la momentul acțiunii. Din ce cauză ? Așa după cum s-a afirmat mai înainte, o cercetare este bună atunci cind declanșează o acțiune concretă. Aceasta din urmă însă adesea nu poate fi începută pentru că activiștii culturali nu cunosc tehnicile de acțiune culturală, indispensabile profesiunii lor. La Universitatea populară din București s-a încercat anul trecut un curs care oferea tocmai astfel de cunoș-' tințe, întrerupt din păcate în prezent.După opinia interlocutorilor noștri, Consiliul Culturii și Educației Socialiste are posibilități să acționeze cu hotărîre, atit prin cursurile centrale

Unul din punctele nevralgice care se manifestă în sectorul de care ne ocupăm, relevat ca atare de vorbitori, a fost cel referitor la coordonarea activității de cercetare.— Pentru o eficacitate maximă a cercetărilor, în județe, orașe și comune este absolut necesară o strînsă cooperare între toți cei care au preocupări de această natură — este de părere dr. Octavian Neamțu. Ce se întimplă însă aici ? în prezent, la județe, cercetări sociologice cu profil cultural sint. întreprinse atît de comitetele de cultură și educație socialistă, cit șl de filialele centrului de cercetări pentru problemele tineretului, de profesorif și studenții institutelor de învățămînt superior etc. Fiecare își desfășoară activitatea izolat, fărâ"a se interesa de temele și de rezultatele celorlalți. De aici paralelisme, suprapuneri, irosiri de forțe. De aici, acele sute sau mii de formulare, trimise în județ pe zeci de aspecte mărunte, fără a se alege cu discernământ doar problemele de fond, de maximă importanță pentru a fi supuse sondajului.Pentru a se împiedica asemenea situații (cum ar fi cea relatată de unul dintre interlocutori cînd, a- celași om, activind în trei comisii diferite, trimitea un material identic pe cele trei filiere), o even-BIS» POeiiI
■.*• iy-5?4“t

Participă dr. H. Culea, cercetător științific principal 
la Institutul de filozofie, dr. Octavian Neamțu, instruc
tor expert Ia Consiliul Culturii și Educației Socialiste, 
prof. dr. docent H. H. Stahl, președintele Secției de so
ciologie a Academiei de științe sociale și politice, prot. 
dr. docent Al. Tunase, directorul Institutului de filozo
fie, prof. univ. dr. George Văideanu, directorul Institu
tului de științe pedagogice.

rectorul Muzeului de istorie a Republicii Socialiste România, prof. Ion Arhip, directorul Complexului muzeal din Iași, dr. docent Aurelian Popescu- Gorj, de la Muzeul „Grigore Antipa", și dr. I. D. Suciu, din partea Academiei de științe social-politice, care au adresat colectivului muzeului sărbătorit calde felicitări și urări de noi succese în nobila misiune de educare a maselor în spiritul respectului și a dragostei față de valorile istorice, artistice și culturale ale poporului nostru.Participanții la adunarea festivă au trimis Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă, prin care își exprimă recunoștința lor fierbinte față de conducerea partidului și statului, pentru grija permanentă ce o acordă înfloririi și dezvoltării culturii noastre socialiste, ridicării pe trepte tot mai înalte a vieții materiale și spirituale a poporului nostru.
★După adunarea festivă a avut loc vernisajul noilor expoziții de .artă și artă populară deschise în cadrul Muzeului Banatului. Manifestările consacrate sărbătoririi centenarului Muzeului ; Banatului au continuat cu o sesiune jubiliară de comunicări științifice în domeniul istoriei, etnografiei, artei și științelor naturii.

Muzeul Banatului din Timișoara a împlinit 100 de ani de activitate muzeală.Cu acest prilej, sîmbătă, în aula mare a Universității din Timișoara a avut loc o adunare festivă.. La deschiderea festivității s-a dat citire Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, prin care. Muzeului Banatului din Timișoara i se conferă Ordinul „Meritul Cultural" cl. I, pentru îndelungată și rodnică activitate în domeniul muzeografiei, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființare.în numele președintelui Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, înalta distincție a fost înmînată de acad. Constantin Daicoviciu, membru al Consiliului de Stat.De asemenea, un număr de 11 muzeografi au fost distinși cu Ordinul ;,Meritul Cultural" clasa a IlI-a și a IV-a, cu< Medalia „Meritul Cultural" clasa I și Medalia Muncii.Prof. Marius Moga, directorul Muzeului Banatului, a prezentat istoricul acestei prestigioase instituții.La adunare au luat cuvintul tovarășii Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., președintele consiliului popular județean, Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, acad. Constantin Daicoviciu, directorul Muzeului Transilvaniei, prof. dr. Florian Georgescu, di-

Un nume cu
majusculelea. O bună parte dintre acestea insă au pornit de la o analiză documentară, generalizarea elementului concret autohton, a experienței proprii fiind foarte firavă. Viața noastră culturală, deosebit de bogată, de efervescentă, pentru a beneficia de teoria culturii, trebuie să se regăsească in ea. Or, un asemenea lucru nu e posibil decît utilizînd generalizarea experienței proprii pe baza tezelor marxiste din istoria filozofiei și sociologiei culturii. Iată de ce apreciez că în momentul de față nu putem spune că avem teorii operaționale pentru diferitele sectoare ale .construcției culturale: o teorie a culturalizării de masă, alta a sistemului instituțional cultural sau a culturalizării grupurilor (rurale, urbane, navetiști) etc.Cum poate fi lichidată această ră- mînere in urmă ? După cum probează și noua linie de cercetare pe care s-a angajat Consiliul Culturii și Educației Socialiste, numai printr-o cunoaștere multilaterală a fenomenului autohton și o dezbatere critică a contribuțiilor teoretice existente. Participanții la masa rotundă au ținut să sublinieze că documentele plenarelor din iulie și noiembrie 1971, ale Conferinței Naționale au avut ca rezultat și o orientare a cercetărilor cultural-educative asupra studiului direct al fenomenelor din viața n >astră socială. Cercetările întreprinse în ultimele luni de către Consiliul Culturii și Educației Socialiste, de institutele de filozofie, de științe pedagogice și de etnografie și folclor, de Centrul de cercetări pentru problemele tineretului trasează jaloanele u- nei optime și eficiente direcții de acțiune. Indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Consfătuire consacrată predării științelor sociale, unde s-a arătat că adevăratul laborator pentru cercetarea socială este viața reală, constituie un substanțial sprijin pentru cei care activează în acest sector.De curind. la Consiliul Culturii și Educației Socialiste a avut loc o consfătuire de lucru cu reprezentanți ai forurilor și institutelor angajate în cercetarea activității cultural-educative de masă. Și cu acel prilej — ca și în cadrul mesei noastre rotunde — o idee s-a impus cu pregnanță : pe baza documentelor de partid amintite, sub conducerea nemijlocită a organizațiilor de partid. în toată țara cercetări socio-culturale au datoria să se angajeze ferm pe făgașul pe care, cu oarecare timiditate, au pășit în ultima vreme. Aceasta este principala condiție a succesului. Numai astfel drumul între teqrie și practii "
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(Agerpres)

Peronul gării din Birlad. Lu
me multă. Animație. Se apropie 
trenul accelerat Iași—București. 
Deodată, tocmai cind trenul se 
afla la cițiva metri, un copil se 
desprinse de lingă mama sa 
zbughind-o peste linia ferată. 
Intr-o clipă se așternu o liniște 
de gheață. Copilul încremenise 
locului. Dintr-un salt, cineva 
îl apucă și-l smuci pe peron. 
Aproape in aceeași clipă, șapca 
puștiului era strivită de roțile 
locomotivei. Numele salvatoru
lui il scriem cu majuscule : 
MARIAN MIHORDEA, de 18 
ani, muncitor la Fabrica de rul
menți din Birlad. Mama copilu
lui, 
i-a 
De 
tul

Catinca Iacob, din Ploiești, 
mulțumit cu lacrimi in ochi, 
bucurie. Avea și de ce. To- 
se putea petrece altfel...

Tratament

______________  .aorie și prpctieă, se; timele SjTacHvirtii^it^lFiâU . Uorganizatd " ăe propriul 'inM'ut ' de ' ! '‘ț'uală ?soluțfe 'ni se pare că CSte' -.ceâ^ / va'-.dovedi neted, ci^onseeințe igM ?.............................. ■■ ‘ . ,:p^-îecțioh'ăVef!a“cadrelOr, 4i^‘Vi;i'flfiri"iJ'.'.kd<£’t^tăl’de‘comisia culturală a muA rabile și nemijlocite asupra vieții cul-intermediul organelor culturale jude- ''' ' ’ ’ "---- --■ țene în direcția perfecționării activității de cercetare științifică a fenomenului cultural.Problema comportă și un alt aspect. Cu prilejul planarei din noiembrie 1971 s-a arătat faptul că activitatea cultural-educativă de masă nu a fost întotdeauna orientată spre o- biectivele politico-educative majore. După cum au subliniat și invitații noștri, în . 'a acestui sector de, activițate este tocmai, să contribuie, prin mijloace specifice, prin pîrghiile dezvoltării conștiinței socialiste, la realizarea sarcinilor dezvoltării economice, la crearea unui climat entuziast de muncă, la stimularea întrecerii socialiste, la creșterea spiritului de responsabilitate socială. Activitatea cultural-educativă și-a definit tot mai clar conținutul, ca activitate politică, cu caracter de partid. Or, ancheta sociologică ar trebui să fie cea care, in mod științific, să indice modalitățile de acțiune cele mai adecvate, căile prin care instituțiile de cultură pot duce la bun sfirșit, în mod optim, complexele sarcini încredințate. Ancheta sociologică — nu simplu mijloc, ci instrument efectiv de acțiune — iată concluzia la care participanții la masa rotundă au subscris in unanimitate.— Cei mai mulți dintre noi trebuie să învățăm cum... să-i învățării pe alții — spunea prof. univ. dr. George Văideanu. Cu atît mai dificilă devine această sarcină cind e vorba de transformarea sistemului de forme, metode și relații ale majorității celor angajați în activitatea social-cultu- rală cu adulții. Anchetele sociologice pot oferi fertile sugestii in a- ceastă privință. De altfel, Consiliul Culturii și Educației Socialiste

țeles necesitatea utilizării'și a altor tehnici de investigare (ancheta, convorbirea, coparticiparea).Nu este mai puțin adevărat și un alt fapt, relatat și de participanții, la masa noastră rotundă. în unele locuri s-a ajuns la o adevărată „modă" a anchetelor sociologice, în- locuindu-se munca vie, sondajul concret al instituțiilor de cultură în rîndul publicului de diverse categorii,-cu simpla tipărire și difuzare a unor chestionare. Care este, de cele mai mulțe ori, finalitatea unei asemenea acțiuni? Umplerea unor dosare cu sute de hîrtii pe care nimeni nu le mai consultă, munca culturală continuînd după vechiul tipic. Desigur, o anchetă sociologică bine concepută poate constitui un prețios a- jutor pentru activistul cultural. Dar cerința indispensabilă este ca, de la bun început, să existe o deplină claritate asupra scopului și obiectivelor anchetei, pentru ca rezultatele ei să se traducă în acțiuni practice clare.— Un exempiu pozitiv, edificator în această privință, cred că îl constituie stațiile culturale-pilot — este de părere prof. univ. dr. George Văideanu. Ele își propun experimentarea, în condițiile concrete ale instituției de cultură, a tehnicilor și metodelor necesare punerii în aplicare a programului cultural-educativ încredințat de partid. Trebuie spus insă că stațiile-pilot au apărut destul de tîrziu față de proiectele a- nunțate la simpozion. Iată de ce, experiența lor fiind în curs de cristalizare, consider că asemenea instituții experimentale ar trebui să-și propună, în continuare, pe de o parte, prefigurarea structurilor și m.etodclor e- ducației adulților de mîine, iar, pe de altă parte, să demonstreze valoarea investițiilor orientate spre educația

n au subliniat și invitați prezent, menirea principală

nicipiului București. Aici, sub coordonarea directă a comitetului municipal de partid, sînt reuniți periodic, pentru a-și prezenta intențiile și rezultatele, > toți cei care au asemenea preocupări in Capitală.-- Este absolut necesar — spilnea prof. dr. docent Al. Tănase — ca acel' colectiv de cercetare, inițiat de Consiliul Culturii și Educației Socialiste, să fie, prin natura lui, interdis- ciplinar, înglobînd filozofi, esteticieni, etnografi, antropologi, istorici etc. Activitatea culturală de masă include absolut toate aceste aspecte și un studiu integral al ei nu poate face abstracție de vreunul. Numai o investigație concepută astfel se poate dovedi utilă.— Abordarea multilaterală a fenomenului cultural nu poate fi însă cantonată în limite monografice, unde fiecare specialist, de sine stătător, își urmărește „felia" lui,. cu tehnici și materiale proprii — intervine dr. Haralambie Culea. Cercetarea multilaterală e. implicit, multinivelară, de la așezămintul cultural local, pînă la nivelul organelor județene sau naționale. De aceea, acest tip de cercetare Instituțională este tot atit de utilă ca și cercetarea fenomenului cultural in contextul ansamblului vieții sociale locale.
ANALIZA ABORDEAZĂ 

CERINȚELE REALITĂȚII?— In ultimii ani au văzut lumina tiparului numeroase articole, studii și cărți tural și cel mai

rabile și nemijlocite asupra vieții culturale a orașelor și satelor noastre.*Această discuție a rarea unor concluzii nerală, subiect de pentru organele județene de partid și culturale :• cercetarea științifică în domeniul activității cultural-educative constituie un instrument indispensabil de. muncă ; ea trebuie însă axată pe problemele fundamentale ale sectorului respectiv ;• o bună anchetă sociologică nu trebuie să se oprească la constatarea unor fapte ; indicarea soluțiilor constituie o cerință absolut necesară ;® este necesar ca cercetarea să se desfășoare în mod coordonat, să nu substituie formularistica muncii vii, a contactului direct cu oamenii ;• investigația trebuie să. evite o- rientarea către probleme abstracte, și să abordeze realitățile concrete, în lumina sarcinilor clar definite ale activității cultural-educative de masă, ca activitate cu caracter de partid.Așadar, cercetarea științifică, care nu se suprapune muncii practice, ci o anticipează se cere privită ca un reflector, care luminează căile ce trebuie urmate, în vederea optimizării activității culturale, sporirii aportului ei la vasta operă educativă in care este angajată societatea noastră socialistă.

dus la contura- su valoare ge- meditatie util

în localitățile rurale ale țării se fac intense pregătiri pentru buna desfășurare a adunărilor generale ale cooperativelor agricole de producție și unităților economice ale asociațiilor intercooperatiste care vor avea loc în perioada 20 ianuarie—15 februarie. Pentru a participa toți cooperatorii la dezbateri, în aceste zile au loc adunări pe subunități de producție — ferme, brigăzi și sectoare. Cooperatorii analizează cu a- ccst prilej rezultatele de producție și economice înregistrat., sarcinile ce le revin în acest an formațiunilor de muncă și fiecărui cooperator și stabilesc, totodată, măsurile ce trebuie aplicate în vederea realizării prevederilor planului. Un loc important în dezbateri îl ocupă organizarea și retribuirea muncii în acord global, rezultatele obținute pe a- ceastă cale în anul trecut în creșterea producției și a veniturilor cooperativelor și ale membrilor cooperatori, precum și generalizarea acordului global în horticultura și zootehnie. Adunările pe subunități aleg
r 

} 
i

conducerile fermelor, brigăzilor și sectoarelor.Cunoscînd sarcinile pe formațiuni și cooperatori, ' se poate trece de indată la executarea unor acțiuni ca pregătirea și fertilizarea terenurilor, aplicarea îngrășămintelor pe semănăturile de toamnă, combaterea excesului de umiditate, precum și a altor lucrări care influențează nivelul producției în acest an. In a- ceste zile se întocmesc proiectele planurilor de producție și financiar pe anul 1973 ale unităților cooperatiste și programul derea îndeplinirii biliți.AceSte activități ratorilor, specialiștilor și mecanizatorilor analizarea cu un înalt spirit de răspundere a măsurilor ce trebuie luate pentru gospodărirea cu eficiență maximă a pămîntului și a celorlalte mijloace de producție; pentru punerea în valoare a tuturor rezervelor existente și realizarea de producții la nivelul posibilităților mari pe care le oferă agricultura cooperatistă. (Agerpres)

obligatoriu

de măsuri in ve- indicatorilor sta-prilejuiesc coope-

Tîrgul de iarnă - ediția 1973Intre 15 ianuarie — 25 februarie în în-Cu acest prilej se fac importante reduceri, de prețuri la unele sortimente de confecții, galanterie, /maro- chinărie și încălțăminte specifice sezonului. Astfel se reduc prețurile :

• CU 20 LA SUTA la ; paltoane, din stofă pentru Ijjărjjgți,) atdoies->-, cenți și copii ; parderij sie , din stofă peptrp femei, adolescenți ' și băieți ; fuste din stofă pentru femei și adolescente ; mănuși din piele căptușite cu tricot ; cizme și ghete din P.V.C. mei.

țesute din lină și tip lină.
■>n •«tSTSiov-. im-. •.,CUyl(LLA..SUTA la. .baticurile din lină și tip lină.

pentru fe-

consacrate fenomenului cul- receptării sale de publicul larg — opinează dr. H. Cu- Masă rotundă consemnată de
Radu CONSTANTINESCU

iți:

r ;:::î : liWii

o CU 25 LA SUTA lă : paltoane din stofă pentru femei și adolescente ;
• CU 15 la : fulare lină și tip lînă din producția internă ; șepci

LA SUTA țesute din

După cum ne informează factorii responsabili de la UCECOM, unitățile ale acestor vor pune mărfuri ale căror prețuri se reduc, in perioada 15 ianuarie — 25 februarie, cu prilejul Tirgului de iarnă.

Centrocoop,M.I.U. și comerciale organisme in vînzare

Cu aer preocupat, bine îmbrăcat și din belșug pomădat, (nici nu i-ai fi dat 52 de ani), iși făcu apariția în policlinica din comuna Pecica (Arad), re- comandindu-se scurt : dr. Mircea. „Mireea — și mai cum ?“— il întrebă cineva. „Suficient— răspunse ei. Doctor Mireea. Sint într-o anchetă... discretă". Și, mai discret, mai indiscret, l-a identificat rapid pe Ștefan Kallay, căruia i-a prescris niște „rețete secrete", cu bani gheață, pe care el, doctor Mircea, să-i achite, chipurile, unor medici și avocați ca să-i scoată fratele — înainte de vremea stabilită. Prins asupra lui, s-a văzut că dr. Mireea n-avea nici în clin nici în mi- necă cu medicina, ci era un frecvent client al penitenciarelor. Așadar, nici doctor' nu era, nici Mireea nu-1 chema. Era un oarecare Gata Proca Timișoara (bulevardul gust nr. 10). I s-a încă o rețetă, deloc secretă, pentru un tratament de lungă durată. Să se lecuiască odată.
Testare

faptu-
din23 Au- prescris

Un serial
de... regrete

meni nu le-a mai luat în considerație. Prea semănau cu primele ; iar sinceritatea acelora...

Centrul teritorial de calcul — Ploiești : aspect din sala calculatorului

,‘»siwh.-.
Kilometrul 5.3, șoseaua Brăi

la—Slobozia. In mijlocul șo
selei, lucrători ai serviciului 
de circulație instalează un ma
nechin care simulează perfect o 
persoană accidentată. Se apro
pie prima mașină. Încetineș
te puțin viteza, dar trece mai 
departe. Mai trece una, trec 
două, trec nouă... Testul s-a 
încheiat. Rezultatul : numai 2 

' (doi) conducători auto din 50 
(cincizeci) au respectat preve
derile articolului 45, punctul 9 
din Regulamentul circulației, 
sesizind organele de miliție. 
Ceilalți au ignorat atît legea, 
cit și elementara îndatorire de 
a oferi ’ primul ajutor. Au fost 
și ei „ajutați" cu cite o amen
dă. Ajunge ?

I-a stat...
ceasul!

ii:

Prins în flagrant delict pe cînd încerca să negustorească două balonseide sustrase de la magazinul universal „București", Alexandru Ganciu a fost arestat și trimis în fata instanței de judecată....29 decembrie 1972. In fața judecătorilor, A. G. se apără :— Nu mi-am dat seama... Regret... De cînd sînt arestat, m-am convins că e mai bine să-mi profesez meseria de electrician decît să trăiesc din furturi...Avînd în vedere regretele inculpatului, faptul că era la prima infracțiune, instanța a pronunțat o pedeapsă mai u- șoară : un an închisoare corectională....31 decembrie 1972. Beneficiind de prevederile Decretului nr. 521. Ganciu e grațiat și se eliberează din penitenciar. Doar pentru citeva ore. Pentru că, în aceeași zi, e surprins la același magazin, încercând să sustragă alte bunuri....11 ianuarie 1973. Casa de cultură a tineretului din sectorul 4. In fața unei numeroase asistențe, A. G. pune aceeași placă :— Nu mi-am dat seama... Regret...Deci, o nouă serie de regrete. Insă ni-

/

Procesoma- 
niada

(Epopee în 182 de „cînturi" și mai multe sute de... termene de judecată)„Cintă zeiță minia ce-aprinse peViorel IonescuPatima crudă ce vecinilor și nevecinilormii de amaruri aduse".Așa și-ar putea începe epopeea un Homer contemporan care' și-ar propune să istorisească isprăvile nedemne, de laudă ale eroului domiciliat în București, str. 11. Caranda, nr. 57.Rude, neamuri de toate felurile, cunos- cuți și necunoscuți, organe ale statului ș.a.m.d. au căzut victime ale maniei lui procesomane. Pină acum are la activ 162 de procese, tot cam atitea recursuri și mai multe zeci de înfățișări la comisia de judecată. Ca să nu mai vorbim de recla- mații. Motivele ? Foarte diverse : înce- pind cu „tortură animale" și terminînd cu „amenințări cu moartea". E drept, mai mult el a fost condamnat (fie pecuniar, fie cu închisoare), decit adversarii săi. Dar nu se lasă. Cele mai multe procese (n.n. — de ordinul zecilor) le-a avut cu familia Zamfirescu, pină de curind ve-

cină cu el. Cind aceasta s-a mutat și, în sfirșit, a răsuflat ușurată, hop, o nouă citație :„învinuiții s-au mutat pe furiș, fără a mă anunța și fără a-mi da noua lor adresă din Colcntina. M-au șantajat mereu ca să scoată de la mine sume enorme de bani, dar n-am acceptat, motiv pentru care m-au insultat, înjurat, proferînd și cuvinte murdare și obscene la adresa mea, calomniindu-mă pe la vecini și rude".A pierdut și acest proces. Dar n-a disperat :— Eu am dreptul ! Ne intîlnim la comisia de judecată ! — și-a amenințat adversarul.EI are dreptul... Dar ceilalți n-au dreptul de a trăi in liniște ? Legile noastre dau drepturi largi cetățenilor țării. Dar tot legea incriminează abuzul de drept. Or, așa după cum s-a văzut, la V. I. folosirea dreptului s-a transformat demult în abuz.Orice epopee are și un sfirșit. Și a- ceastă procesomaniadă trebuie să aibă unul. Un sfirșit legal, prin sancționarea exemplară a abuzului de drept.. /

rile. Cuvinte alese, gesturi studiate. Să se vadă că e ’„o doamnă". Ii plăcea să fie bine îmbrăcată. îi plăceau bijuteriile. îi plăceau și chefurile cu diverși amici și pe care tot ea le achita. De, obrazul subțire... Numai că E. B. și-a ținut obrazul nu pe cheltuiala sa, ci pe banii statului. 176 326 de lei ! La atîta s-a ridicat „contribuția" oficiului P.T.T. la întreținerea rangului fostei sale casiere...— Cum de n-au fost descoperite de la început aceste lipsuri ? Șefii dumneavoastră nu vă controlau ?E. B. zîmbește :— Șefii ? Eram și eu amabilă cu ei. Știți, cite-o atenție... Și ei la fel...— Noi n-am luat nici un ban, sîntem oameni serioși, sar ca arși foștii diriginți Gheorghe Mihail și Anghel Pătrașcu.— Am controlat-o, dar a fost abilă, le ține isonul Iulian Fluierașu, șeful C.F.I. de pe lingă -Direcția județeană a poștelor și telecomunicațiilor.N-au luat nici un ban ! Au fost numai amabili, semnind cu ochii închiși hîrtii . false în baza cărora infractoarea sustră- . gea bani buni. Ba, mai mult : șeful C.F.I. a dispus chiar ajustarea care unui inventar nu „ieșise bine". Din amabilitate ?
Din amabi

litate ? Din caietul
grefierului

Tribunalul județean Brăila. în fața completului de judecată, Elisabela Băicoianu, pină de curind casier central la Oficiul nr, 1 P.T.T. Brăila, își deapănă aminti- „Subsemnatul Marin Pădureanu am vecini răi care in noaptea cînd îmi serbam onomastica au dat telefon la miliție cum

că este scandal maremeu. Nu recunosc să-l fi ____  ...țerul de miliție care a- venit la noi' să ne atragă atenția că e gălăgie. E adevărat, l-am lovit cu o toporișcă în cap', dar el cu ce drept mă deranja la ora unu noaptea. Cu atît mai puțin l-am ultragiat pe subofițer, căruia nu i-am rupt decît diagonala și un epolet".

în apartamentul ultragiat pe ofi-

Ieșind din schimb, de la U- zina mecanică din Pașcani, cițiva muncitori întîlniră un foarte volubil vînzător ambulant intrind intr-un restaurant din apropiere. Nu mică le-a fost mirarea cînd îl văzură imediat etalindu-și marfa : o puzderie de ceasuri. Apropiindu-se de el, numai ce-1 auziră : „Care mai vrei ? Care mai iei ? Marfă pe sprinceană, preț de pomană, păcat că n-am și luminare. Care mai iei, care ?...“ Unul dintre muncitori a pus mina pe telefon și a anunțat miliția. In curind, se descoperi că dumnealui, vînzătorul volubil, nu era altul decît Victor Gibanu, care iși burdușise buzunarele cu ceasuri furate de la magazinul „Bijuteria" din Iași. I-a venit rindul Iui V.G. să fie mirat la culme. Niciodată, în toți cei 50 de ani pe care-i are (...și din care mai mult de jumătate i-a petrecut prin penitenciare, pentru diverse infracțiuni !), n-a fost prins atit de repede. Auzi : să fie prins, la numai citeva ceasuri, după ce-a luat ceasurile. N-avea de ce să se mire. Și, totuși, i-a stat... ceasul !(Din dezbaterile dosarului nr. 9 640/1972, aflat pe rol la Judecătoria sectorului 4 București).- *— Recunosc că am sustras o geantă de voiaj din bucătăria păgubașului. Dar numai atita ; celelalte camere erau încuiate și n-am putut să le deschid.— Ce mai aveți de spus în apărarea dumneavoastră ?— îmi dau seama că am greșit. Nu trebuia să beau un litru de vin care se afla în frigider. Din această cauză m-a prins somnul și am fost surprins la locul faptei de către păgubaș.(Din dezbaterile dosarului nr. 8 399/1972, de Ia Judecătoria municipiului Brăila)Margareta Dumitrescu, soție, Dorina- Eugenia și Florian, copii, domiciliați în str. Reconstrucției 2, declarăm recurs contra hotărîrii primei instanțe și cerem ca numitul Hie Dumitrescu, pensionar, soț și tată, să fie condamnat pentru calomnie și insultă.— Dorina-Eugenia, e tatăl, dumitale care te-a crescut. Nici măcar n-aveți probe. De ce vreți să fie condamnat ?O fată tînără își aranjează cu cochetărie citeva bucle de păr :— E un cicălitor... Bătrînul e de modă veche...
Emil MAR1NACHE

O noapte, 
în luptă
cu foculpășunea !“ Strigătul de„Arde alarmă s-a răspindit cu iuțeala fulgerului peste comuna Mogoș, situată in munții Apuseni (județul Alba). Incendiul amenința și pădurea din jur. Cu sape, cu lopeți, cu ce au găsit la inde- mină, sătenii au alergat, pe un drum dificil, 7 kilometri pină la locul incendiului, cu care s-au luptat pină în zorii zilei, cind l-au învins. Sute de hectare de pășune și de pădure au fost salvate. Abia cînd ultimul pilpîit de flacără stins, oamenii au sim'it noaptea fusese un ger de pau pietrele. Dar fapta lor îți, încălzește inima.

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe POPESCU 
și corespondenții „Scinteii"

s-a că cră-
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PRIMIREpentru combaterea LA CONSILIULpoluării aerului
Molie norme de igienă pentru atmosfera 

zonelor protejate

Pentru frînarea și prevenirea poluării provocate de diferite activități industriale — îndeosebi extractive și prelucrătoare — in țara noastră au fost adoptate, în ultimii ani, o serie de regulamente și s-au legiferat norme de ■ calitate a principalilor factori de mediu care pot influența starea de sănătate a populației — norme de calitate pentru bazinele naturale de apă potrivit categoriilor de folosințe, norme de calitate pentru apa potabilă, pentru microclimatul zonelor de muncă din industrie, norme de igienă privind calitatea alimentelor etc. Nu au e- xistat însă la noi, pînă de curind, norme de calitate pentru aerul zonelor locuite, orașe, sate.Lipsa unor norme de referință privind calitatea aerului în zonele locuite a generat numeroase neajunsuri, îngreunînd opțiunea coreptă pentru amplasarea obiectivelor industriale mai mult sau mai puțin poluante. Răspunsul Ia elementarele întrebări : să îndepărtezi obiectivele industriale de zonele protejate, locuite, sau să prevezi mijloace tehnologice eficiente pentru combaterea poluării aerului ? Cît să le îndepărtezi sau cît de eficiente să fie mijloacele de combatere ? găseau astfel anevoie răspunsul exact. Și aceasta, datorită lipsei unui criteriu de referință, a unei norme de calitate o- bligatorie și pentru aer.Recent, în Buletinul oficial (nr. 154 — 1972) a apărut Ordinul 710 al ministrului sănătății care stabilește concentrațiile maxime admise ale principalelor substanțe poluante din aer și nivelurile maxime admisibile ale zgomotului. Normele stabilite, elaborate pe baza unor îndelungi . studii efectuate sub egida Academiei de științe medicale, ca și a experienței și a legislației altor țări cu nivel ridicat de poluare a aerului, „sint obligatorii — după cum se precizează — pentru' organizațiile de proiectare 'la elaborarea studiilor și proiectelor, precum și pentru organizațiile de stat și cooperatiste care exploatează unități sau instalații ce elimină substanțe impurificatoare în atmosferă ori produc zgomot în vecinătatea zonelor locuite".In anexele la ordin — după cum ni se explică la Direcția de igienă, din Ministerul Șănătății — au fost indicate concentrațiile maxime admisibile, momentane și medii, în decurs de 24 ore (în miligrame la metru cub) ale substanțelor impurificatoare din atmosfera zonelor protejate. Din multitudinea substanțelor au fost alese un număr-, de^țreizeci | și șase,' speeifice--profiiurilor-attivi- — taților noastre industriale, celelalte fiind nesemnificative ca toxicitate sau frecvență.Drept exemplu, vom cita că pentru bioxidul de sulf s-a stabilit o concentrație maximă admisibilă momentană de 0,75 mg/mc, iar media pe 24 ore de 0,25 mg/mc ; pentru oxid de carbon, în mod corespunzător, de 9 și 2 mg/mc ; pentru funingine și furfurol, de 0,15 și 0.5 mg/mc ; pentru clor, bioxid de azot, sulfură de carbon de 0,3 și 0,1 mg/mc ; pentru pulberi sedimentabi- le (netoxice), 200 tone pe kilometrul

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Emil Drăgănescu, a primit, sîmbătă Ia amiază, pe H. R. Gokhale, ministrul petrolului și chimiei, ministru al justiției din India, conducătorul delegației economice, care face o vizită in țara noastră.La primire au participat Mihail Florescu, ministrul industriei chi-
★în cursul aceleiași zile, ministrul indian a avut întrevederi cu Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, și Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei.

Cronica

a-se seSe

pătrat anual. Nivelul maxim admisibil al zgomotului in timpul zilei a fost stabilit la 45 decibeli (conform curbei Uz, la o frecvență de sunet de 1 000 Hz), iar noaptea acest nivel se reduce cu zece unități.Dacă pină acum, in linii mari, se urmărea doar îndepărtarea de centrele locuite a industriilor poluante, ceea ce avea și numeroase dezavantaje — deplasări lungi spre locul de muncă, deteriorarea mediului dip jurul unităților respective, ocuparea de întinse zone agricole — noile norme permit stabilirea riguroasă a posibilităților de conviețuire în bună vecinătate a industriilor cu zonele de locuit, cu condiția alegerii corespunzătoare a tehnologiilor și echipării decvate a unităților.Deci, pe cele mai bune efecte scontează abia pentru ceea ce va construi de acum înainte,pune insă întrebarea : ce se intim- piă cu atitea zone industriale existente unde nivelurile medii de poluare sint depășite față de prevederile noilor norme — Hunedoara, Reșița, Valea Jiului, Copșa Mică, Baia Mare, Turda, Bîrsești-Tg. Jiu, Slatina etc. ? Mai ales că este vorba de mult mai mult decit de o simplă satisfacere a unor rigori legiferate 1 Este vorba de înlăturarea unor importante implicații sociale. De pildă, cercetări amănunțite ale Institutului de igienă au arătat că, în măi multe centre industriale și din cele amintite mai sus, frecvența afecțiunilor căilor respiratorii, a bronșitelor, în special, este mult crescută față de alte localități cu poluare mai redusă. De asemenea, este cunoscut faptul că depășirea normei' admisibile de emanații cu fluor in vecinătatea Uzinei de su- perfosi'ați din Năvodari a scos din circuitul agricol 250 ha. Riscuri de poluare cu consecințe similare ar putea apărea și în zona Uzinei de a- luminiu de la Slatina sau in alte părți. Ce e de făcut, prin urmare, in aceste situații ?Pe de o parte — aflăm la Ministerul Sănătății — noile norme oferă suportul legal pentru aplicarea prevederilor H.C.M. 2 506,69 care tratează ncluarca măsurilor împotriva poluării ca o contravenție. Este insă de înțeles că peste noapte nu se pot înlătura nici toate sursele poluante, nici consecințele acestora. Pe de altă parte, se ridică necesitatea ca toate ministerele economice, centralele și unitățile industriale, în cadrul planurilor de dezvoltare și modernizare a întreprinderilor, de perfecționare a tehnologiilor, să-și întocmească in timp cit mai scurt programe de re- : echipare a instalațiilor existente, de înlăturare a surselor de poluare și zgomot pentru a aduce nivelurile de emanații nocive în concordanță cu exigențele noilor norme. Recentul ordin oferă un instrument și organelor sanitare, învestite cu funcția de a .controla calitatea mediului, care au acum posibilitatea și datoria de a manifesta mai multă exigență față de toți aceia ce se fac vinovați de po-, luarea aerului pe care-l respirăm în centrele populate, față de toți aceia care nu iau măsuri pentru reducerea zgomotelor. '

Președintele Băncii Internaționale de Investiții—Moscova, V. A. Voro- biov, care face o vizită in țara noastră, a fost primit în ziua de 13 ianuarie de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri și ’n- formații în probleme legate de activitatea Băncii Internaționale de Investiții.în cursul aceleiași zile, oaspetele a făcut vizite la Ministerul Industriei Chimice și la Banca Română de Comerț Exterior, unde a avut convorbiri cu conducerile acestor instituții.
în țara Senana-★Continuindu-și călătoria noastră, domnul Maitripala yake. membru al Consiliului Național al Partidului „Libertății", ministru al energiei electrice și al irigațiilor din Republica Sri Lanka îm-

A!. PLAIEȘU

DE MINIȘTRI
ȘAH

ASEARĂ, LA PITEȘTImice, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, alte persoane oficiale.A fost prezent V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei la București.în cadrul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea in continuare a relațiilor economice bilaterale.
★De asemenea, oaspetele indian a avut o întîlnire cu Stălian Nițulescu, președintele Asociației juriștilor din .România, și cu alți ducerii asociației.

zilei

memb’-i ai con- (Agerpres).

preună cu soția, a vizitat Fabrica de mașini-unelte și agregate din București, Hidrocentrala și barajul Vi- draru de pe Argeș, Fabrica de motoare electrice din Pitești, uzinele ,,ElectropUtere“-Craiova și Sistemul hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier. în cursul vizitei în județul Dolj, dl. Maitripala Senana- yake a avut o întîlnire la Comitetul județean Dolj al P.C.R.

. Pitești (prin telefon). Ordinea primelor trei clasate în campionatul feminin de handbal a rămas aceeași, așa cum se presupunea, și după me ciurile de ieri seară, dar Universitatea Timișoara are acum nu mai puțin de patru puncte în plus față de I.E.F.S., cea de-a doua clasată. Ce s-a întîmplat?Echipa timișoreană a fost ajutată să se transforme în lideră autoritară de către Textila Buhuși, care — în mod surprinzător (în seara precedentă fusese învinsă de Constructorul). dar pe deplin meritat — . a reușit să întreacă pe I.E.F.S. cu 15—10 (7—7) ! Atit victoria textilis- telor, cît și scorul net constituie surprizele turneului de la Pitești ; . acestea trebuie puse, îh primul find; firește, pe seama jocului ambițios al echipei din Buhuși, care, cu a- ceastă ocazie, își păstrează locul al IV-Iea în clasament (14 p.) învinsă, echipa I.E.F.S a jucat probabil cel mai slab meci de un an încoace, eșecul datorîndu-se tocmai principalelor, ei jucătoare - Băicoiapu, Kli- movschi, Bota, Bunea, Frîncu (1).In imediat următoarele partide — atractive prin calitatea handbalului practicat, și prin spectacolul fazelor

la poartă — Constructorul Timișoara a terminat la egalitate cu Progresul București (7—7),. iar Rulmentul Brașov a învins pe Rapid cu 13—10 (5—5), într un meci în care cheia succesului a fost tînăra hand- balistă Doina Radu, ce a neutrali- zat-o pe Ana Stăuișel, aducînd totodată o contribuție substanțială la atacurile echipei sale O victorie fără piedici serioase au obținut și liderele : U. Timișoara — Mureșul 16—6.Partida care avea să încheie programul (Universitatea București — Voința Odorhei) nu a îndemnat doar- o formalitate pentru handbalistele- bilcureștene. considerate, oricum, favorite. Echipa Voința a jucat excelent în prima repriză, reușind la pauză un scor egal. (8—8). In cele din urmă bucureștencele — -cu un efort vizibil — au cîștigat cu scorul 16—14.îri după amiază zilei de astăzi se dispută ultimele cinci meciuri „fazei piteștene" a campionatului : de la ora 15, în următoarea ordine : Rulmentul — Mureșul, Progresul — Rapid, Constructorul — I.E.F.S., U. - Timișoara — Voința, U. București — Textila.

Gheorghiu conduce detașat. 
Ia OrenseMarele maestru internațional Florin Gheorghiu conduce detașat în turneul internațional de șah care se desfășoară in localitatea spaniolă Orense.. După cinci runde, el totalizează 4,5 puncte și esta urmat în clasament de un grup de patru jucători : Victor Ciociltea (România), Cobo (Cuba), Pidevski (Bulgaria) și Parma (Iugoslavia) — cu cîte 3 puncte fiecare. Pe locul șase se află Benko (S.U.A.) — 2,5 puncte (1), urmat de Medina (Spania)

de
ale

mat de Medina (Spania), Mednis (S.U.A ) și Pomar (Spania) — 2 puncte etc.In runda a cincea. Florin Gheorghiu (cu piesele albe) a obținut o victorie rapidă, în numai 19 mutări, în fața iugoslavului Janosevici. Victor Ciociltea (cu piesele negre) a remizat, în 30 de mutări, cu Medina, rezultat consemnat și in partidele Pidevski-Parma și Pomar-Medina. Cobo a cîștigat la Castro.
BASCHET

(Agerpres)
A apărut
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Extinderea rețelei de termoficare
în CapitalăIn ultimii ani, că urmare a ritmului intens de construcții de locuințe, rețeaua de termoficare a cunoscut o dezvoltare importantă. Lungimea magistralelor și a conductelor acestui sistem modern și eficient de încălzire totalizează in prezent peste 225 km, față de numai 11,5 km in 1961, și furnizează anual aproape 6,4 milioane giga-calorii.In 1973 sint prevăzute lucrări de racordare a încă 20 000 de apartamente, precum și a unor obiective social- culturale la rețeaua de termoficare. Printre acestea se numără : darea in folosință a conductei care va alimenta cu căldură noul spital clinic din Cotroceni, continuarea lucrărilor Ia

magistrala din Berceni spre șoseaua Giurgiului, in vederea preluării apartamentelor ce se vor construi în a- cest cartier, extinderea rețelei din Titan spre șoseaua Pantelimon și terminarea magistralei care va lega centrala de termoficare București- Vest cu cartierul Drumul Taberei. De asemenea, vor incepe lucrările' la noua magistrală de termoficare din Bd. Titulescu — Banu Manta — 1 Mai, destinată încălzirii locuințelor ce se vor ridica in viitorii ani în a- ceastă parte a Capitalei. Totodată, vor fi construite noi puncte termice în cartierele Titan, Berceni, Pantelimon și Drumul Taberei. (Agerpres)

vremea '
Petofi Sândor

Simbătă la Oradea a avut loc o 
■festivitate omagiala consacrată îm
plinirii a 150 de ani de la nașterea 
marelui poet maghiar Petofi Sândor. 
Cu acest prilej, criticul literar Radu 
Enescu, redacțor-șef adjunct al re
vistei „Familia", și prof. Kovâcs 
Lajos, directorul liceului „Alexan
dru Moghioroș", au evocat persona
litatea acestui clasic al literaturii 
maghiare. In încheiere, actorii sec
țiilor română și maghiară ale teatru
lui orâdean au susținut un recital 
alcătuit din versuri ale lui Petofi 
Sândor.

Ieri în țară : in prima parte a zilei, vremea a fost frumoasă, cu cerul senin în toată țara. Spre amiază, s-au produs innorări accentuate, la început în Moldova, apoi în Dobro- gea și in jumătatea de est a Munteniei, regiuni in care s-au semnalat ninsori temporare, pe alocuri viscolite. Temperatura a înregistrat scăderi în partea de est a țării, osci- lind la ora 14 între minus 10 grade la Tg. Mureș și plus 5 grade la Apa Neagră. La munte s-a produs chiciură, iar pe alocuri, in Oltenia Muntenia, ceață.

JOCURILE AFRICANE
• NOI MEDALII DE AUR LA NATAȚ1E

® EPILOG PUȚIN OBIȘNUIT ÎN CURSA CICLIST  A DEDesfășurată pe o căldură caniculară, cursa: ciclistă de fond, disputată pe traseul Ibadan—Lagos (170 km), în cadrul „Jocurilor sportive africane", a avut un epilog puțin obișnuit. Evadat din pluton cu 30 de km înainte de sosire, etiopianul Te- keste Woldu se îndrepta sigur spre victorie (avea 5 minute avans), dar Ia intrarea în oraș a fost indus în eroare de o semnalizare oamenilor de ordine și în toc să intre pe pista stadionului a pedalat în altă direcție, îndepărtindu-se. fără să știe, de succesul pe care-1 merita. In aceste condiții, primul a trecut linia de sosire algerianul Madjid Hamza, care a cîștigat sprintul plutonului. Medaliile nu au fost însă atribuite, urmînd ca juriul de apel să examineze contestația depusă de delegația etiopiana.Concursul de natație a programat alte patru finale, în care medaliile de aur au revenit următorilor : 200 m liber feminin — Affifi Faten (Republica. Arabă Egipt) 2’31”15/100 : 200 m bras masculin — Abdelkawi Mohsen (Republica Arabă Egipt) 2’41”78/100 ; 400 m liber .masculin — Gharbi Aii (Tunisia) 4’25”33/100 : ștafeta 4X100 m liber masculin — Republica Arabă Egipt 3'48”67/100.

greșită a

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 ianuarie. In țară : vreme si "n-u' ța incepUt, apoi în încălzire u-on rrw'.mbșisară. Oerul-va-fi. variabil, mai mult, noros în jumătatea de sud a țării; unde vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. Vîntul va sufla moderat, prezentînd intensificări în Banat și Cîmpia Dunării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, izolat mai coborite, iar maximele vor oscila intre minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală. în București : vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător, favorabil precipitațiilor slabe. Vîntul va prezenta intensificări pină la tare, mai ales în prima parte a intervalului. Temperatura se menține coborîtă, la începutul intervalului.

FONDde fotbal a continuat laTurneul ______ ........ .......Ibadan cu partidele din preliminarii. Selecționata Republicii Arabe Egipt a învins cu 3—1 (0—1) echipa Republicii Populare Congo, iar Nigeria a cîștigat cu 2—1 (0-0) jocul cu formația Tanzaniei.în semifinalele turneului masculin de volei, Republica Arabă Egipt va juca cu Senegalul, iar Tunisia va in- tilni echipa Insulelor Mauriciu.

Echipa Bucureștiului, 
Ia VarșoviaA început cea de-a 14-a ediție a competiției internaționale masculine .. de baschet „Cupa eliberării Varșoviei", la care, în acest an, participă reprezentative de orașe și trei formații polonele.Selecționata orașului București a intîlnit în primul meci redutabila echipă a orașului Moscova, principala favorită a turneului. După' un meci viu disputat — apreciat de comentatorul agenției P.A.P. drept „cel mai frumos al serii" — baschet- baliștii sovietici au obtinut victoria la limită cu scorul de 68—66 (42—36). Rezultate din celelalte partide : Praga—„Polonia" 95—64 (45—32), Le- gia Varșovia—A.Z.S. 103—76 (47—51), Sofia—Budapesta 70—54 (43—22).

A

In cîteva rînduriSCHI. — din cadrul de schi ( . de la Mount Snow (S.U.A.) a fost ciștigată de austrjacul Harold Stue- fer. El l-a învins în finală pe americanul Spider Sabich. Cunoscutul campion francez Jean Claude Killy, cîștigătorul probei de slalom uriaș, a fost eliminat în sferturile de finală ale concursului. ,sCICLISM. — Concursul internațional de ciclocros, desfășurat în localitatea vest-germană Magstadt, a fost cîștigat de fostul campion mondial al profesioniștilor, vest-germanul Rolf Wolfsholil (21,600 km în 48’53").

Proba de slalom special concursului internațional (rezervat profesioniștilor) ...t Snow HOCHEI PE GHEAȚA.tată la Lyon, întîlnirea nală de hochei pe gheață ........_.......lecționatele Franței și Bulgariei s-a terminat la egalitate : 5—5 (3—4,0-0, 2-1).
— Dispu- internațio- dintre se-

BASCHET. — In meci tur pentru sferturile de finală,, ale Pupelor" la baschet feminin, „Xpyîetică.Sjparțafc Leningrad a la Praga for. ația locală Baschetbalistele sovietice' au victoria cu scorul de 72—53 (28—21).
„Cupei echipa intîlnit Slavia, obținut

ATLETISM. — Sezonul atletic „indoor" din S.U.A. a fost inaugurat la College Park (Maryland), cu un concurs Ia startul căruia au fost pre- zenți campioni și recordmani americani, precum și atleți invitați de peste hotare. Cîteva dintre rezultate au fost oarecum neașteptate. Astfel, polonezul Wladislaw Komar, medaliat cu aur în proba de greutății, s-a clasat doar patru cu 20,68 m2 victoria americanului' 21 m. Dar ___ ______ ___________a oferit-o tînărîil student american Larry Shipp, ,in. proba de 60 yarzi garduri -pe oarebanclștigat-o la linia, de sosire în fata celebrului său compatriot Rod Milburn, campion olimpic la 110 m garduri. Ambii au fost cronometrați cu același timp :

aruncarea pe locul revenind George Woods cu cea mai mare surpriză

Cînd concordia se transformă

cite o bilă din 3 urne, cîte un număr de 3 face, de asemenea, o XVII-a) la care se va

Loteria in obiecte

PROGRAIVIUL I

a făcut o minune
Socia- ■

fa-

9— de

13.30 
9: ] 

FAVORIT — 
18,15: 20/30.
Răzbunarea : 
16; 19,30, BU- 
GIULEȘTI —

Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de prînz. 
Eroi îndrăgiți de copil. „Pă
puși mari șl mici" — un film

discordie
După cum am mai anunțat,. prima noutate, pe care Administrația de Stat Loto-Pronosport a pregătit-o pentru anul 1973, de natură să stîrnească un larg interes,^ este Loteria în obiecte. La această primă tragere se vor acorda, în număr nelimitat, autoturisme „Dacia- 1 300“ și cîștiguri în obiecte în valoare de cîte 20 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei etc. Participarea la loteria în obiecte se poate face cu bilete de 5 Iei. Biletele s-au pus în vînzare prin unitățile proprii Loto-Pronoș- port (pină la 7 februarie), prin unitățile comerțului de stat (pînă la 6 februarie) și prin unitățile cooperației de consum (pînă la 5 februarie).Prima tragere la loteria în obiecte va avea loc la 11 februarie 1973. în total se vor efectua 17 extrageri, astfel : pentru primele 2 extrageri se va extrage cîte o bilă din fiecare urnă, formindu-se astfel cîte un număr de 6 cifre ; pentru următoarele 5 extrageri (de la a IlI-a la a VTII-a) se va scoate cite o bilă din 5 urne, formindu-se cîte un număr de 5 cifre ; pentru următoarele 6 extrageri (de la a IX-a la a

XlV-a) se va scoate cîte o bilă din 4 urne, formîndu-se cîte un număr de 4 cifre ; pentru următoarele 2 extrageri (de la a XV.-a la a XVI-a) se va scoate formîndu-se cifre. Se va extragere (a scoate cîte o bilă din 2 urne (înce- pînd cu urna zecilor), formîndu-se un număr de 2 cifre.Participanții care vor poseda bilete cîștigătoare trebuie să le depună la orice unitate de vînzare proprie Loto-Pronosport. Biletele cîștigătoare la tragerea din 11 februarie 1973, care nu vor fi depuse pînă la 20 februarie 1973, ora 13, își pierd valabilitatea. Cîștigătorii care domiciliază in localități fără unități-ale A.S. Loto-Pronosport vor trimite biletele pînă la aceeași dată (data poștei) prin scrisoare cu valoare declarată la Centrala LotOrPronos- port (Calea Victoriei nr. 9 București, Căsuța poștală 102). Obiectele cîștigate la tragerea din 11 februarie 1973 se pot ridica în termen de 45 zile de Ia data tragerii, respectiv pină la 28 martie 1973.

8,15 Deschiderea emisiunii", 
nasțica pentru toți. 
Cravatele roșii. 
Viața satului. Invitatul 
siunii : Eroul Muncii
liste Nicolae Hudițeanu. 
Portretul unul dirijor : Ghe- 
nadi Rojdestvenski. Prezintă 
Ada Brumaru. 
De strajă patriei.
Emisiune în limba maghiară. 

14,00 „360 de grade". Emisiune de
Aristide Buhoiu, Emanuel 
Valeriu. Regia : Vlad Bâtcă. 
Film serial pentru tineret : 
„Pierduțl în spațiu". Episodul 
XII — „Războiul roboților". 
Vetre folclorice. Nuntă în 
podgoriile Aradului. Film 
realizat de Eugen Gal șl Teo-, 
dor Păsat. 
1001 de seri.

19,30 Telejurnal.
20,00 Reportaj TV : „Destine para

lele".
20,20 Film artistic : „Oliver" — 

producție a studiourilor en
gleze.

22,40 Telejurnal — Sport.

PROGRAMUL II

de Erica Petrușa șl Tatiana 
Sireteanu.

20,25 Opera In concert : „Regele 
Arthur" de H. Purcell în in
terpretarea soliștilor : Kevin 
Smith (Marea Britanie). Emi
lia Petrescu, Valentin Teodo- 
rian, Cornelia Angelescu, 
Georgeta Popa Stoleriu, E- 
duard Tumageanian, Gheor- 
ghe Crăsnaru, Dan Mușeteseu, 
corul Madrigal — dirijor Ma
rin Constantin și orchestra 
Radioteleviziunii dirijată de 
Ludovic Baci. Prezintă Alfred 
Hoffman.

21,15 Reportaj bucureștean : Urba
nism ’73.

21,30 Seară de romanțe.
21,55 Telex tehnico-șttințiflc.
22,10 Film serial : „Mannix". ■

0 Filarmonica „George
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Ciclul „Debuturi — 
afirmări — confirmări". In pro
gram lucrări de compozitori ro
mâni — prime audiții — 20.
n Opera Română : Lacul lebede
lor — 19,30.
n Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 10,30, Lăsați-mă să cînt — 
19.30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Fanny — 
10.39, Săptămina patimilor — 15.30, 
Părinții teribili — 20. (sala Stu- 
diol : Travesti — 10,30. Moartea
ultimului golan — 20.

0 Teatrul de comedie : Preșul —
10.30, Croitorii cei mari din Valahia
— 15,30, Dispariția la Galy
— 20.
a Teatrul ,,Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu IVță- 
gureanu) : Leonce și Lena — 10, 
Un tramvai numit dorință — 20, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Iubire 
pentru iubire — 10, Anunțul la
mica publicitate — 20.
o Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— 10,30, Vicleniile lui Scapin — 15, 
Fata care
19.30,
o Teatrul 
Maglieru) : 
Bună seara,
15.30, Omul care... , , .
Studio) : Sora cea mare — 10,30, 
Gaițele — 20.
a Teatrul Giulești : ...Eseu — 10, 
Casa care a fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulești — 10, Cele 12 luni 
ale anului — 16.
a Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : De ce a furat zmeul min
gea — 11.
0 Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 11; 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilesru" : Dansul maimu
țelor — 10, Fii cuminte Cristofor
— 19,30.
a Ansamblul artistic ..Raosodia 
Română" : Flori alese — 19.30.
• Circul ..București" : Moș Gerilă
— io, Aprindeți stelele — 16; 19,30.

Gay

Bu-

„C: I. Nottara" (s
Adio Charlie — 

domnule Wilde 
19,30, , (sala

• Pe aripile vîntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15
• Explozia : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18,307 
20,45, MODERN - 8,45; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• Casa de lingă calea ferată : 
festival — 9; 11: 13; 15; 17; 
19; 21.
• Quelmada : LUCEAFĂRUL —
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30; 21. 
o Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 8,30; 11: 13.30; 16; 
18,30; 21, CAPITOL - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30: 21, --------------
9,15; 11,30; 13,45; 16;
a Lupul mărilor ;
LUMINA — 9: 12,30; 
CEGI — 15,45; 19,15, 
10; 15,30; 19.
• Filiera : EXCELSIOR — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30.
0 Bariera : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
20,15, ARTA - 15,30; 18; 20.15.
0 Joe Hill : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20.30, MIORIȚA — 
10: 12.30: 15; 17.30; 20.
0 Ursul Yogi — 9.30: 11.30: 13.45; 
16: 10. Astă-seară dansăm in " 
milie - 20,15 : DOINA.
0 Doamna șl vagabondul — 
18,15 In continuare. Program

filme documentare — 20.15 : TIM
PURI NOI.
a Seceră vîntul sălbatic : DACIA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
a Pocnile roșii — 19, îngerul al
bastru - 20.45 : CINEMATECA
(sala Union).
0 Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI - 15,30; 17,45; 20. POPU
LAR — 15,30; 10: 20,15.
a Bulevardul romului : UNIREA
— 15,30; 18: 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30; 18: 20,15.
o Capcană pentru general : PA
CEA — 15,45: 13; 20.
o Vacantă la Roma : LIRA — 
15,30; 18; 20.30, VIITORUL — 15,30; 
18; 20.15.
0 Legenda lui Rustam : GLORIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marea evadare : AURORA — 9; 
12,15; 16; 19.30, TOMIS — 9; 12, 
16; 19.30.
a Cu miinile curate : COSMOS 
15,30; 18; 20.15
• Am încălcat legea : COTROCENI
— 15,30: 18; 20,15.
• Sfîrșitul Llubavinilor : MUNCA
— 16: 18: 20.
a Micul om mare : VOLGA — 9; 
11.30; 14.15: 17; 20.
a Perla coroanei : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
• Frumos, onest, emigrat în Aus
tralia... : FLOREASCA — 15.30; 18; 
20,30.
a Drum in penumbră : FLACĂRA
— 15,30: 18: 20.
a Creierul : VITAN — 15,30; 18; 
20,15.
o Fata care vinde flori : RAHOVA
— 15,30: 18: 20,30.
0 Fete în soare : PROGRESUL — 
15,30: 18;, 20.15.
0 A fost odată un polițist : LA- 
ROMET - 15.30; 17,30; 19.30.

15 ani și 11 000 de km distanță între H. Ziegler, 66 de ani, șeful companiei franceze „Aerospatiale", șl T. A. Wilson, 51 de ani, omologul său de la atotputernica companie americană Boeing. Și totuși, o luptă sțrînsă, pe viață și pe moarte, se dă între cei doi giganți. Miza : comenzile companiilor aeriene, a căror cifră de afaceri se ridică la miliarde de dolari. Și nu numai atit : moartea sau supraviețuirea Europei occidentale ca forță aeriană civilă și ca potențial industrial general;în această luptă se înfruntă, de fapt, pe de o parte, puterea aeronautică a S.U.A. cu cei 950 000 de angajați ai săi, cu transporturile sale de masă la prețuri tot mai joase, cu puternicele „arme de șoc" ale imperiului său : avioanele „Boeing" și „Jumbo Jet". Pe de altă parte, Europa undevreo mele gata supersonicul Mercure sau 10 arji, intre colos se stabilise și se menținea un modus vivendi — S.U.A. aveau mo-z nopolul avioanelor intercontinentale, iar Europa profita de „crenelurile lăsate libere" de America și se mulțumea să obțină unele succese cu Viscount și Fokker Friendship, pe timpul avioanelor cu elice, și cu Caravelle și Trident, după impunerea Jeturilor.Dar mărul discordiei nu a întîrziat mult să apară și el se numește Concorde. Gind, în 1962, guvernele francez și britanic au semnat la Londra actul de naștere al acestui prim avion supersonic de transporturi civile, americanilor nu le-a venit să creadă. La 3 ani distanță, Boeing hotărăște să dea replica, construind un rival al lui Concorde. La înceout, firma americană a ezitat între două ' soluții : un supersonic mai voluminos și mai rapid decit Concorde sau un avion de transport de masă. în cele din urmă s-a oprit asupra programului „S.s.t." de construire a unui aparat cu 300 de locuri , și o viteză de 2 800 km/oră. Deși au fost cheltuite 800 de milioane de dolari pentru traducerea în fapt a planului, rezultatul a fost un eșec : monstrul este incapabil să transporte același număr de pasageri ca tipul Concorde. Ca urmare, Boeing în serios deficit, a fost nevoit să facă concedieri masive din personalul său.De atunci, firmele americane, a- menințate in supremația pe care și-o credeau definitiv cucerită, au început atacul împotriva Concorde-ului. Desfășurînd o propagandă acerbă împotriva zborurilor supersonice, ele au susținut că acestea ar distruge ozonul din stratosfera și. imnlicit, ar duce la „decimarea umanității". S-a 
recurs totodată și la forme mai

occidentală, în urmă cu 70 de ani avioane tradiție
„PARIS MATCH"

s-au fabricat pri- i și care are o îndelun- și aparate reputate ca franco-englez Airbus, ca Caravelle. Pînă acum cele două companii-

directe de acțiune : presiuni asupra companiilor care cumpăraseră aparate „Garavelle" spre a le determina să le r.evîndă la prețurile cu care le-au achiziționat noi și să nu cumpere, timp de zece ani, decit avioane americane, de toate genurile, in condiții foarte convenabile de credit și dobîndă. Se urmărea astfel un dublu scop : de a se îndrepta atacul împotriva oricărei producții europene și, totodată, de a atrage în bătălie băncile americane.Cea mai recentă manevră a fost întreprinsă la 23 noiembrie 1972, ziua cind se sărbătorea la Paris a zecea aniversare a programului Concorde. La acea dată Banca de Export-Import americană („Extim - Bank"), de care depind investițiile a numeroase companii aeriene dțn întreaga lume, a anunțat că nu va mai acorda nici un credit pentru cumpărarea de avioane „Airbus", deși acestea sint aparate înzestrate cu instalații reactoare americane de la General Electric (20 la sută din valoarea lor). Era dovada că cercurile financiare ale S.U.A. hotărîseră să împiedice comercializarea avioanelor europene și că, iii acest scop, au recurs la instigarea constructorilor din. țara lor, îngrijorați că, după 40 de ani.de dominație americană aproape absolută, industria aeronautică vest-europeană reușise o performanță tehnică inegalabilă.H. Ziegler, împuternicitul „Air- bus“-ului. care tocmai se întorsese dintr-o vacanță, a apreciat că s-a creat un conflict politic la scară planetară. Alarmat, s-a adresat Consiliului Ministerial al Pieței comune, cerindu-i să ia toate măsurile de protecție în favoarea aeronauticii , vest-europene. care, dacă nu va mai putea să-și desfacă aparatele Concorde, Airbus, Mercure va fi condamnată să nu mai producă decit citeva aparate de turism. Aceasta ar însemna închiderea uzinelor franceze, șomajul pentru aproape 400 000 de ingineri, tehnicieni și muncitori de înaltă calificare și. pe termen mai îndelungat,, condamnarea Euronei occidental^ la o putere de rang inferior pe planul aviației. în legătură cu activitatea de „salvare", pe care și-a propus s-o desfășoare, se amintește că Ziegler este acela care a pus „pe picioare" Concorde-ul. în pofida a numeroase dificultăți și se contează că el va izbuti să-1 salveze și de data aceasta.în același timp se are în vedere că T A. Wilson este „nărintele" programului american „S.s.t." — mon- steul născut mort — în a cărui renaștere el crede însă cu tărie, dată fiind protecția de' care se bucură din partea atotputernicelor bănci și cercuri influente de dincolo de ocean. Bătălia rămîne nedecisă. dar cel mai bun atfi a Iui Concorde constă, în cele din urmă, în faptul că el... există.

ani.de


Convorbirile confidențiale 
între Le Duc Tho și H. KissingerPARIS 13 (Agerpres). — Cea de-a șasea întilnire din seria convorbirilor confidențiale dintre Le Duc Tho. consilier special al delegației R. D. Vietnam la conferința de la Pans in problema Vietnamului, și Henry Kissinger, Consilier special al președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale, s-a desfășurat simbătă, la Paris, în prezența mem

brilor celor două delegații. întîlni- rca de simbătă — remarcă agenția France Presse — a reprezentat un record de durată, inoheindu-se după șapte ore și jumătate de convorbiri.Potrivit agenției U.P.I., Kissinger a părăsit Parisul, plecînd spre Statele Unite, pentru a prezenta președintelui Nixon un raport asupra stadiului convorbirilor.
Noi bombardamente americane

* t

asupra teritoriului R. D. VietnamHANOI 13 (Agerpres). — Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a dat publicității, simbătă. o declarație, în care se arată că la 12 ianuarie avioane americane au
CAMBODGIA

bombardat centre populate din mai multe districte ale provinciilor Nghe An. Ha Tinh și Quang Binh. Nave americane au deschis focul asupra unor localități de pe coasta provinciilor menționate.Declarația cere S.U.A. să pună capăt bombardamentelor, tuturor actelor ce încalcă suveranitatea și securitatea R. D. Vietnam.

„Japonia a intrat 
intr-un nou stadiu diplomatic"

MASAYOSHI OHIRA DESPRE OBIECTIVELE 
ȘI PERSPECTIVELE POLITICII EXTERNE NIPONETOKIO 13 (Agerpres). — In cadrul unei intîlniri cu ziariștii, organizată la Clubul presei japoneze, ministrul de externe al cabinetului nipon, Masayoshi Ohira, s-a referit la perspectivele diplomației nipone. El a afirmat că Japonia a intrat într-un nou stadiu diplomatic după reglementarea. in cursul anului trecut, a unor probleme fundamentale rămase după al doilea război mondial. In această direcție, șeful diplomației .japoneze a apreciat destinderea intervenită în relațiile dintre Japonia și R. P. Chi" neză. Anul 1973. a declarat ministrul de externe japonez, va cuprinde, in ce privește guvernul japonez, numeroase’ intîlniri și discuții la, diferite niveluri cu reprezentanți ai țărilor vest-europene și ai S.U.A. El a subliniat, pe de altă parte, că Japonia trebuie să extindă asistența economică acordată țărilor in curs de dezvoltare.

Ohira a declarat, că guvernul de la Tokio s-a consultat și se consultă cu guvernul S.U.A. iri vederea reducerii și transferării bazelor militare americane din regiunile dens populate ale arhipelagului. El a afirmat insă că țara sa nu intenționează să abroge sau să revizuiască tratat,ul de securitate japono-american. In ce privește dificultățile din relațiile e- conomice dintre Japonia și S.U.A., Ohira a precizat că, în prezent, pentru guvernul nipon prevalentă este restabilirea unei economii japoneze sănătoase.

MIȘCARE REVENDICATIVA A
AGRICULTORILOR «EZI1 PARIS 13 -(Agerpres). — Vineri, în întreaga Franță s-a desfășurat o zi de acțiune țărănească organizată de Mișcarea pentru apărarea exploatărilor familiale și Federația Națională a Sindicatelor Agricole, pentru a susține revendicările . agricultorilor privind prețurile la lapte și carne de vită. în cadrul acestei acțiuni, la Grenoble, . 15 000 de agricultori au manifestat pe străzile orașului, la Rennes a avut 'loc un miting la care au participat peste 3 000 de persoane, iar în apropiere dc Toulouse. 2 000 de țărani au participat la o acțiune similară. Manifestări asemănătoare au avut loc și în alte orașe ale Franței, cu acest prilej -distribuin- du-se manifeste și depunîndu-se moțiuni de protest la prefecturile provinciilor.

Mesajul reprezentantului R. P. 0. Coreene

PEKIN

întrevedere Mao Tzedun-
Mobutu Șese SekoPEKIN 13 (Agerpres). — Președintele Mao Tzedun a avut simbătă o întilnire cu președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, aflat în- tr-o vizită oficială la Pekin. După

cum relatează agenția China Nouă, la întrevedere au luat parte Ciu En- lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, și Ci Pîn-fei, ministrul chinez al afacerilor externe.
Ministrul de externe al Italiei 

și-a încheiat vizita în R. P. ChinezăPEKIN 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Italiei, (Giuseppe Medici, și-a încheiat, la 12 ianuarie, vizita in R. P. Chineză, informează agenția A.N.S.A. în cadrul unei declarații făcute înaintea, plecării, el a relevat caracterul util al convorbiri
lor pe care le-a purtat în timpul vizitei cu Ciu En-Iai, premierul Consiliului de Stat, Ci Pîn-fei, ministrul de externe, cu celelalte oficialități chineze și a subliniat importanța a- cordului privind, transporturile aeriene civile dintre cele două țări, semnat la 8 ianuarie la Pekin.

Puternică ofensivă 
a forțelor patriotice
• POZIȚII INAMICE CUCERITE 

DE-A LUNGUL MEKONGU- 
LUI

• PNOM PENH ESTE PRACTIC 
IZOLATPNOM PENH 13 (Agerpres). — Tn urma unei puternice ofensive lansate in ziua de 12 ianuarie, forțele patriotice cambodgiene au cucerit noi poziții inamice de-a lungul fluviului Mekong, deținind, in prezent, controlul asupra celor mai importante căi de comunicații rutiere și fluviale. Această situație a fost recunoscută,' după . cum transmite agenția U.P.I., chișr. de autoritățile militare ale guvernului antipopular de la Pnom Perth'. Ca urmare a preluării de către trupele patriotice a nouă asemenea puncte fortificate, precum și a cuceririi altor patru poziții strategice ale forțelor lonnoliste, de-a lungul șoselei nr. 1, la sud de localitatea Neak Luong, capitala este practic izolată de restul teritoriului aflat încă sub controlul trupelor regimului de la Pnom Penh. Agenția U.P.I. apreciază că, lipsit de alimente, benzină, muniții, Pnom Penhul nu poate supraviețui mult.

★PEKIN. — La Pekin au fost" semnate acordul privind ajutorul militar gratuit, precum și ajutorul economic pe 1973. acordate dc R.P. Chineză Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei — transmite agenția China Nouă. Noile documente — menționează agenția — se înscriu ca o contribuție la. creșterea și consolidarea prieteniei militante și unității dintre popoarele chinez și khmer.

in cadrul Comisiei militare de armistițiu din Coreea

Demonstrație pe străzile Londrei pentru încetarea războiului în Vietnam 
------------------------------------- , 

Măsuri antiinflationiste 
in Statele Unite

„SINGURA SOLUȚIE” EFICIENTĂ DE STABILIZARE ECONOMICĂ 
ESTE ÎNCETAREA RĂZBOIULUI ÎN INDOCHINA — 

SCRIE PRESA AMERICANA

PHENIAN 13 (Agerpres). — Agenția A.C.T.C. anunță că reprezentantul R.P.D. Coreene in cadrul Comisiei militare de armistițiu din Coreea a adresat Comisiei de supraveghere a națiunilor neutre un mesaj referitor la faptul că autoritățile militare americane continuă, să introducă in mod ilegal in Coreea de sud mari cantități de armament de tip nou, precum și alte echipamente

militare. Aceste acțiuni — se spune în mesaj — constituie o încălcare a acordurilor de armistițiu, precum și o amenințare la adresa securității și păcii în peninsula coreeană, într-un moment în care națiunea coreeană depune eforturi susținute pentru a depăși actuala stare de divizare a țării și pentru înfăptuirea reunifi- cârii pașnice și independente a patriei.

Reuniunea Consiliului ministerial al Organizației 
de cooperare regională pentru dezvoltareISLAMABAD 13 (Agerpres). — După două zile de dezbateri, vineri seara s-au încheiat la Islamabad lucrările Consiliului ministerial al Organizației de cooperare regională pentru dezvoltare, din care fac parte Turcia, Iran și Pakistan. Lucrările reuniunii au fost prezidate de ministrul afacerilor externe al Turciei, Ha- luk Bayulken.După cum informează agenția Reuter, consiliul a stabilit ca miniștrii

afacerilor externe și ai comerțului din cele trei țări membre să se in- t.ilnească în luna mai pentru a adopta o serie de hotăriri privind instituirea unui tarif preferențial asupra schimburilor comerciale pe plan regional. Consiliul a hotărît, de asemenea, ca în luna aprilie să aibă loc o conferință a experților care, să pregătească un raport asupra liberalizării comerțului dintre cele trei țări.

SUCCESE ALE PATRIOTILOR, »
ANGOLEZILUSAKA 13 (Agerpres), — Un comunicat al Mișcării populare pentru eliberarea Angolei (M.P.L.A.), dat publicității simbătă la Lusaka, relevă’ că forțele de eliberare su provocat importante pierderi în oameni și tehnică de luptă, trupelor colonialiste . portugheze. în cursul recentelor operațiuni de pe teritoriul angolez.Comunicatul Informează, astfel că, în primele zile ale anului în curs, luptătorii mișcării de eliberare au atacat trei poziții ale militarilor portughezi în regiunea Lutenbwe, din provincia Mexico, nimicind, cea mai mare parte dintre, aceștia și dis- trugind instalațiile lor. Comunicatul precizează, de asemenea, că, utilizînd armament antiaerian. unitățile M.P.L.A. au doborît patru elicoptere militare ale inamicului.

WASHINGTON 13. — Corespondentul nostru, C. Alexandroaie, transmite : într-un mesaj adresat Congresului, președintele Richard Nixon a suspendat părțiăl hotărîreă privitoare la „înghețarea" prețurilor și salariilor, mareînd astfel inițierea celei de-a treia faze de control economic, impus de situația de inflație și semireceslune care afectează S.U.A. de peste doi ani. Prețurile, la alimente, asistență medicală, materiale de construcții și chiriile — care au marcat, cele mai mari sporuri în ultimii ani — vor continua însă să ră- mînă '„înghețate". Ministrul finanțelor, George Shultz, a anunțat că în cea de-a treia fază de, stabilizare economică se are în vedere „colaborarea: voluntară a companiilor" pentru continuarea controlului prețurilor și salariilor.în Congres, republicanii au salutat această măsură, în timp ce. democrații declară că, ea este prematură', întrucât lasă companiilor posibilitatea de a majora prețurile, creînd astfel pericolul creșterii ratei inflației.

Presa americană condiționează stabilizarea .economiei de .încetarea războiului din Vietnam. „Bombarda
mentele, scrie „WASHINGTON POST", costă bani. Cele 12 zile de 
bombardamente intense din, a doua 
jumătate a lunii decembrie au cos
tat 500 de milioane dolari. In cazul 
in care ml se va ajunge repede la o 
soluție negociată, alte multe miliar
de vor fi irosite itj acest război, 
care, din 1965 pină acum, a absorbit 
peste 133 de miliarde de dolari. A- 
ceasta înseamnă că bombardamente
le intensive din luna decembrie nu 
numai că împovărează conștiința 
fiecărui american cinstit, dar cau
zează lipsirea de fonduri a multor 
programe, in special civile, care sint 
cruciale pentru păturile sociale ne
privilegiate și bătrini". Ziarul arată Că pentru economia americană singura soluție eficientă de stabilizare, de revenire din-recesiune și de temperare efectivă a ritmului ratei inflaționiste este încetarea, totală a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și a> războiului in Indochina.

GHANA

PROGRESE PE CALEA 
DEZVOITĂRII ECONOMICEACCRA 13 (Agerpres). — Intr-un discurs radiodifuzat, adresat națiunii cu prilejul aniversării unui an de la preluarea puterii in Ghana, co-' Ionelul Ignatius Acheampong, președintele Consiliului Redeșteptării Naționale, a arătat că, in anul 1972. Ghana a obținut cea mai mare producție de alimente din istoria sa. El a relevat politica guvernului de preluare a majorității acțiunilor corrtpaniilor străine.Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale din Ghana a declarat că țara sa a hotărît să restabilească relațiile cu Republica Cuba — informează agenția U.P.I.

Evolufia crizei de guvern
ÎN BELGIA ÎN OLANDA

Reajustări în noul program
/ legislativ canadian

BRUXELLES 13 (Agerpres). — Negocierile in vederea‘formării guvernului belgian vor continua pînă duminică seara — a declarat Edmond Leburton, reprezentant al partidului socialist, însărcinat de regele Baudouin cu misiunea desemnării u- nui nou cabinet. In prezent, Leburton are consultări cu liderii partidelor socialist, social-creștin și liberal.După cum relevă agenția France Presse, ultimele obstacole in calea încheierii unui anord asupra programului guvernamental elaborat de Leburton sint cele mai dificil de depășit. Este -vorba, intre altele, de problemele „comunitare", care, după cura se știe, au provocat demisia guvernului Eyskenș și de problemele financiare pe care le implică preconizata politică de regionalizare.

HAGA 13 (Agerpres). — Criza guvernamentală din Olanda continuă. Marinus Ruppert, informatorul desemnat de regina Juliana să- negocieze cu principalele partide jn vederea formării unui nou guvern, a înregistrat vineri un nou eșec. El a avut întrevederi cu liderii fracțiunii lor parlamentare ale partidelor catolic, liberal și calvinist. Convorbirile privind eventualitatea formării unui guvern de coaliție cu participarea a- cestor partide, care dispun de 70 din cele 150 de locuri ale Camerei Deputaților, au reliefat dezacordul intr-o serie de probleme, printre care combaterea inflației, acordarea de ajutoare țărilor în curs dc dezvoltare, asigurări sociale.

agențiile de presă transmit:

CHILE. RIPOSTĂ

LA MANEVRELE 

COMPANIILOR

STRĂINE

SANTIAGO DE CHILE 13 (Agerpres).’ — Confederația muncitorilor din industria cuprului din Chile (C.T.C.) a dat publicității o declarație în care cheamă poporul chilian să adopte o poziție hotărîtă față de actele de agresiune economică ale companiei nord-americane „Kenne- cott“ care, recent, a obținut de la două tribunale ' vest-europene — francez și vest-german — instituirea embargoului asupra unor transporturi de cupru chilian.„Aplicarea măsurilor de embargou de către unele instanțe vest-europene — se afirmă în document — se integrează în politica agresivă a imperialismului, îndreptată împotriva popoarelor care luptă pentru eliberarea de sub exploatare, încercînd să le mențină statutul de colonie. Poporul chilian nu este dator și nu trebuie să plătească nici un escudo drept indemnizație companiilor străine pentru naționalizarea lor în Chile", se subliniază în declarația C.T.C. Documentul critică, de asemenea, reacțiunea internă, acuzîn- d-o de complicitate cu monopolurile străine.

I
T

Lucrările noului parlament canadian, inaugurate la începutul lunii ianuarie, urmau să clarifice situația cabinetului minoritar al premierului Pierre Elliott Trudeau, elementul decisiv fiind prezentarea de către acesta a programului legislativ guvernamental, în elaborarea acestui program s-a ținut seama de cererile unei părți a opoziției — e vorba de Partidul nou democrat — de ale cărui voturi in parlament depinde, in actualele împrejurări, însăși soarta guvernului. Apreciind favorabil o- biectivele expuse in program, neodemocra- ții au contribuit in mod decisiv la respingerea a două moțiuni succesive de neîncredere in guvern, depuse recent de conservatori. în felul acesta, neodemocrații iși consolidează rolul important de arbitru în menținerea delicatului echilibru parlamentar intrd guvern și opoziție.Dorind să asigure continuitatea experienței pozitive în domeniul politicii internaționale a celor patru ani de guvernare liberală anterioară, care s-a distins. între altele, prin afirmarea cu forță sporită a independenței și suveranității Canadei, guvernul își

propune dezvoltarea relațiilor sale externe pe baza principiilor e- galității și colaborării reciproc avantajoase, real'irmîndu-și dorința de a contribui în mod constructiv la succesul conferinței europene de securitate și cooperare.Pe de altă parte, noul program extinde mult sfera preocupărilor în sectorul social-, economic, a cărui neglijare în trecut a a- vut ca efect erodarea popularității liberalilor și, implicit, pierderea majorității de către aceștia în parlament. Ga atare, 'se prevede a se acorda prioritate măsurilor de combatere a fenomenului inflaționist (6—7 la sută), este continuă majorare prețurilor, unui nou sistem al a- sigurărilor de șomaj, unde s-au constatat diverse nereguli și a- buzuri, dar mai ales reducerii șomajului (7 la sută), prin crearea . de noi posturi și a- cordarea de alocații sporite' programelor speciale de calificare. Rămîne de văzut în ce măsură exprimarea unor asemenea intenții iși va găsi și concretizările necesare, fapt de care, în esență, va depinde, așa cum remarcă observatorii, viabilitatea noii formații guvernamentale.

careînsoțit de o j aelaborării

Actualul guvern își propune, de asemenea, să instituie un trol mai ferm al v.estițiilor străine Canada, f în p. z.ițiile ținute rile supra cestop . îndeosebi Partidul nou democrat, ca preț al sprijinului acordat liberalilor de a se. menține ; la putere. Zilele acestea, de altfel,, ministrul canadian al industriei. Alastair Gille- . spie, a anunțat că guvernul va introduce, în curînd, o legislație menită să protejeze economia. țării împotriva ' preluărilor de către străini a acțiunilor diverselor companii autohtone, urmi nd ca. în acest scop, să fie instituită o agenție specială de control condusă de. un reprezentant al guvernului.Prbgrămul legislativ al liberalilor, indicînd o reajustare a obiectivelor in funcție de raportul modificat de forțe în parlamentul canadian, reflectă — potrivit presei occidentale — eforturile actualei administrații de a se; adapta noii situații, dorința de ă. nu repeta unele greșeli săvîrșite în guvernarea anterioară.

con- in- ____ . in fiind 'vizate", primul rina, po- dominante de- de monopoiu- americăne. A- îngrădirii a- poziții insistă

D. O.

REDACȚIA 61 ADMINISTRAȚIA 8 București, Piața Sclntell. Tel. ti 60 to. 17 60 20
Calea Qrlvlțel nc. 94—66, P.O.

La Națiunile Uniie a fost 
dat publicității un raport 31 generalului Ensio Siilasvuo. șeful grupului de observatori ai O.N.U. in Orientul Apropiat, in care se arată că cel puțin 125 de persoane civile siriene au fost ucise, iar alte 80 rănite, în cursul raidurilor întreprinse, la 8 ianuarie, pe teritoriul Siriei de aviația îsraeliană — anunță agențiile Reuter și France Presse. Raportul arată că incidentele din ziua respectivă au fost declanșate de partea îsraeliană. După cum se știe, autoritățile de la Tel Aviv au declarat că raidurile aviației isrăeliene au avut ca țintă1 obiective militare siriene și tabere ale comandourilor palestinene.

în baza noii legi privind 
zăcămintele de petrol și 
CjaZe guvernul Ecuadorului a obligat companiile străine să retrocedeze statului 3.5 milioane hectare din te-' renurile petrolifere concesionate, care se află in regiunea de est a țării. Printre firmele afectate de această hotărîre se află concernul „Texăco- Gulf“. ale cărui concesiuni in Ecuador se întindeau pe o suprafață de 1,5 milioane hectare.

La Ulan Bator3 fost dat pu_ blicității comunicatul Direcției centrale de statistică, cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale a R. P. Mongole în anul 1972. în comunicat se relevă că anul trecut volumul producției globale a sporit cu 11.4 la sută în comparație cu anul precedent ; au fost construite întreprinderi industriale noi, iar productivitatea muncii a crescut cu 8,2' la sută.
Guvernul peruan a ad°ptat o serie de măsuri pentru a pune capăt stocării ilegale de produse și o- perațiunilor de speculă — informează agenția Prensa Latingi Un decret- lege, dat publicității la Lima, stabilește sancțiuni severe împotriva celor care procedează la o ridicare artificială a prețurilor la produsele- de primă necesitate.
Purtătorul de cuvînt al

Casei Slbe, Ronald Ziesler- 3 anunțat vineri că președintele Nixon a acceptat demisiile altor trei ofi-, cialit’ăți din cadrul Ministerului A- părării al S.U.A. Acestea sint Warren Nutter,-adjunct al ministrului apărării- pentru problemele' securității naționale, Gardiner Tucker, adjunct al ministrului pentru analiza sistemelor, și Robert Johnson, adjunct al ministrului însărcinat cu problemele cercetării și dezvoltării.

Consiliul de Securitate al 
O.N.U. se va întruni marți pentru' a analiza și a hotărî în privința invitației prezentate' de guvernul Republicii Panama cu privire la organizarea unei sesiuni speciale a consiliului în acest stat, in perioada 15—21 martie. în cadrul aceleiași ședințe, Consiliul de Securitate va desemna pe doi dintre membrii săi pentru a inlocui pe reprezentanții Argentinei și Somaliei ca membri ai Coipitetului însărcinat să-l’ ajute pe secretarul general al O.N.U. in eforturile sale diplomatice pe lingă guvernul Republicii Sud-Africane în vederea aplicării dreptului la autodeterminare pentru populația Namibiei.

Rvl fost executați, sîrnbă- 
tă, 11 foști ofițeri și suhofi- 
Jgyj care au participat la tentativa de asasinat împotriva regelui Hassan al II-lea al Marocului din august 1972 — anunță agențiile Reuter și France Presse. Cele 11 persoane fuseseră condamnate la moarte; in luna octombrie anul trecut, de un tribunal militar marocan. •

Cea de-a 21-a sesiune a 
Comitetului eliberării al Or
ganizației Unității Africane ''s-a încheiat simbătă la Accra. Timp de cinci zile, participanții la lucrări au făcut un bilanț al succeselor obținute, pe plan politic și militar, de mișcările de eliberare de pe continent și au examinat măsurile menite să ducă la realizarea cit mai grabnică a obiectivelor acestora.

Președintele Algeriei, Houari Boumediene, a declarat ' că toate aspectele contenciosului fran- co-algerian au fost soluționate și că singura problemă care mai rămîne de rezolvat este stabilirea unor raporturi permanente între cele două țări — transmite agenția France Presse. „Ultima și cea mai importantă dintre problemele în suspensie, a subliniat președintele, era cea a naționalizării petrolului pe care noi o considerăm ca definitiv clasată și asupra căreia nu vom maj_ reveni".

La Delhi s-au încheiat 
convorbirile intre primul ministru, Indira Gandhi, și Piotr Jaro'sze- wiez, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone. în prezența celor doi prim-miniștri, a fost semnat protocolul comercial polono-in- dian, care prevede dublarea schimbului de mărfuri în următorii trei ani. De asemenea, a fost semnat un, protocol privind colaborarea econo-’ mică și comercială polono-indiană pe termen lung.

Convorbiri între 0 delegatie irakiană, condusă de Fakhri Kad- douri. șeful Departamentului economic al Consiliului Revoluției, și reprezentanți ai Ministerului Libanez al Economiei, in legătură cu pro" blema reluării transportului de petrol irakian spre portul Tripoli, au început la Beirut. După cum se știe, pomparea petrolului irakian prin conductele libaneze a fost întreruptă, anul trecut, în urma naționalizării de către guvernul de la Bagdad a bunurilor aparținind companiei occidentale „Irak Petroleum".
Primul ministru al Liba

nului, Saeb Sa'am, a sosit Ia Budapesta. unde va efectua o vizită particulară.
Un purtător de cuvînt al 

Pieței comune 3 dedarat, ia Bruxelles, că lira sterlină, in urma propunerii formulate de către Comisia Executivă a C.E.E., va fi considerată ca fiind devalorizată cu 11 la sută, in schimburile de produse agricole dintre Anglia și . restul țărilor membre.
Un consorțiu format din 

10 bănci comerciale japo
neze va acorda Columbiei un împrumut în valoare de 25 milioane dolari, informează agenția Kyodo. Potrivit Băncii industriale a Japoniei, acesta este primul împrumut acordat de un consorțiu japonez, unei țări din America Latină.

EXPOZIȚIE „ȘTEFAN IMAN" EA VIENA
Academia de arte plastice — 

un adevărat palat al culturii ce 
împodobește vestitul „ring" vie- 
nez in imediata vecinătate a 
Operei și a celor două monu
mente dedicate lui Goethe și 
Schiller — a împrumutat, pen
tru citeva săptămâni. lumea și 
armonia culorilor lui Ștefan 
Luchian.

Expoziția, . inaugurată la 12 
ianuarie, sub patronajul de o- 
noare al miniștrilor II. Firn- 
berg (Știință și cercetare) și F. 
Sinowatz (învățământ și artă), 
precum și al ambasadorului Ro
mâniei in Austria, Dumitru A- 
ninoiu, înfățișează 36 de tablouri 
din cele mai reprezentative lu
crări ale marelui artist român. 
Peisaje românești, chipuri de 
oameni pictate cu nețărmurită 
dragoste și înțelegere, flori in
tr-o inegalabilă simfonie de cu
lori.

După opinia generală a cercu
rilor oficiale și de specialitate, 
expoziția „Ștefan Luchian" con
stituie un eveniment remarca
bil in bogatul program al ma
nifestărilor cultural-artistice i- 
nițiate in acest an in capitala 
Austriei. „Prin prezentarea o- 
perelor lui Ștefan Luchian — 
observa la vernisajul expoziției 
Karl Haeril, reprezentantul Mi
nisterului învățământului și Ar
tei publicul iubitor de artă 
din Austria cunoaște una din. 
cele mai de seamă personalități 
artistice ale României. In crea
ția acestui pictor se exprimă 
puternica contribuție româ
nească la unul din principalele 
stiluri . europene — impresio
nismul".

România socialistă și oamenii 
săi de cultură — menționa cu 
același prilej pictorul Brăduț 
Covaliu, președintele Uniunii 
artiștilor plastici din țara noas
tră — au acordat operei lui 
Ștefan Luchian meritele și. ono
rurile binemeritate. El este 
prezent ca un jalon în toate mu
zeele din țară și in numeroase 
colecții din străinătate. Expozi
țiile retrospective și simpozioa
nele organizate de statul nostru, 
ca și înscrierea sa in progra
mul aniversărilor internaționale 
UNESCO au constituit eveni
mente cu ample semnificații.

La deschiderea expoziției au 
luat parte rectorul Academiei de 
arte plastice, prof. Univ. Maxi
milian Melcher, cadre de condu
cere din ministerele științei și 
cercetării și al învățământului 
și artei, șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditate la Viena, 
numeroși oameni de artă, stu- 
denți.

Prin prezentarea unuia din 
cei mai prestigioși maeștri ai 
picturii românești in cadrul ex
poziției de la Viena, bunele re
lații pe diferite planuri dintre 
Austria și România iși găsesc o 
nouă concretizare, cu valoarea 
unui înalt mesaj umanist.

Petre STĂNCESCU

„Luna-21“ pe o orbită selenocentrică
MOSCOVA 13 (A- 

gerpres). — Agenția 
T.A.S.S. anunță că sta
ția automată sovietică 
„Luna-21“, lansată la 8 
ianuarie; a fost plasa
tă pe orbită circum- 
lunară. Potrivit infor-

niațiilor telemetrice, a- 
paratele instalate la 
bordul stației funcțio
nează normal, păstrin- 
du-se o legătură per
manentă cu Pământul, 
prin radio.

Stația „Luna-21“ a

avut la 12 ianuarie o 
orbită selenocentrică 
cu distanța maximă 
față de suprafața Lunii 
de 110 kilometri și 
distanța minimă de 90 
kilometri.
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Un nou episod 
in „războiul codului11Reykjavik! 13 (Agerpres). — O navă de coastă islandeză a tăiat vineri cablurile năvoade- lor unui trauler britanic, ca urmare a refuzului ambarcațiunii engleze de a părăsi zona gu- 50 în in- al
unii engleze de a părăsi . de pescuit — stabilită de vernul de la Reykjavik la de mile — și de a reintra apele internaționale. Acest cident este un nou episod „războiului codului", declanșat ca urmare a măsurilor de retorsiune adoptate la Reykjavik.
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