
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9521 Duminică 27 mai 1973 6 PAGINI - 30 BANI

ÎNTOARCEREA tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚARĂ 
Ieri, pe aeroportul Otopeni, a fost întîmpinat de mii și mii 
de locuitori ai Capitalei, de conducerea de partid și de stat. 
Un călduros și entuziast bun sosit, aprobare deplină activi
tății prestigioase desfășurate în interesul patriei noastre, 

al păcii și cooperării în lume.

VUITA SOLEMNĂ A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU LA VA TICAN

în dimineața zilei de sîmbătă. 28 
maj 1973, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. a 
făcut o vizită solemnă Papei Paul 
al VI-lea.

Șeful statului român, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, au 
fost însoțiți de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministrul comerțului ex
terior, George Macovescu. minis
trul afacerilor externe, Ioan A- 
vram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele. Iacob 
lonașcu. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Italia, con
silieri și experți-

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire privind situația interna
țională, examinindu-se problemele 
care preocupă in prezent opinia 
publică mondială.

A fost subliniată, în mod deo
sebit necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru instaurarea și 
dezvoltarea între toate statele a 
unor relații bazate pe colaborare 
și încredere reciprocă. pentru 
consolidarea păcii și securității în 
lume.

In acest cadru, a fost relevat ro
lul important pe care-1 poate a- 
x ea convocarea. într-un timp scurt, 
a Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, care să ga
ranteze respectarea de către toate 
s:atele a principiilor și normelor 
fundamentale ale dreptului și eti
cii internaționale. S-a evidențiat 
necesitatea soluționării juste și pe 
cale pașnică a conflictelor exis
tente în lume, pe baza respectă
rii intereselor legitime ale părți
lor în cauză și a dreptului fiecă
rui popor de a dispune liber de 
soarta sa.

S-a subliniat, de asemenea, im
portanța intensificării sprijinului 
ce trebuie acordat, pe baza unei 
ample colaborări internaționale, 
țărilor în curs de dezvoltare.

In timpul schimbului de vederi

ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN ITALIA

s-a evidențiat importanța ce tre
buie acordată creșterii rolului și 
eficacității Organizației Națiunilor 
Unite.

Convorbirile au prilejuit, totoda
tă, cunoașterea preocupărilor și 
realizărilor poporului și statului 
român, pentru pace și progres so
cial, și. în același timp, a contri
buției Vaticanului la cauza nobilă 
a păcii.

In acest context. Papa Paul al 

VI-lea s-a interesat asupra diver
selor aspecte ale activității bise
ricilor din România și. in mod 
deosebit, asupra vieții bisericii ca
tolice.

La sfîrșitul întîlnirii, care a 
durat peste cincizeci de minute, și 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au fost prezentate Papei 
Paul al VI-lea tovarășa Elena 
Ceaușescu și persoanele oficiale 
care l-au însoțit pe președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România în vizita sa la 
Vatican.

★
Papa Paul al VI-lea a ofe

rit în dar președintelui Nicolae 
Ceaușescu un bust în marmură al 
împăratului Traian, realizat în ju
rul anilor 120 și scos la lumină 
în urma săpăturilor de la Ostia 
antica, port roman la Marea Tire- 
niană.

La întoarcerea în patrie, bucureștenii salută cu entuziasm pe conducătorul iubit

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au îna
poiat sîmbătă în Capitală, după vi
zitele oficiale întreprinse la invi
tația președintelui Italiei și a că
pitanilor regenți ai Republicii San 
Marino.

Șeful statului român a fost înso
țit de Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
comerțului exterior, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele, de 
consilieri și experți.

Eveniment remarcabil, cu pro
funde semnificații, deschizind ge
neroase perspective dezvoltării în 
planuri superioare a relațiilor de 
prietenie dintre poporul român și 
popoarele italian și sanmarinez, 
vizita se înscrie, totodată, ca o 
pregnantă contribuție a țării noas
tre la promovarea unor noi rapor
turi între state, a climatului de în
țelegere și cooperare pe continen
tul european.

întreaga desfășurare a vizitei, 
care s-a bucurat, ca de fiecare 
dată, de un larg ecou internațional, 
a fost urmărită cu interes și vie 
.satisfacție de poporul nostru. 
Acum, la înapoierea în Capitală, 
mii și mii de bucureșteni au venit 
sâ-1 întîmpine pe șeful statului, 
să-i ureze bun venit, să-și exprime 
aprobarea deplină pentru activita
tea sa prestigioasă pusă în slujba 
dezvoltării relațiilor prietenești și 
de colaborare ale României cu 
toate statele, pentru întărirea pă
cii. securității și conlucrării inter
naționale, pentru creșterea presti
giului țării noastre în lume.

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întâmpinați cu 
multă căldură de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Gheorghe 
Cioară, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popescu, Gheorghe 

Stoica, Ștefan Voitec. Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Mihai 
Darea, Aurel Duca, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, Ștefan Andrei, cu 
soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor ob
ștești, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și artis
tice. generali, ziariști.

Au fost, de asemenea, de față 
Maurizio Battaglini, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Italiei la 
București, șefii misiunilor diploma
tice acreditați în țara noastră.

Miile de bucureșteni prezenți au 
făcut conducătorului iubit al po
porului nostru o caldă primire, sa- 
lutîndu-1 cu însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu prietenie călduroasei 
manifestații a cetățenilor Capita
lei, s-a întreținut cordial cu per
soanele oficiale venite în întîmpi- 
narea sa.

(Agerpres)

,,Sîntem foarte mulțumiți de rezultatele vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu" - 

a declarat premierul italian Giulio Andreotti

Plecarea din San Marino

ROMA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Radu Bogdan, transmite: 
/îmbăta, 26 mai 1973. Aeroportul 
Ciampino-Vest Este ora 15.00, ora 
locală. Clădirea aerogării este îm

podobită cu drapelele de stat ale 
Italiei și României.

Pentru a conduce pe președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena

* /» 

Pe aeroportul Ciampino-Vest, la plecarea din Roma

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială în Italia a președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu
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Ceaușescu, la aeroport au venit 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, consilieri ai pre
ședintelui Republicii Italiene, de- 
putați, senatori, alte oficialități ci
vile și militare.

' 1

Sînt de față Iacob lonașcu, am
basadorul României la Roma, 
membri ai ambasadei și agenției 
economice a țării noastre, condu
cerea „Bibliotecii române" din ca
pitala Italiei.

Au venit, totodată, să-1 salute pe 
șeful statului român ambasadorul 
Italiei la București, Antonino Res- 
tivo, precum și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Se intonează imnurile de statale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Italiene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Giulio Andreotti 
trec în revistă garda de onoare. 
Președintele Consiliului de Miniștri 
îl conduce, apoi, spre avion pe șe
ful statului român. La scara aero
navei mulțumește încă o dată pen
tru vizita făcută și urează un căl
duros drum bun președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La ora 15,30, aeronava preziden
țială decolează, indreptindu-se 
spre patrie. Pînă la graniță, a- 
vionul special românesc este es
cortat de reactoare ale forțelor ae
riene ale Italiei.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Italiei, Giulio Andreotti, 
a făcut corespondentului Agerpres 
la Roma următoarea declarație : 
„Sîntem foarte mulțumiți de re
zultatele vizitei pe care a efec
tuat-o in Italia președintele Con
siliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Cred că nu greșesc de 
loc că această primă vizită a unui 
șef de stat român pe melea-

(Contlnuare în pag. a IlI-a)

SAN MARINO 26 — De. la tri
misul special Agerpres, Nicolae 
Vamvu : Sîmbătă dimineața s-a 
încheiat vizita oficială a președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Republica San Ma
rino, la invitația căpitanilor re
genți Francesco Maria Francini și 
Primo Bugli.

Opinia publică sanmarineză a 
urmărit cu profundă satisfacție și 
deosebit interes desfășurarea aces
tei vizite atît de rodnice, eveni
ment remarcabil, ce deschide o e- 
tapă nouă, de istorică însemnăta
te, în evoluția relațiilor de colabo
rare dintre cele două țări și po
poare.

Schimburile de vederi la nivel 
înalt au pus pregnant in lumină 
progresele importante obținute, in 
ultimii ani. in planul raporturilor 
bilaterale, precum și voința co
mună de a le extinde și diversi
fica in toate domeniile. Ele au re
liefat. totodată, hotărîrea ambelor 
părți de a-și conjuga și mai strîns 
eforturile, de a-și aduce o contri
buție activă la instaurarea în 
lume a unei politici bazate pe de
plina egalitate in drepturi a sta
telor, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, la reali
zarea securității pe continentul 
nostru, la edificarea unui climat 
de pace. înțelegere și cooperare.

In cursul vizitei am fost mar
tori la primirea călduroasă, săr
bătorească, făcută conducătorului 
României socialiste. _ Strălucirea 
ceremoniilor oficiale, înaltele ono
ruri de stat, manifestările de în
suflețită • simpatie și profundă 
considerație ale populației sanma- 
rineze au dat o vie expresie pres
tigiului de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, a că
rui proeminentă personalitate și al 
cărui aport de seamă la înfăp
tuirea marilor aspirații ale ome
nirii contemporane au fost evi
dențiate în multe momente ale vi
zitei.

Cu aceste sentimente prie
tenești și-a luat poporul san
marinez un călduros rămas 
bun de la șeful statului român.

...Ora 9,00. La reședința din o- 
rașul San Marino rezervată înal- 
ților oaspeți români sosesc căpi
tanii regenți Francesco Maria 
Francini și Primo Bugli, cu so
țiile. împreună, iau loc în mașinile 
oficiale, escortate de motocicliști, 
indreptîndu-se spre localitatea Do- 
gana, situată la frontiera Republi
cii San Marino,

Aici are loc ceremonia plecării. 
Se intonează imnurile de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii San Marino. O gardă 
militară prezintă onorul.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
cu cordialitate rămas bun de la 
căpitanii regenți și soțiile lor.

Sînt de față personalități ale 
vieții politice sanmarineze.

Caldă manifestare de bun rămas la plecarea din San Marin®

Cortegiul prezidențial pornește 
în aclamațiile entuziaste ale nu
meroșilor localnici veniți și ei 
să-și ia rămas bun de la solii 
poporului român prieten.

Se ajunge la aeroportul Ri
mini, unde președintele Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt conduși la avion 
de oficialitățile locale.

Aeronava prezidențială deco
lează cu destinația Roma.
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FAPTUL! 
DIVERȘI 
--------------------1 
Dimitrie
Cantemir în | 
microfilme

Recent. colecția de microfilme . 
fi xerografii a Direcției genera- I 
le a Arhivelor Statului s-a im- I 
bogâțit cu două documente deo- ' 
sebit de prețioase. Este vorba I 
de microfilmele manuscriselor I 
„Istoria ieroglifică" fi „Hronicul I 
vechime! a româno-moldo-vla- ■ 
hilor'' (acesta din urmă, cu un I 
autograf al autorului conținind I 
indicații de tipărire), lucrări ce 1 
aparțin domnitorului fi savantu- I 
lui român Dimitrie Cantemir. I 
Microfilmele sint făcute după I 
aceste manuscrise, ale căror ori- . 
ginale se aBă In arhivele din I 
Moscova. |

Drum 
interzis |

Intr-o noapte, după ce a iejit I 
din serviciu, Ilie Bogdan, ajutor | 
de mecanic de locomotivă de la 
Depoul Dej-triaj, se întorcea 
spre locuința lui din satul Mâ
nă? turci, județul Cluj. In loc să 
folosească drumul obișnuit, ori 
cărarea, a pornit pe terasamen- 
tul edii ferate Dej—Beclean. 
Imprudența s-a soldat cu conse
cințe tragice. Surprins de o lo
comotivă I.B. a suferit un acei- . 
dent in urma căruia ți-a pier- I 
dut viața. I;

Două 
autocare 
pentru...
o farsă

La filiala de turism din mu- I 
rticipiul Gh. Gheorghlu-Dej s-a I 
prezentat un cetățean : „Mă nu
mesc Mircea Spridache și sint I 
delegat din partea I.A.S. Ca- I 
fimeea să transport muncitori 
de la Parava la Tulcea. Am I 
nevoie de două autocare". Fără I 
să stea pe ginduri, fără să-i ■ 
ceară delegația sau alte acte, I 
cei de la filială l-au pus la dis- | 
poziție lui M.S. două autocare 
mari, luxoase. Șl iată-1 pe dele- I 
gatul de la Casimcea „turist" In I 
două autocare, gonind înspre co- • 
muna Parava, cale de circa 100 I 
km. în localitatea respectivă I 
Insă surpriză : nici un om nu 
aștepta mașină ! „Or fi plecat I 
la Bacău" — le-a zis delegatul I 
șoferilor ; și-au pornit-o într-a- 
colo. Dar la Bacău M.S. s-a I 
făcut nevăzut. Tirziu s-a aflat I 
că M.S. nu era altul decit 
Gheorghe Moise, din Parava, I 
care în viața lui mai făcuse a- I 
semenea farse. De-această dată 
i-a păcălit pe niște gură cască I 
de la filiala de turism. Poate | 
plătind drumul lui Gheorghe 
Moise făcut cu cele două auto- | 
care se vor Învăța minte.

Primul
examen

După executarea unei misiuni I 
de zbor, pină la Galați, Adona 1 
Hagiu, care in luna martie a.c. I 
primise brevetul de pilot profe- I 
sionist, se întorcea cu avionul ’ 
sanitar IAR—817—ASW spre I 
București. Deodată, — după cum I 
ne relatează Constantin Căpilni 
de la stația centrală Avlasan — I 
i-a apărut in cale un pint pu- I 
temic. Era primul obstacol pe 
care-l înfrunta singură in ca- I 
riera ei de pilot. Examinind si- I 
tuația, A.H. și-a dat seama că 
singura soluție era să se In- I 
toarcă înapoi, Ia Galați. Dar, I 
cum furtuna a ajuns-o din 
urmă, ți aeroportul de aici a I 
fost închis ! Fără să-și piardă | 
cumpătul, după citeva minute 
de zbor, A.H. ateriza la Tulcea, I 
de unde mai tirziu s-a întors la I 
București. Un prim ji dificil 
examen al pregătirii profesio- I 
nalt fusese trecut cu succes 1

Hoțul era... 
în magazin

Ionel Dirna din Tecuci. In I 
etate de 21 de ani, a rămas In- | 
tr-una din seri ascuns In maga- . 
rinul „Modem" din Galați. In I 
timpul nopții a luat dt a putut | 
duoe — aparate de fotografiat, . 
de filmat, oostume de haine, I 
bani și unelte de pescuit — și, | 
forțlnd una din ușile magazlnu- . 
Iul, a reușit să dispară. Dar nu I 
pentru multă vreme. In urma I 
cercetărilor efectuate, organele ■ 
de miliție l-au depistat In Man- I 
gal ia. In ce-1 privește, el lși | 
va primi, desigur, pedeapsa ce . 
1 se cuvine. Ce au de spus insă I 
cel oe l-au lăsat magazinul pe | 
mină T |

Rubrică redoctatd de 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
fi corespondenții „Scînfeîî*

FIECARE LOC DE MUNCĂ — 
UN AVANPOST ÎN CINCINAL!

/—
Se spune că orice 

șantier nou începe cu 
„primul țăruș". Șl to
tuși. o corectură e ab
solut necesară. Șantie
rele, da, Încep cu un 
țăruș, dar ceva mai 
mare. Un par in toată 
regula, pe care sint 
bătute citeva scinduri 
și pe care scrie (cu 
creta, cu vopsea ori 
pur și simplu cu cre
ionul chimic, cum -nu 
o dată am văzul) : 
„Șantier Hidrocentra
lă" ; „Șantier Oțclărie 
II" ; „Șantier Lami
nor" ; „Șantier bloc 
turn" ; „Șantier Tea
tru" și așa mal depar
te. Aceasta-i borna de 
Început. Loc de con
vergență a tuturor 
basculantelor, betonie
relor, buldozerelor sau 
excavatoarelor. Mag
netul puternic, care 
concentrează in cimpul 
său de forță energiile 
umane, aprinde imagi
nația.

Apoi, firma de în
ceput este uitată. O 
Îngroapă fără ceremo
nii un buldozer sau 
roțile unei basculante 
grăbite. Cind observă 
lipsa, oamenii așază 
pe ridul proaspăt nu
mele nou, emailat, ca
ligrafiat cu grijă, cu 
migala alcătuirii unei 
cărți de vizită.

Cind s-a așezat aici 
stilpul-bornă ? In mai 
'70. Scria pe scindurile 
negeluite : „Șantierul 
♦«Independența—II", A- 
tit. în ianuarie '73, 
fostul șantier, devenit 
secția de utilaj meta
lurgic, de fapt o ade
vărată fabrică a cu
noscutei firme sibiene 
„Independența", dădea 
deja o producție de 2.8 
milioane lei. „Fabrica 
s-a ridicat in timp re
cord" — s-au înflăcă
rat unii. „înseamnă că 
a fost mare nevoie de 
ea“ — au fost de pă
rere... temperații.

— Care a fost pri
mul client ?

Ne răspunde șeful 
secției, inginerul Mir
cea Florian :

— Fabrica de rul
menți Alexandria.

O fabrică Înălțată in 
timp record lucrează 
pentru nașterea alteia, 
undeva, in Bărăgan. 
Fenomenul în sine ne 
trimite la structura 
intimă, la relațiile și 
reacțiile succesive ce 
au loc In amplul pro
ces de industrializare 
socialistă. Investiția de 
azi produce alte inves
tiții. devine linia de 
forță generatoare de

le producă pentru fa
brica din cimpie care 
o Întrece In tinerețe. 
Izvorul de trăinicie se 
află Insă aici și, pină 
la „transferul" defini
tiv. oamenii ișl fac pe 
deplin datoria, caută 
să Înzestreze aceste 
instalații cu virtuțile 
care alcătuiesc pe me
rit prestigiul uzinei.

Hala ? Populată din 
plin cu noile cuptoare

cum s-a produs adap
tarea oamenilor la 
noul flux.

Drept orice altă ex
plicație, șeful secției 
rememorează un epi
sod petrecut de curind. 
Iată-1 : echipa lui 
Luca Vasilc, de la 
montajul general, pri
mește carcasele de la 
echipa lui Petre Ba
galin. într-o zi. Luca 
il cheamă pe colegul

Ritmuri sibiene 
și reverberațiile lor 

in... Teleorman
• Borna la care se intilnesc toate basculantele ® Un 
duel „înflăcărați" — „temperați" • De partea cui era 
adevărul ? • Știți unde se călesc viitorii rulmenți de 
Alexandria ? ® O optică „picată" la examenul răspun

derii pe flux

forță. Eforturile chel
tuite dau dobînda fi
rească. utilă, necesară 
în împlinirea țelurilor 
Înalte ale edificării 
societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

— Ce-ați livrat Ale
xandriei ?

— Cuptoare de tra
tamente termice, se-n- 
țelegcf. Mai exact, pri
mele două linii : una 
de călire, alta de re- 
coacere.

N-o să scrie poate 
nicăieri că puterea 
viitorilor rulmenți de... 
Bărăgan s-a născut 
aici, în noua hală a 
„Independenței"-Sibiu, 
N-o să scrie nicăieri 
că molecula viitoarelor 
bijuterii de oțel s-a 
călit in cuptoarele pe 
care, incepind intr-un 
ianuarie '73, muncitorii 
sibieni au început să

de tratament termic 
care se nasc. Ansam- 
ble mari, executate 
intr-un flux productiv 
supus unei neobosite 
perfecționări. în ve
chea hală, unde se fă
ceau „și cuptoare", o 
echipă se apuca de un 
cuptor cu destinația 
Birlad sau Jtimnicu- 
Vilcea, Brăila, Cimpi- 
na sau Tirgoviște. și-l 
executa de la A la Z. 
Acum, aici, la ordinea 
zilei : specializările pe 
subansamble, o muncă 
concentrată unitar și 
logic, pe același pro
dus.

— Reușim, astfel, o 
producție mai bună, cu 
un indice de producti
vitate ridicat, conchide 
inginerul Mircea Flo
rian.

— Ne-ar interesa

lui de la carcase. 
„Petre, ia uită-te tu 
in desenul acesta și 
spune ce vezi ?“ „Ce 
să văd ? Planul unei 
carcase". „Cum sint 
găurile pentru bor
ne ?" „Găuri, cum 
să fie !“ „Rotunde ?" 
„Doar nu le-ai vrea 
pătrate !" „Bine. Hai 
cu mine". Și-l duce pe 
Petre Bagalin la o 
carcasă executată de 
echipa sa. Găurile cu 
pricina — decupate 
oval, nu rotunde cum 
ar fi trebuit. Nu cu 
mașina de găurit, ci, 
in grabă, cu aparatul 
de sudură autogen. 
„Ei ?“ „Frate Vasile, 
refac lucrarea și după 
aia mai stăm de 
vorbă".

Episodul are sub- 
textul lui. Echipa lui

Bagalin este recunos
cută pentru vrednicia 
ei. Se află mereu prin
tre echipele cu cele 
mal bune și constante 
rezultate. Dar a fost 
de ajuns ca un singur 
om să-și zică : „lasă, 
acum, cind unul face 
o bucată de cuptor, 
altul alta, lucrul mai 
puțin bun se amestecă 
cu celălalt și nu se 
cunoaște". Optică „pi
cată" la examenul 
răspunderii colective, 
pe flux, după cum am 
văzut. Optică refuzată 
in condițiile producției 
moderne, ale muncii 
specializate.

„Izvoarele de tărie" 
care se nasc aici — 
am numit, desigur, în
treaga gamă a celor 
peste 50 de cuptoare 
destinate tratamente
lor termice asimilate 
pină acum de uzina 
sibiană — ișl trag seva 
din tăria profesională 
și morală a acestor 
meșteri mari, bine- 
cunoscuți pentru rigoa
rea și înalta compe
tență cu care își o- 
norează renumele bi
nemeritat. în hala cu 
formele mirosind a 
beton incă proaspăt, se 
lucrează utilaje pen
tru Alexandria, pentru 
platforma industrială 
a străvechii Tirgoviște, 
pentru Birlad ori 
Cimpina.

Deschidem larg ușa 
halei, cu formele de 
beton incă proaspete 
și ne aflăm in fața 
unei noi borne de 
început. Nu. Vechea 
firmă din parul înfipt 
in mai ’70, intr-o 
margine de cimp nă
pădit de păpădii, n-a 
fost îngropată de nici 
un buldozer sau de 
roțile basculantelor. 
N-a fost amestecată 
definitiv cu pămintul 
devenit al betoanelor. 
A fost doar strămutată 
la citeva sute/de metri 
unde se naște noua 
turnătorie. Dar, despre 
popasul acesta, intr-un 
reportaj viitori

Ilie TANASACHE 
Nicolae BRUJAN

lașului Foto : S. Cristian

Cu ce se prezintă 
in marea întrecere

SIDERURGIȘTII
în cadrul combinatelor șl uzinelor siderurgice se 

desfășoară o largă acțiune menită 6ă asigure folosirea 
intensivă a agregatelor și reducerea actualelor consu
muri specifice. Specialiștii de la Galați, de pildă, au 
realizat, după concepții proprii, noi sisteme de răcire 
a furnalelor, a căror folosire favorizează obținerea 
unor economii anuale de un milion de lei.

Studiind posibilitățile de sporire a randamentului 
uzinei „Laminorul de tablă" din Galați, specialiștii au 
decis echiparea agregatelor cu pupitre ergonomice, lu
cru care a contribuit la automatizarea operațiilor de 
evacuare, transport și presiune a cilindrilor, la creș
terea productivității muncii cu circa 25 la sută, con
comitent cu Îmbunătățirea calității produselor și redu
cerea consumului de cilindri cu 15 la sută pe tona 
de laminate.

La rindul lor, siderurgiștii reșlțenl au pus la punct 
un nou procedeu de reîncălzire a aglomeratului In ve
derea sporirii rezistenței acestuia, ceea ce a permis 
economisirea unor importante cantități de cocs și 
creșterea durabilității' utilajelor de turnare.

CHIMIȘTII
Calculatoarele electronice și-au dovedit pe deplin 

aptitudinile pentru chimie, atit in dirijarea șl urmă
rirea complexelor procese tehnologice, cit și in cer
cetare. în vederea extinderii automatizării in proce
sele de conducere economică și tehnologică, recent a 
Început organizarea centrului de calcul al industriei 
chimice. Acest centru va efectua evidențe operative 
și statistice la nivelul industriei chimice, lucrări de 
planificare a investițiilor, producției, import-exportu
lui, calcule privind studiile de prognoză și marketing 
ș.a. Pe lingă aceasta, aici se vor elabora modele ma
tematice pentru dimensionarea instalațiilor chimice șl 
pentru simularea proceselor tehnologice in vederea 
optimizării lor continue și se vor studia posibilitățile 
de lărgire a folosirii procedeelor moderne de automa
tizare pe bază de calculatoare, centrul de calcul avind 
un rol deosebit în munca de cercetare pentru dezvol
tarea sistemelor informatice in industria chimică.

★
Nimic nu se pierde, totul se folosește — de la această 

idee au pornit inginerii Nicolae Popovicl, Petre Potop 
și Liviu Brinduș, din unități de cercetare ale Ministe
rului Industriei Chimice, atunci cind au abordat pro
blema eliminării bioxidului de sulf ca factor poluant 
la unele instalații industriale.' Idleea s-a materializat 
intr-o invenție brevetată pină in prezent in S.U.A., 
Franța, Spania, Belgia — țări in care problema po
luării atihosferei este deosebit de acută.

Colectivul de ingineri amintit a conceput un proce
deu și o instalație de captare și valorificare a bioxi
dului de sulf printr-un sistem de absorbție a gazului 
intr-o soluție amoniacală și tratarea sa cu acid fos- 
foric. In urma procesului rezultă, in loc de reziduuri, 
două materii prime — bioxid de sulf concentrat pen
tru linia de fabricație a acidului sulfuric și amoniacul 
și acidul fosforic, care trec într-o instalație de prelu
crare în vederea obținerii îngrășămintelor artificiale. 
Procedeul a fost conceput pentru a se integra unei 
fabrici de îngrășăminte complexe și prima instalație 
realizată pe baza acestui principiu a intrat în func
țiune la Combinatul de îngrășăminte chimice de la 
Turnu Măgurele.

GEOLOGII
Unitățile întreprinderii de prospecțiuni și explorări 

geologice Cluj au îndeplinit înainte de termen sarci
nile de plan pe primele cinci luni ale anului. Brigada 
de mineri condusă de loan Joldea, care lucrează la 
puțul nr. 2 Băișoara, cel maj adine puț de extracție 
a minereului de fier din țara noastră, a obținut un 
record de avans lunar la înaintare de 24 xn, față de 
15 m prevăzut in plan, succes care asigură scurtarea 
timpului de punere in exploatare cu trei luni. Impor
tante depășiri de plan au înscris și minerii conduși de 
Alexandru Vintilă la galeria Valea Lita și Dumitru 
Lup la galeria nr. 2 Parva. Sondorii care forează in 
zona Munților Pădurea Craiului au depășit, de ase
menea, viteza medie de foraj pe întreprindere. 
Prețul de cost al lucrărilor a fost redus, in cinci luni, 
cu 2,5 la sută' față de plan. Colectivul întreprinderii 
s-a angajat să realizeze planul cincinal în mai puțin 
de 4 ani la foraje și In patru ani și jumătate la să
parea galeriilor miniere.

(Agerpres)'

LA „SOLIDARITATEA"

ORADEA

0 INIȚIATIVĂ 
FĂRĂ NUME, 

DAR CU RENUME
Nu am aflat nici pină acum ce 

nume poartă inițiativa pornită , în 
urmă cu 6 luni de la fabrica de În
călțăminte „Solidaritatea" din Ora
dea. De fapt, nu acest lucru este 
esențial, ci valoarea ei economică, 
ecoul pe care l-a avut ea in rindu- 
rile salariaților.

Ideea a pornit din secția de croit 
piei. S-au făcut aici Încercări după 
încercări — multe din ele Încununate 
de succes — pentru o cit mai rațio
nală croire, astfel ca resturile rezul
tate să fie cit mai mici, să se piardă 
cit mai puțină piele. Oamenii cei mal 
experimentați s-au întrecut Intre el 
pentru a încadra șabloanele și tipa
rele optim pe suprafața materiei pri
me. Și, totuși, resturile — deși dimi
nuate — n-au putut fi eliminate.

O situație cu care nu . se impăca 
nimeni din fabrică — ne spune mais
trul Ioan Pop, secretarul comitetului 
de partid. S-a hotărît ca resturile de 
piele să fie folosite ca... materie pri
mă pentru confecționarea reperelor 
la încălțămintea pentru copii. Faptul 
că n-am produs niciodată încălțămin
te pentru copii a dat naștere la oare- 
cari temeri privind desfășurarea pro
ducției... „Care a fost răspunsul pie
ței ?" — l-am întrebat pe Ing. Orest 
Straciuc, directorul fabricii

— Prezentată pentru omologare și 
contractare, noua producție a fabri
cii a primit girul comerțului și, In 
ianuarie a.c., primul lot de 20 000 pe
rechi de sandale pentru copii, livrate 
magazinelor din Oradea, s-a vindut, 
in citeva zile, reprezentanții rețelei 
comerciale solicltînd suplimentarea 
contractului.

S-a stabilit. In cele din urmă, or
ganizarea unei benzi de producție 
specializate care a și fost pusă în 
funcțiune. Se vor realiza astfel, In 
acest an, 130 000 perechi încălțăminte 
pentru copii, producție în valoare, de 
5 700 000 lei, fără a se cere repartiție 
de materie primă, care în mare parte 
este procurată din import. Cu alte 
cuvinte se va economisi piele în va
loare de peste un milion leL

Și în această bătălie, ca in oricare 
alta, o victorie stimulează curajul, 
îndrăzneala...

Pe scurt, s-a hotărît să fie valo
rificat și restul... resturilor rezultate 
de la croirea pielii pentru încălță
mintea de copii. Am putut admira 
aici mai bine de 50 modele (uni
cate) de marochinărie, produse de 
artizanat, de ornamentație pentru 
interioare, lucrate cu mult gust și 
fantezie, care, în cele din urmă, duc 
la valorificarea integrală a fiecărui 
centimetru de materie primă, da 
piele.

Ținîndu-se seama că în Oradea 
mai sint două fabrici de încălțămin
te pentru adulți — „Arta" și „Crișul" 
— se preconizează valorificarea restu
rilor de piele și de la aceste două 
unități industriale, tot la fabrica 
„Solidaritatea". Se atestă, In felul 
acesta, în mod practic, larga posibi
litate de conlucrare și colaborare 
intre Întreprinderi locale pentru uti
lizarea cit mai completă a rezerve
lor și sporirea eficienței activității 
economice.

Inițiativa pornită de la „Solidari
tatea", rezultatele economice condu- > 
dente înregistrate pină in prezent, 
precum și perspectivele pe care' ea 
le oferă, ar putea îndemna și alte 
fabrici, cu profil asemănător, la pre
luarea și generalizarea ei. Ar fi și 
de datoria forului tutelar, a sindi
catului pe ramură să întreprindă 
măsuri pentru ca această valoroasă 
acțiune să fie extinsă in folosul uni
tăților de piele și încălțăminte.

Dumitru GAȚA 
corespondentul „ScînteN*

Vedere parțială a zonei industriale a

După o săptămînă de la 

declanșarea acțiunii 

„NU EXISTĂ PĂMÎNT

AL NIMĂNUI11 — 

TOTUL TREBUIE CULTIVAT

ÎN NUMAI 10 JUDEȚE

Au fost „descoperite" 
peste 8 500 de hectare

ASIGURĂRILE DE AUTOTURISME

In a doua parte a săptămlnli pre
cedente, cind se Încheia practic se
mănatul culturilor de primăvară, a 
Început o vastă acțiune de Identifi
care a terenurilor necultivate : ca
petele tarlalelor, suprafețele din 
curțile și dintre construcțiile unită
ților agricole de stat șl cooperatiste 
și ale altor unități economice din co
mune și orașe, din gospodăriile 
populației. Sint terenuri mal mici 
ca Întindere, dar puse In valoare 
ele asigură, in plus, economiei na
ționale zeci de mii de tone de po
rumb, legume și cantități Însemnate 
de furaje. Tocmai aceste conside
rente au determinat acțiunile largi 
desfășurate de către comitetele ju
dețene de partid, la care au fost 
antrenați locuitorii satelor. Peste tot. 
consiliile populare comunale, organi
zațiile de partid din cooperativele 
agricole, Întreprinderile agricole de

stat șl alte unități economice au 
procedat la identificarea terenurilor 
necultivate și s-a organizat pregăti
rea și lnsămințarea lor cu porumb, 
plante furajere și legume. Din da
tele comunicate de județe rezultă 
că peste tot unde această acțiune 
a fost privită cu răspundere au fost 
Identificate și insămințate suprafețe 
mari de teren. Ca întindere, ele di
feră de la un județ la altul și nu 
reflectă derit in parte eforturile care 
au fost depuse in această direcție, 
deoarece in unele locuri nu s-a În
cheiat o situație exactă a terenurilor 
identificate și Insămințate. Totuși, 
citeva date sint concludente in ce 
privește amploarea acestei acțiuni. 
Am ales 10 județe in care au fost 
definitivate cifrele orivind suprafe
țele de teren „descoperite" și însă
mânțate.

Județul Suprafața identifi
cată — ha

Suprafața insămln- 
țată — ha

Cluj 1 474 1 270
Constanța 1 300 1 259
Prahova 1 000 1 050
Ilfov 1 015 738
Galați 811 844
Alba 760 700
Vrancea 638 638
Sălaj 5G2 420
Vaslui 531 411
Bistrița 323 „ 315

Total 8 507 . 7 645

Iată deci o suprafață de 8 507 
hectare identificată, pămint altă 
dată al nimănui, care este 
obligat acum să producă. De alt
fel, din această suprafață 7 645 
hectare au și fost insămințate cu po
rumb, plante furajere și legume. In

numerele viitoare ale ziarului vom 
aduce la cunoștința cititorilor rea
lizările obținute in alte județe in 
acțiunea de identificare a terenuri
lor care pină acum nu au fost cul
tivate și cărora li s-a dat o desti
nație productivă.

Concomitent cu măsurile lua
te de forurile în drept, pentru 
prevenirea și reducerea numă
rului de accidente auto, Admi
nistrația Asigurărilor de Stat a 
introdus o serie de forme de 
asigurare menite să diminueze 
urmările acestora. Astfel, în caz 
de pagube produse din vina 
unui conducător auto unor ter
țe persoane, a fost introdusă 
forma de asigurare prin efectul 
legii. Plătind o primă de asigu
rare de sub un leu pe zi, auto
mobilistul nu va mai fi obligat 
să plătească altora despăgubiri, 
pentru distrugeri de bunuri pină 
la 100 000 lei, iar pentru vătă
mări corporale, In sumă nelimi
tată.

Ținlnd seama că există o 
mare diversitate de stiuații in 
care se produc accidente auto, 
ADAS a organizat și aplică 
un sistem de asigurări facul
tative auto, dintre care cea 
mai importantă este asigurarea 
Pentru avarii. In asigurarea 
pentru avarii se cuprind nume
roase cazuri de stricăciuni la 
autoturismul propriu (necuprin
se în asigurarea prin efectul le
gii de răspundere civilă auto), 
Erintre care: ciocniri cu alte ve- 

icule sau de corpuri mobile șl 
imobile, derapări, răsturnări, 
căderi în apă sau prăpastie,

prăbușirea acoperișului adăpos
tului din cauza greutății stratu
lui de zăpadă etc. De aseme
nea, ADAS acordă despăgu
biri și in cazuri de calami
tăți : incendiu, trăsnet, ex
plozie, ploaie torențială, grindi
nă, inundație, furtună, uragan, 
cutremur de pămint, prăbușire 
ori alunecare de teren etc. In 
asigurare se acoperă și costul 
transportului autovehiculului a- 
variat, dacă acesta nu poate fi 
deplasat singur, pină la cel mai 
apropiat atelier care poate face 
reparațiile sau pină la locul de 
garare prevăzut în certificatul 
de Înmatriculare. Autoturismul 
se asigură la valoarea lui, iar 
despăgubirea se acordă în limi
ta cuantumului pagubei.

Prima de asigurare variază, In 
funcție de capacitatea cilindrică 
a autoturismului. De exemplu, 
pentru „Dacia 1100" prima a- 
nuală este de 1 700 de lei, iar 
pentru „Dacia 1300“'de 2 200 de 
lei.

ADAS pune la îndemîna ce
tățenilor și alte asigurări facul
tative pentru autoturisme, in
formații suplimentare și înche
ierile de contracte de asigurare 
putindu-se efectua prin orice 
unitate ADAS sau împutemici- 
ții acesteia.
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ÎNCHEIEREA vizitei tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

IN ITALIA Șl IN SAN MARINO

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita oficială in Italia 
a președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu
La Invitația președintelui Repu

blicii Italiene. Giovanni Leone, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au în
ceput vizita de stat in Italia la 21 
mai 1973.

în timpul șederii în Italia, șeful 
statului român și persoanele care 
l-au însoțit au vizitat, pînă la 25 
mai a c., ca oaspeți oficiali ai gu
vernului italian, obiective indus
triale, monumente istorice și așe
zăminte social-culturale din Roma, 
Milano. Torino și Genova, luind 
cunoștință cu interes de realiză
rile poporului italian în domeniile 
economiei, științei și culturii.

înalților oaspeți li s-a rezervat 
o primire călduroasă, expresie a 
relațiilor de prietenie tradițională 
dintre România și Italia și a sen
timentelor de prețuire și stimă re
ciprocă de care sînt animate cele 
două popoare, legate de secole prin 
afinități de limbă și cultură.

în cursul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, a avut convorbiri cu 
președintele Republicii Italiene, 
Giovanni Leone, și cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Giulio An
dreotti. la care, din partea română, 
au participat: Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministru] comerțului exterior, 
-George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini grele, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Roma, 
consilieri și experți.

Din partea italiană au partici
pat : Giuseppe Medici, ministrul 
afacerilor externe, Matteo Mat- 
teotti, ministrul comerțului exte
rior, ambasadorul Republicii Ita
liene la București, funcționari su- 

Repu- 
de

și încuraja acțiunile de cooperare 
convenite, menite să confere stabi
litate și perspectivă schimburilor 
economice dintre România și Italia.

In vederea impulsionării activi
tății Comisiei mixte. Părțile au ho
tărî t să ridice reprezentarea în ca
drul acesteia la nivel guverna
mental.

Cu ocazia vizitei a fost semnat 
Protocolul Comisiei mixte privind 
cooperarea economică, industrială 
și tehnică, care prevede importan
te măsuri concrete vizând intensifi
carea și diversificarea colaborării 
economice <și comerciale dintre 
România și Italia.

Cele două Părți au apreciat po
zitiv Protocolul de colaborare în
cheiat in luna martie a.c., între 
Camera de comerț a Republicii 
Socialiste România și Institutul 
italian pentru comerț exterior, pre
cum și înțelegerile directe realizate 
intre Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie al Republicii 
Socialiste România și Consiliul Na
țional de Cercetare Științifică din 
Italia, subliniind importanța unor 
asemenea înțelegeri pentru dezvol
tarea relațiilor bilaterale. Ele și-au 
exprimat dorința de a le lărgi și la 
s-l te domenii de activitate.

Părțile și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția raporturilor de co- 

culturală, științifică și 
Pe 
de 

pre-

Chimiștii ieșeni 
produc

30 de sortimente 
de fire poliesterice

periori de la Președinția 
blicii, Președinția Consiliului 
Miniștri și M.A.E. italian.

Convorbirile, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordiali
tate și înțelegere reciprocă, s-au 
referit la dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Italia, precum 
și la principalele probleme inter
naționale.

Cele două Părți au subliniat im
portanța și utilitatea contactelor 
între cele două țări, pînă la cel 
mai înalt nivel și au exprimat do
rința reciprocă de a le continua șl 

, dezvolta.
Animați de dorința de a răs- 

p'jnde aspirațiilor de pace, apro
piere și înțelegere ale popoarelor 
român șl italian, de a adinei și 
dezvolta raporturile dintre Româ
nia și Italia și de a întări contri
buția celor două țări la consolida
rea păcii și securității internațio
nale, precum și la dezvoltarea 
cooperării între toate statele, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Giulio Andreotti, au semnat De
clarația solemnă comună a Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Italiene.

Cele două Părți au constatat^ cu 
satisfacție evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale romăno-italie- 
ne și au evidențiat existența unor 
noi posibilități pentru _lărgirea și 
diversificarea colaborării lor în 
toate domeniile.

în domeniul relațiilor economice, 
s-a reliefat creșterea într-un ritm 
susținut a schimburilor comerciale 
care se desfășoară pe baza Acor
dului pe termen lung (1970—1974) 
și a protocoalelor anuale de 
schimburi comerciale.

Manifestîndu-și satisfacția pen
tru rezultatele obținute'— Italia 
situîndu-se la loc de frunte în co
merțul exterior al României — 
Părțile au exprimat hotărîrea lor 
de a acționa în continuare pentru 
amplificarea schimburilor comer
ciale prin diversificarea structurii 
acestora, lărgirea cooperării eco
nomice și tehnice.

Țlnind seama de importanța deo
sebită a cooperării, ca formă supe
rioară în relațiile economice con
temporane, și in dorința de a crea 
o bază trainică, de durată, rapor
turilor dintre ele în aceste domenii, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Italiene, Giulio Andreotti, au 
semnat un Acord de colaborare e- 
conomică, industrială și tehnică pe 
termen lung.

Apreciind rezultatele celei de-a 
IV-a sesiuni a Comisiei mixte_ de 
cooperare economică, industrială si 
tehnică, desfășurată recent la 
Roma, cele două Părți au exprimat 
hotărîrea lor comună de a sprijini

ci perare 
tehnică, care se desfășoară 
baza Acordurilor cultural și 
cooperare tehnico-științifică, 
cum și a înțelegerilor directe dintre 
instituțiile culturale ale celor 
doilă țări.

In acest sens, încheierea recentă 
a Programului de colaborare cul
turală și științifică pe anii 1973— 
1975 reprezintă o nouă contribuție 
la intensificarea schimburilor re
ciproce.

Convinse de importanța schim
burilor culturale și științifice și a 
rolului pe care acestea îl au pen
tru promovarea apropierii și prie
teniei între popoare, cele două 
Părți au convenit să le încurajeze 
și în viitor, în vederea unei cu
noașteri reciproce tot mai apro
fundate a valorilor culturale, pe 
baza legăturilor tradiționale de 
prietenie și a afinităților de limbă- 
și civilizație.

In acest context. Părțile au ex
primat satisfacția față de activita
tea fructuoasă desfășurată de Bi
blioteca română din Roma și da 
Biblioteca italiană din București.

Cele două Părți s-au declarat 
gata sâ favorizeze contactele între 
organizațiile de tineret și alte or
ganizații, în domeniul turismului 
etc.

In dorința de a completa și lărgi 
cadrul juridic al relațiilor dintre 
ele. cele două Părți au semnat un 
Acord de navigație maritimă și au 
convenit să înceapă în curînd ne
gocieri în vederea încheierii unui 
Acord privind evitarea dublei im
puneri între cele două țări și a 
unei noi convenții sanitar-veteri- 
nare.

Cele două Părți au examinat pe 
larg principalele probleme inter
naționale actuale de interes comun 
și îndeosebi cele privind securita
tea și cooperarea în Europa, relie- 
fînd importante puncte de apropie
re și de înțelegere.

Apreciind rezultatele înregistrate 
pînă in prezent la consultările pre
liminare de la Helsinki. Părțile 
s-au pronunțat în favoarea con
vocării, cît mai curînd posibil, a 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa.

Cele două Părți au exprimat do
rința ca această conferință sâ con
tribuie la consolidarea păcii și 
securității și la dezvoltarea coope
rării în Europa în toate domeniile, 
înfăptuirea acestui obiectiv trebuie 
să ducă la excluderea folosirii for
ței sau amenințării cu forța, sâ 
pună la adăpost toate statele de 
orice agresiune, presiune, imixtiu
ne sau impunere a voinței altuia 
și să asigure condițiile ca toate na
țiunile sâ se dezvolte liber, potri
vit voinței proprii și să colaboreze 
între ele, în conformitate cu prin
cipiile dreptului internațional.

Pornind de la realitatea că edi
ficarea unei securități autentice în 
Europa nu poate să nu țină seama 
de aspectele militare, cele două 
Părți au examinat această proble
mă, de asemenea, în lumina des
fășurării convorbirilor în curs de 
la Viena, cu privire la 17 
centrală.

Cele două Părți, care nu 
direct zonei geografice la 
referă negocierile, și-au

Europa

aparțin 
care se 

_____ _ ,___ afirmat 
totuși hotărîrea de a contribui, în 
strinsă colaborare cu celelalte de

legații participante, la reușita ac
tualelor consultări din capitala 
Austriei, precum și la negocierile 
care vor urma ; ele au subliniat că 
orice măsură de natură politică 
sau militară întreprinsă în Europa 
nu trebuie să fie îndreptată împo
triva nici unui stat sau continent, 
nu trebuie să afecteze securitatea 
altor state, altor zone ale Europei 
sau altor continente.

Cele două Părți s-au pronunțat 
pentru adoptarea de măsuri con
crete și efective pentru încetarea 
cursei înarmărilor, realizarea dezar
mării generale și. în primul rînd, 
a dezarmării nucleare, menite să 
ducă la întărirea păcii, securității 
și destinderii internaționale. în le
gătură cu aceasta, ele au examinat 
desfășurarea negocierilor în curs 
în cadrul Comitetului de Dezarma
re de la Geneva.

Totodată, cele două Părți au evi
dențiat importanța statornicirii 
unor relații de bună vecinătate 
în Balcani și stabilirii unui cli
mat de pace și cooperare în zona 
Mediteranei în vederea promovă
rii destinderii și securității în 
Europa.

Părțile au exprimat hotărîrea 
lor de a acționa, in continuare, 
pentru accentuarea cursului nou. 
pozitiv, care se conturează în viața 
internațională și s-au pronunțat 
cu fermitate pentru stingerea fo
carelor de încordare și conflicte 
care mai dăinuie în diferite zone 
ale lumii, pentru soluționarea pe 
cale politică a tuturor probleme
lor litigioase dintre state.

în acest context, ele au salutat 
cu satisfacție încheierea acordului 
cu privire la încetarea războiului 
din Vietnam și a acordului de res
tabilire a păcii și înțelegerii na
ționale în Laos, ceea ce constituie 
un început bun pentru dezvoltarea 
unei politici de pace și colaborare 
în această zonă. Ele au exprimat 
speranța că se va ajunge în curînd 
la un acord privind restabilirea 
unei păci trainice în întreaga In
dochina.

Exprimîndu-șî îngrijorarea pen
tru situația încordată existentă în 
Orientul Apropiat, cele două Părți 
au subliniat necesitatea găsirii 
unei soluții politice a conflictului, 
pe baza Rezoluției 242 a Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967, în conformitate cu interesele 
și drepturile legitime ale tuturor 
țărilor și popoarelor din această 
regiune, inclusiv respectarea drep
turilor legitime ale palestinenilor.

Cele două Părți au subliniat im
portanța pe care ele o atribuie in
tensificării sprijinului ce trebuie 
acordat, pe baza unei largi coope
rări internaționale, țărilor în curs 
de dezvoltare, pentru asigurarea 
progresului lor și eliminarea de
calajului existent între acestea și 
țările dezvoltate.

Părțile au evidențiat importanța 
pe care țările lor o acordă întări
rii rolului și creșterii eficacității 
O.N.U. ca instrument pentru pro
movarea păcii, securității și coope
rării internaționale și au hotărît să 
dezvolte colaborarea statornicită 
între reprezentanții lor în acest 
for Internațional.

Avînd în vedere importanta con
tribuție a contactelor personale și 
a schimbului de păreri dintre fac
torii de răspundere ai celor două 
țări la dezvoltarea. colaborării bi
laterale, la întărirea încrederii, sti
mei și respectului reciproc dintre 
popoarele român și italian, cele 
două Părți au exprimat via satis
facție pentru convorbirile lor rod
nice, prilejuite de vizita președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, prima vizită a unui șef 
de stat român în Italia, moment de 
o deosebită semnificație în rela
țiile bilaterale româno-italiene și 
au reafirmat hotărîrea lor de a 
continua asemenea contacte, în in
teresul celor două popoare, al pă
cii și securității în Europa și în 
lumea întreagă.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
adresat cele mai vii mulțumiri 
președintelui Giovanni Leone și 
guvernului italian pentru primirea 
călduroasă care i-a fost rezervată 
pretutindeni în timpul vizitei în 
Italia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au invitat pe pre
ședintele Republicii Italiene, Gio
vanni Leone, și pe doamna Vitto
ria Leone să facă o vizită oficială 
în România.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere. Data vizitei urmează să fie 
stabilită pe cale diplomatică.

Moment solemn pe aeroportul Ciampino-Vest, la plecarea președintelui Nicolae Ceaușescu : ie intonează im
nurile de stat ale României și Italiei

Tovarășa Elena Ceaușescu
a vizitat Capela Sixtină

n
Roma

(Urmare din pag. I)

gurile țării noastre reprezintă un 
moment deosebit de important 
pentru dezvoltarea continuă a 
tradiționalelor noastre relații, în 
cele mai diverse domenii și, în 
același timp, ne va permite să 
intensificăm conlucrarea noastră 
pe planul acțiunilor politice in
ternaționale, contribuind astfel 
la impulsionarea procesului de 
destindere, aflat astăzi în plină 
evoluție. Documentele semnate cu 
prilejul vizitei, și îndeosebi' De
clarația solemnă comună, re
afirmă aceasta în mod clar, pre
cum și hotărîrea noastră de con
tinuă apropiere și înțelegere.

în încheiere, doresc să vă spun 
că organizarea acestei vizite a 
constituit pentru noi nu numai o 
mare plăcere, dar și o sarcină 
dintre cele mai ușoare și aceasta 
deoarece președintele Nicolae 
Ceaușescu este o personalitate 
politică foarte cunoscută și deo
sebit de apreciată de întregul 
popor italian. Sînt convins că 
acest lucru l-a putut constata și 
conducătorul statului român. în 
urma manifestărilor de aleasă 
prietenie și caldă simpatie cu 
care a fost înconjurat pretutin
deni unde s-a aflat pe pămîntul 
Italiei".

Litoralul românesc
duiește in aceste zile circa 20 000 
de turiști din țară și de peste ho
tare. Recordul turiștilor români 
este deținut de stațiunea Eforie 
Sud. unde peste 4 000 de oameni ai 
muncii se bucură do tot farmecul 
vacanțelor estivale. Stațiunea Efo
rie Nord a primit peste patru 
mii de turiști sosiți din multe țări 
europene. Marele complex turistic 
,.Delfinul" lucrează la canacitatca 
maximă. Programul turiștilor este 
completat, după preferințe, cu seri 
distractive, excursii pe trasee tu
ristice variate, sau cu seri româ
nești petrecute la crama „Continen
tal" din Constanta, alte activități 
sportive și recreative. In stațiunea 
Mamaia, care găzduiește oaspeți 
din peste zece țări europene, ince- 
pind cu cele din Peninsula scan
dinavă și terminind cu cele din 
partea de sud-est a continentului, 
a fost inaugurat in aceste zile com
plexul turistic „Caraiman".

întreprinderea electro- 
centrale Ișalnița-Craiova 

a sărbătorit zilele acestea un eve
niment deosebit : producerea celui 
de-al 33-lea miliard kilowat-oră. 
De la începutul anului și pină in 

craioveni 
sistemului

prezent, energeticlenii 
au livrat suplimentar 
energetic național peste 60 milioane 
kilowati-oră. Datorită unei mai. 
bune organizări a reparațiilor, a

făcuteîn timpul vizitei solemne 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
la Vatican. Papei Paul al VI-lea, 
tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
Capela Sixtină, capodoperă a lui 
Michelangelo Buonarroti, creație 
de o covîrșitoare forță artistică. 
Capela este îndeosebi cunoscută 
datorită faimoasei „Judecăți de 
apoi* — executată de marele ar-

tist în 
nele și 
reflectă 
atinse de Michelangelo.

Prof. Redig de Campos, directo
rul Muzeelor Vaticanului, a dat 
explicații distinsei oaspete, prezen- 
tind, de asemenea, și frescele 
lui Michelangelo din Capela Pau- 
lină.

perioada 1534—1541. Sce- 
personajele ce o compun 
pe deplin culmile artei

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

ROMA

Părăsind teritoriul Italiei doresc să vă exprim, în numele meu și. al 
soției mele, cele mai calde mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită de 
care ne-am bucurat pe pămîntul frumoasei dumneavoastre țări.

îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile pe care le-am 
avut vor contribui la întărirea prieteniei și dezvoltarea pe multiple pla
nuri a relațiilor româno-italiene, în interesul celor două popoare, al cau
zei colaborării și păcii în Europa și în lume.

Folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră și întregului 
popor italian prieten urări de sănătate și fericire, de prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelențelor Lor
Domnilor FRANCISCO MARIA FRANCINI 

și PRIMO BUGLI
Căpitani Regenți ai Republicii San Marino

La părăsirea teritoriului Republicii San Marino, doresc să vă mul
țumesc cordial pentru primirea plină de căldură și ospitalitatea aleasă 
de care ne-am bucurat in tot timpul vizitei pe pămîntul țării dumnea
voastră.

Cu convingerea că legăturile de prietenie și colaborare dintre țările 
și popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, doresc sâ vă 
adresez dumneavoastră și. prin dumneavoastră, harnicului și entuziastu
lui popor sanmarinez cele mai calde urări de sănătate și fericire, de 
progres și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

riția familiilor chimîștilor. forestie
rilor și constructorilor hidrocen
tralelor de pe Olt in primele 4 luni 
ale acestui an.

preocupării permanente a muncito
rilor. tehnicienilor și inginerilor 
pentru exploatarea la parametri 
optimi a mașinilor, agregatelor și 
instalațiilor a fost posibilă încadra
rea in normele de consum de com
bustibili. obținindu-se economii cu 
care se pot realiza peste 20 mili
oane kilowați-oră.

Noi utilaje în dotarea 
portului Galați. Zi,ele aceslea’ 

in dotarea serviciilor de întreținere 
și reparații ale Șantierului naval 
din Galați a intrat docul plutitor 
nr. 6 430. construit la Șantierele, 
navale Drobeta Tr. Severin, 
doc plutitor, după cum ne 
ra tov. Iulian Simionescu. 
torul Navrom-Galați. are o capa
citate de ridicare de 800 tone, pe
rioada de scufundare și ranfluare 
cu nava propusă pentru andocare 
realizindu-se in numai o oră și ju
mătate. De asemenea, fată de cele 
trei zile, cit dura andocarea unei 
nave prin sistemul clasic al sănii
lor. operațiunea executată in pre
zent de moderna instalație pluti
toare se efectuează într-un timp 
foarte scurt, cu numai 11 oameni, 
față de 60—70 cîți erau necesari 
înainte.

„Carom-60" — cel de-al 
șaptelea sortiment de 
cauciuc fabricat la Bor- 
ZeȘtl Eficicnța economică a nou

lui produs se cifrează Ia cîteva zeci 
de milioane lei. Avînd un conținut 
înalt de stiren. acesta înlocuiește 
duramitul — produs procurat pînă 
acum din import — și _ar?_ 
utilizări 
minte.

in industria
largi 

de Incălță-

Noul 
decla- 
direc-

electrified transpor- 
In mina Șuior, din 
Maramureș. Această mă- 

spori viteza de transport a

Se 
turile 

județul 
sură va .........— — . .
minereului cu 15 kilometri pe oră, 
iar prin înlocuirea locomotivelor 
cu combustie Internă se va su
prima o importantă sursă de 
luare a aerului din subteran. Lu
crări similare se execută la 
Herja și Nistru.

po-

Ilba,

nou
100

Acestea se

La Rm. Vîlcea - un 
bloc de locuințe, cu 
de apartamente.

adaugă altor 300 de aparta
mente care au fost puse la dlspo-

Colectivul de muncă de la 
Combinatul de fibre și fire ain- 
letlce din Iași a realizat în a- 
cest an o depășire de aproape 
80 milioane lei la producția 
globală. Toată această produc
ție a fost realizată intr-o largă 
gamă de sortimente. Ir> ultima 
vreme, la cererea beneficiarilor 
interni și externi, combinatul 
ieșean a realizat fibre lucioase 
și cu filamentul mai subțire, 
precum și fibre tip bumbac cu 
contracție redusă, destinate unor 
sortimente de tricotaje fine. 
Prin punerea în funcțiune a 
unei noi instalații s-au realizat 
pentru prima oară în țară și fi
bre polipropilenice intr-o largă 
gamă de culori, care 6e utili
zează în industria ușoară la 
fabricarea de stofe de mobilă, 
covoare etc. Pe lingă acestea, a 
mai fost realizată și o fibră 
tip in, iar în probe tehnologice 
se află o fibră tip bumbac cu 
contracție mărită, cerută ca su
port pentru fabricarea pielii 
artificiale. în colaborare cu in
stitutul de chimie macromole- 
oulară „Petru Poni“ și Institu
tul politehnic Iași se lucrează 
acum pe o instalație-pilot la 
obținerea pielii sintetice.

Chimiștii * . — -
sortimente

ieșeni produc 30 de 
de fire poliesterice.

Forajul cu circulație inversă, 
utilizat în cazul lucrărilor efec
tuate la adincimi medii, a fost 
experimentat cu succes in cim- 
pia Bărăganului. După noul 
procedeu, fluidului introdus în 
spațiul mineral i se imprimă o 
direcție inversă de acțiune, ast
fel încit acesta să poată fi eva
cuat prin intermediul garniturii 
de foraj. Recuperarea fluidului 
de foraj, care nu se mai pierde 
atunci cind întilnește orizonturi 
fisurate, asigură, implicit, eco
nomisirea unor importante can
tități de produse chimice inclu
se in compoziția sa.

Cu toate că nu modifică di
rect viteza de înaintare, forajul 
cu circulație inversă, eliminind 
pierderile de fluid și, odată cu 
aceasta. înlăturind stagnările 
specifice, semnălate în cazul u- 
tilizării vechilor metode, per
mite reducerea substanțială a 
timpului de lucru.

Noul procedeu poate fi Intro
dus în practica forajului și, tot
odată. generalizat, cu ajutorul 
unei garnituri speciale pentru 
săpat și a unui dispozitiv care 
se adaptează la instalația de 
pompare a noroiului, ambele 
realizate după proiectele specia
liștilor din cadrul întreprinderii 
de foraj și lucrări geologice 
speciale.

La „Metal otehnlca' 
Tg. Mureș

Harnicul colectiv de munci
tori, tehnicieni și ingineri al în
treprinderii „Metalotehnica“ din 
Tg. Mureș realizează in prezent 
o gamă largă de utilaje textile, 
în 150 de tipodimensiuni. Se 
află in plină desfășurare acțiu
nea <je reprolectare a unor pro
duse și subansamble pentru re
ducerea consumurilor specifice 
de metal și lemn, introducerea 
pe scară mai largă a înlocuito
rilor, acțiune care duce ]a o 
mai mare durabiiitate a produ
selor și la ridicarea performan
țelor tehnico-funcționale ale a- 
cestora. Recent s-a încheiat 
modernizarea mașinii de cusut 
și surfilat, aducîndu-l-se îmbu
nătățiri substanțiale la sistemul 
de ungere a utilajului, la me
canismul greiferelor și la insta
lația electrică. Este în curs de 
modernizare și mașina de în
cheiat tricot, la care consu
mul de fontă va fi cu 15 la sută 
mai mic decît la vechiul tip de 
mașină. Pînă la sfîrșitul acestui 
an, toate produsele realizate la 
„Metalotehnica" din Tg. Mureș 
vor fi noi sau modernizate.

De curînd, 21 coope
rative agricole din ju
dețul Vrancea au °r«ai'izat 

creșterea taurinelor în 9 asociații 
intercooperatiste, care dețin 13 700 
taurine, din care 6 700 vaci și ju- 
ninci. Au fost create condiții pen
tru mecanizarea lucrărilor de pro
ducere, preparare și administrare a 
furajelor, pentru îmbunătățirea 
tehnologiilor de creștere, furajare 
și îngrijire a animalelor.

0 viteză de fora) care 
depășește cu 22 m preve
derile înscrise în plan *-* 
realizat la schela de foraj Craiova. 
Ca atare, la actuala adincime medie 
de 2 590 m, nivelul vitezei medii de 
foraj (608 m granic-lună) atins in 
intervalul care a trecut de la înce
putul anului și pină acum, este con
siderat cel mai înalt din ultimul 
deceniu. Aici, sarcinile planului de 
foraj la zi au fost depășite cu 2 432 
m, schela predind unității de ex
tracție, in avans față de prevede
rile din grafice, două sonde, iar In 
situațiile statistice au fost înscrise, 
suplimentar, economii de valoare 
de 1 200 000 lei și 683 000 lei bene
ficii.
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Poezia nu a cunoscut 
niciodată la noi o mai largă 
răspindire ra azi. Ne stau 
mărturie volumele numr- 
maae ce poposesc pe me
șele librarilor in fie
care zi, ne-o confirmă 
manuscrisele aflate in curs 
de editare, ca și versurile 
publicate cu consecvență 
de revistele noastre de 
cultură ; o certifică numă
rul impresionant al color 
care bat Ja porțile afir
mării.

Dar. cum e șl firesc, 
mai sint unii autori care 
și-au făcut, se pare, un a- 
devărat crez in a clama du
reri simulate, a mima su
ferințe ipotetice. Accen
tele nu sint deloc rare in 
unele reviste județene de 
cultură, ca de pildă in ..Ori
zon?" sau in ..Tomis". 
Lectura producțiilor po- 
etice din ultimele nu
mere ale celor două pu
blicații ne poate furniza 
atit măsura proporției la 
care se ridică versificațiile 
fără valoare, mimetice, cit 
si o idee asupra consecin
țelor morale ale acesteia in 
evoluția creației tinerilor 
poeți, care — după un de
but mai mult sau mai pu
țin promițător — sfirșesc 
prin a cultiva o poezie fără 
identitate, o poezie a inu
tilului. care nu servește 
nimănui.

Spre ce anume tendințe 
înclină de obicei acești po
cii ? Ce idei și sentimente 
isi propun să ne transmită? 
O analiză a versurilor 
relevă faptul că cei mai 
mulți dintre cei vizați op
tează pentru un soi de 
..metaforism- al motivelor 
poetice traditionale, pre
luat. reluat, retopit și re- 
modelat după clișeele poe
ziei evazioniste. Procedeul 
constă in a prelua 
un motiv — vechi de 
cind lumea — în ipostaze 
cit mai bizare cu putință. 
Mostre de acest gen ne 
servesc aproape periodic a- 
deptii „spațiului teluric", 
pentru care Pămîntul este 
un ideal mijloc de evaziune 
spirituală, după modelul 
poeților spatialiștî. supra
realiști. Goana lor după 
spații infinite ii conduce 
spre exacerbarea unei e- 
xistente larvare : ..Cerșim 
—Ungă columna mirificelor 
trăiri / trudnică ctitorie de 
risc — pămîntul "... (..To
mis" — nr. 21/1973). care 
contrazice brutal realitatea 
însăși. Mineralele, plantele, 
animalele sint percepute de 
acești poeți nu ca elemente 
firești, ci numai ca „stări" 
ale materiei văzute in 
strictă relație cu moartea ; 
în alte variante, misteri
oase forte cosmice (,,E ci
neva hohotind la trapez f 
patronind din umbră balul"

— „Orizont" nr. 17/1972) n« 
regizează din umbră desti
nul în final, poetul spația- 
1 st — și în imaginația «a. 
în’roaga omenire — se în
chină unul Idol nevăzut, s- 
lot puternic : „El le primea 
rum un țurnn cupa de lapte 
(...) /$i noi eram ceata 
Lui frageda și însingurată"... 
ț..Torm-" nr. 5 1973)...

Aceste lamentații 11 
parc autorilor lor cA n-ar fi
ves nici un sens dacă nu ar 
fi susținute si de o negare a 
limbajului, a vocabulelor : 
poeții respectivi sint stri
viți de „avatarurile cuvin
telor". îndoielile lor fiind

nllle «dresate vietăților pă
durii, valurilor, st meilor șl 
lespezilor — pretexte posi
bile pentru declanșarea ver
sului autentic in cazul unui 
talent veritabil — cel mal 
mulți ajung curind la.... o- 
boseală ; încetul cu lndrtul, 
universul lor se îngustează 
și in loc de o diversitate de 
stiluri și moduri de expre
sie asistăm cu îngrijorare 
la o perpetuă pauperizare 
a registrului poetic, la ver
suri sărace, in care meta
forele sint o pasare rară.

Merită meditat. In același 
sens, și asupra unui alt 
exemplu : predilecția u-

Ma] mult, ««emcnoR dez- 
batei. ar trebui extinse șl 
a-uprn consecințelor imită
rii unor modele străine tra
ci i; iior noastre culturale, 
spiritualității noastre. Nu 
trebuie uitat că e mai greu 
de a orienta pașii unor ti
neri poeți după ce au trecut 
prin „focul" unei mode de 
pripas, că însăși încerca
rea lor de detașare —- după 
cultivarea unui anumit gen 
de poezie — este deseori 
dificilă, dacă nu Imposi
bilă. O atare situație in- 
tilnim și in paginile ce
lor două publicații citate 
mal sus : nu îndeajuns de

Peregrinările Pegasului 
pe drumurile 

banalităților triste
insemnâri despre poezia inutilă

înseși îndoielile vorbelor o- 
meneșt.i, stările confuze ale 
graiului : „Mă descompun 
cu fiecare cuvînt pe care-l 
rostesc"... („Orizont" nr. 
10.1973) ; nonsensurile ling
vistice menite a atribui o 
anumită tensiune unor 
stări sufletești excesive de
generează in mod fatal in
tr-un verbiaj gratuit, in 
versuri golite de orice sem
nificații etice : „Va creș
te iar otava in vatra mea 
de lut / un „uger' de pă
pușă din nou am să asmut / 
(...) / și-am să răstorn vo
cale din gușă pină sus" 
(„Orizont" — nr. 71973).

Ce sentimente generoase 
ne pot dărui aceste locuri 
comune, ce emoție poate 
provoca decizia poetului de 
a răsturna „vocale din 
gușă" ? Acumularea lor 
cantitativă nu face decit să 
anuleze orice fior lăuntric, 
să facă loc ilogicului, să 
favorizeze cele mai nevero
simile divagații, compro
mițând însăși idees de poe
zie.

După cum se poate ve
dea. drumul poeților tineri 
promovați de cele două 
reviste nu e prea lung : de 
la obsesia pietrelor, a „tre
cerii" in timp, de la lita-

nor poeți dobrogeni . de 
a cin la marea ni 
se pare firească, marea fi
ind de veacuri un statornic 
motiv de inspirație. Cele 
mai multe poeme aprio
ric dedicate acestui mo
li v — și inserate cu 

consecvență d« revista „To- 
mis“ — sint departe de 
reușită. Exemplele sint 
prea numeroase pentru a fi 
citate aici, tinerii poeți nu 
trebuie să uite că reluarea 
unui motiv prezent in cre
ația altor generații impune 
un deosebit efort de elabo
rare artistică. In această 
privință. istoria literară 
spune îndeajuns. „Teme
le marine" nu trebuie 
să ducă la conformism, la 
repetiții, la platitudini, la 
sărăcirea registrului unor 
poeți începători.

în general, procedeul re
luării unui motiv poetic nu 
înseamnă Imitarea unui 
model, cultivarea unui stil 
de împrumut ; asemenea 
date nu sint străine celor 
care fac primii pași in poe
zie, dar dezbaterea lor. 
competentă, ar trebui să 
preocupe intr-o mai mare 
măsură cele două redacții 
și altele din diverse centre 
culturale ale țării.

maturi pentru a se bizui 
pe propriile lor forțe, debu- 
tanții, mai ales, după citeva 
poeme care au văzut lu
mina tiparului, se cred o- 
bligați să meargă pe ur
mele altora, cramponin- 
du-se (adesea și cu osten
tație !) de tot felul de „mo
dele" : „Eheu, Maria, mi se 
pare sentința anilor loială / 
Am să rămin cu schimm- 
cia căpătuit pină-n sprin- 
cene / Tu vei uza niște 
cearceafuri și-o limuzină 
infernală / Eu am să cint 
neimplinirea din chimo- 
nouri gordiene"... („Ori
zont" — nr. 7.1973). Astfel 
de producții poetice sint 
departe de posibilitatea 
de a marca drumul unui 
poet.

Exemplul de mai sus nu 
este unicul : „foiletoane" 
versificate, de cea mai ba
nală factură, întâlnim ade
sea in cele două reviste 
(„Faceți dragoste / Dar cine 
știe să cinte la nesfirșit un 
Po 'em despre iubire și 
prietenie. Imn soa/re- 
lui. care persistă și 
mării ce nu știe / 
să spună nimic traductibil 
cind doare / cint de mare e 
geometria !“... — („Orizont" 
— nr. 6/1973). Iată și o re

plică similară din „Tomls" 
nr. 3 1973 ; „Fd dragoste / a- 
propiindu-tc de mine I Sint 
ce nu știi despre vis / Si / 
Apa hrănește nisipul / 
Crede in apa cu umbră I 
Să-mi schimb nașterea / Cu 
nașterea aerului"... Acest 
folletonism in versuri, um
brit de pustiuri, limuzine 
inf-in.ilo și alic inven
ții metaforice, deservi
te și cele mai bune in
tenții ale autorilor. Exerci
țiile de stil sint lipsite — 
după cum sp vede din e- 
xemplele culese — do vir
tutea de a demonstra un 
crez, o opțiune, dc a trans
mite un gind generos. A- 
ccstc prețiozități verbale nu 
pot să ne înfățișeze decit o 
lume statică, o lume a fiolă 
înir-un stadiu primar al 
existenței, in opoziție fla
grantă cu realitatea noas
tră. Penuria conceptuală 
este evidentă : limbajul 
rebarbativ, vocabularul li
turgic (oseminte. cădel
nițe. icoane). imaginile 
șocante („zvelt ca un 
mustang, ,.Apollo" — „bă
iat ca un lingou", „carnea 
dezvelită-n absolut") nu 
reușesc să salveze compu
nerile do mediocritate șl 
anodin. Asemenea produc
ții poetice obligă cititorul, 
In cel mai bun caz, să ri
dice nedumerit din umeri 
si să se întrebe asupra ros
tului apariției lor în publi
cațiile noastre de cultură.

Firește, nu toate produc
țiile poetice din cele două 
reviste fac această impre
sie. Dar o lectură atentă 
ne îndeamnă să observăm 
că numărul noeziilor inutile 
este destul de mare in cu
prinsul paginilor de poezie 
publicate periodic de revis
tele citate, că prea adesea 
Pegasul peregrinează pe 
drumul unor triste bana
lități, hrănindu-se nu cu 
jar, ci cu troscot din cel 
mai necomestibil. Faptul a- 
cesta implică direct răs
punderea conducerilor re
dacțiilor respective fată de 
cultură, fată de orientarea 
oe care o asieură creației 
originale. Conducerile pu
blicațiilor de cultură au o- 
bligatia de a selecta cu răs
pundere maximă fată de 
conținutul și valoarea lori 
producții lirice demne de 
vremea noastră, de tradiții
le poeziei românești, de a 
refuza cu mai multă fermi
tate pseudo-poezia. O dez
batere pe tema creației li
terare deschisă in coloanele 
acestor reviste ar putea 
concura la o mai statornică 
aplecare a poeților asupra 
realităților epocii noastre, 
ceea ce ar putea determina 
ridicarea calității versurilor 
lor.

Georqe CUIBUȘ

Manifestări 
consacrate aniversării 
Revoluției de la 1848

BOTOȘANI (corespondentul „Scln- 
ten- Nicolae Zamflrescu). Simbătă 
după-amiază, In sala Teatrului de 
siat „Mihai Eminescu" din Boto
șani o avut loc o adunare populară 
consacrată împlinirii a 125 de ani 
de la Revoluția din 1848, la care au 
participat Petre Duminică, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid. alfi membri ai biroului co- 
mitetiilui județean de partid si ai 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, activiști de partid 
și dc stal, numeroși oameni ai mun
cii din oraș. Despre însemnătatea 
Revoluției de la 1848 in Tarile Ro
mâne a vorbit Mihail Burlacii, se
cretar al comitetului județean de 
partid. In continuare. Intr-o atmosfe
ră de puternic entuziasm, cei pre- 
zenfi au adoptat textul unei telegra
me adresate C.C. al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Adunarea populară s-a încheiat 
cu un spectacol omagial.

★
St în localitățile județului Neamț 

continuă să se desfășoare ample ac
tivități culturale. consacrate săr
bătoririi a 125 de ani de la Revolu
ția din 1848. Pe tema : „Început de 
epocă nouă, pagină de epopee in 
istoria patriei", casele de cultură din 
Roman. Tg. Neamț și Bicaz. cămi
nele culturale din Săvinești, Păstrâ- 
veni. Bulnărești, Tazlâu și Borleștl 
tiu organizat simpozioane, seri oma
giale. recitaluri de versuri patrio
tice și montaje liferar-cinematogra- 
fice, in cadrul cărora activiști de 
partid și de stat, profesori de isto
rie. muzeografi au vorbit despre 
semnificația Revoluției din, 1848 și 
despre bărbații, iluștri care s-au si
tuat in fruntea bătăliei pentru li
bertate, dreptate socială și indepen
dentă națională.

★
Locuitorii din comuna Budeștl, 

județul Vilcea, au participat la un 
simpozion consacrat evenimentului 
de la 1848. La riadul lor, elevii li
ceului „Nicolae Bălccscu" și cei ai 
Grupului școlar sanitar din Rm. Vil
cea au urmărit, in cadrul unor sim
pozioane. expuneri despre lupla 
pentru emancipare națională și so
cială a poporului nostru.

★
BUZĂU (corespondentul „Scinteii", 

Mihai Bâzul.In cadrul manifestări
lor închinate Revoluției de la 1848. 
simbătă 26 mai, la Buzău, sub egi
da secției de propagandă a comite
tului județean de partid, s-a desfă
șurat sesiunea de comunicări și re
ferate „125 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din Țările Ro
mâne". In încheierea sesiunii a avut 
loc un spectacol de poezie patrio
tică.

Șirul acțiunilor consacrate ace
luiași eveniment a înscris la Buzău 
și vernisajul din sala „Moldavia" al 
expoziției omagiale de pictură și 
sculptură „1848".

CINCI ARTIȘTI

t V

Programul I

«.00 Gimnastica pentru toți.
8.10 Pentru sănătatea dv. : Con

junctivitele — profilaxia ș! 
tratamentul lor.

1.20 Cravatele roșii... din Jude
țul Bihor © Film serial 
„Daktari". Episodul „Judy 
și puiul de elefant" (TI).

«.50 Viața satului.
14.00 Emisiune in limba maghiari.
12.30 De strajă patriei.
13.00 ALBUM DUMINICAL.
16.30 Film serial pentru tineret

„Tunelul timpului". Episo
dul Viii : ..Răzbunarea lui 
Robin Hood".

17.20 Fotbal : România — R.D
Germană (Preliminariile
Campionatului mondial). 
Transmisiune directă da la 
stadionul „23 August”.

18.15 Avanpremieră.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Săptâmîna po

litică internă și internațio
nală în imagini.

K.00 Reportaj filmat : VIZITA
PREȘEDINTELUI CONSI
LIULUI DE STAT AL RE
PUBLICII SOCIALISTE RO
MANIA. NICOLAE 
CEAUSESCU. IN ITALIA SI 
SAN MARINO.

Î0.45 Soliști Îndrăgiți de muzici 
populară.

«1.00 Film artistic : „Taxiul" —
producție a studiourilor ci
nematografice poloneze.

Î2.30 Telejurnal.
S2.4-0 Duminica sportivă • Fotbal î 

Cehoslovacia — Anglia. Se- 
lecpunl Înregistrate de la 
Fraga.

Programul n

11.00-13.M Concertul orchestre!
simfonice a Filarmonicii
..George F.nescu". Solistă 
Wanda Wilkomirska (Polo
na). Dirijor Remus Tincoca 
(Canada). In program : Sui
ta a H-a de George Enescu ; 
Concertul pentru vioară șl 
orchestră de Berg ; Simfo
nia a TX-a In Do major de 
Schubert.

»o.45 Caleidoscop cultural-artis
tic.

îl.00 Opera In studio : „Logodnă 
la mănăstire" — o ODeră co
mică de Serghei Prokofiev, 
după Sheridan. Interpre
tează ansamblul Operei din 
Brno.

tl.M Telex tehnlco-știlnțlflc. 
22,10. Film «erlaJ „Mannlx".

• Acea pisică blestemată t EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30: 16;
18.30; 20,45, GLORIA — 8.30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 20.45.
o Neamul Șolmăreștilor : MOȘI
LOR — 15,30: 19. la grădină — 20. 
e Grâbi(i apusul soarelui : VOL
GA — 10: 13; 16; 19, ARTA — 
15.30: 19. la grădină — 19.45.
• Domnișoarele din Rochefort —
9 45 ; 12; 14.15, Medalion Stan și 
Bran — 16.30: 18.30. Călătorie spre 
Infinit — 20,30 : CINEMATECA
(sala Union).
© Colier pentru Iubita mea t 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Misterul din insula Balfe : BU- 
7.EȘTI — 9: 11.15; 13.30; 16; 18.15; 
20.30. la grădină — 20.
• Sunetul muzicii : FLOREASCA
— 15.30: 19.
• Drumurile bărbaților : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.30; 
18; 20,15.
• Ce se lntlmplă. doctore 7: AU
RORA — 9: 11.15; 13.30: 15.45; 18;
20.15. la grădină — 19,45, TOMIS
— 9: 11.15; 13.30; 15,45: 18.15; 20,30, 
la grădină — 20. FLAMURA — 9; 
11.15; 13,30: 16; 18.15; 20.30.
o Eolomea : UNIREA — 15,30: 18;
20.15.
• O floare și doi grădinari : 
GRADINA UNIREA — 19.45.
• Tara sălbatică : DACIA — 9;
11.1’5: 13,30: 16: 18.15; 20,30. VI-
TAN — 15.30; 18; 20.30, la grădină
— 20.
o Tecumseh : GIULEȘTI — 10;
15,30; 13; 20.30, PROGRESUL — 
15.30; 18: 20.15.
a Nici un moment de plictiseală t 
BUCEGI — 15.30; 18: 20.30. la gră- 
d:nâ - 20. LIRA — 15.30; 18; 20.30. 
ia grădină — 20.
• Raportul agentului 36 : FE
RENTARI — 15.30; 17,45; 20.
o Organizația : COTROCENI —
15.30: 18; 20.15.
• Clasa muncitoare merge In pa
radis : MIORIȚA — 9: 11.1-5; 13.30; 
15.45; 13.15; 20.45, GRADINA SE
LECT — 20.
• Adio. Petersburg î: PACEA — 
16; 13: 20.

teatre

Romăniafllm prezintă filmul pentru copii

cinema
• Eliberare* (seriile IV șl V. pa
noramic) : PATRIA — 9.30: 13:
16.30; 20.
• Bâtrinli bandiți : LUMINA — 
>; 11.15; 13.30; 16; 18.30; 20.45.
• Copiii căpitanului Grant : FES
TIVAL — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.30: 
21. la grădină — 20.
• Rond de noapte : SCALA — 9; 
11.15; 13.30; 16.15; 18.45; 21.15. GRA
DINA DINAMO — 20.15.
• Cind legendele mor : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16.30:
18.45; 21, ia grădină — 20. FAVO
RIT — 9.15: 11.30; 13,45: 16: 18.15: 
20.30. GRADINA DINAMO — 20.
• CiprlaD Porumbescn : CAPI
TOL — 9.30: L2.30: 16.15: 19.15. 1* 
grădină — 20. MODERN — 9: 
12.tO; 16; 19.15. la grădină — 20.
• Pe aripile vlntului : LUCEA
FĂRUL — 10; 14.30; 19. la grădi
nă — 20. ARENELE ROMANE — 
20.
• Ceața : CENTRAL - 9; 11.15; 
13.30; 15.45: 18; 20.15. MELODIA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18.30: 20.45.
• Veronica : DRUMUL SĂRII - 
16: 18; 20. DOINA - 9; il; 13; 15; 
18.30; 20J0.
A Fată bătrinâ : GRIVITA — •: 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 20.30.
a Amintiri bucurețtene ; TIM
PURI NOI — 9—20.15 In conti
nuare.

• Opera Română : Madame But
terfly — 11 ; Răpirea din seral —
19.30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 10.30. Soarele Londrei —
19.30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Zodia 
taurului — 10.30, Un fluture pe 
lampă — 15.30; Moartea ultimu
lui golan — 20. (sala Studio) : Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară —
10.30. Părinții teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 10.30, Mutter Courage — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la Mica pu
blicitate — 10,30. A douăsprezecea 
noapte — 15. Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : StllpiJ «ocletățll
— 19.30.
• Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30.
• Teatrul Giulești : ...Eseu -
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 10: 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11. (sala din str. Acade
miei) : Tigrișonil Petre — 11.
• Teatrul satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag —19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Mitică Popes
cu — 10 : Siciliana — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (la Sala Palatului) : 
Spectacol folcloric extraordinar
— 19.30.
• Comitetul de Cultură «i Edu
cație Socialistă al municipiului 
București, prezintă, la ..Expo
flora". In parcul Herăstrău : 
Spectacol de sunet sl lumină : 
„Poezia florilor" — 20.30 : 21.15.
• Circul „București” : Arena ’7J
— spectacol International — 16: 
19.30.
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„AVENTURILE LUI BABUȘCA

O producție a Casei de filme numărul cinci. Scenariul : Geta Doina Tarnavschi, Petre 
Luscalov. Ecranizare după romanul ,,Ostrovul lupilor" de Petre Luscalov. Un film de 
Gheorghe Naghi, în colaborare cu Geta Doina Tarnavschi. Imaginea : Dan Platon; 
muzica: Dumitru Capoianu; decoruri: Guță Știrbu; costume: Oltea lonescu. Cu: 
Gabriel Nacu, Horia Zugrăvescu, Amza Pellea, Emanoil Petruț, Lazăr Vrabie, Ion Ma
rinescu, Mircea Anghelescu, Paul Ioachim, Nucu Păunescu, Mihai Mereuță, Constantin 

Rauțchi, Emil IIossu și Gheorghe Naghi

Rncentete expoziții 
de la galeriile Amfora 
9i AjjoIIo vm să Întă
rească opinia despre 
utilitatea, am spune, 
necesitatea prezentării 
în Capitală a unor ar
tiști din diferite cen
tre* ale tării : este 
vorba nu numai de o 
dublă confruntare, cu 
publicul și colegii din 
București, ci, mai ales, 
de o lărgire a ori
zontului galeriilor de 
artă, expozițiile llus- 
trind pulsul vieții ar
tistice care se des
fășoară pretutindeni 
unde activează și 
creează slujitorii arte
lor frumoase.

La galeriile Amfora, 
pentru prima sa ex
poziție bucureșteană, 
pictorița Rodiră Chi- 
țu, după zece ani de 
la absolvirea Institu
tului, perioadă in cane 
și-a conturat persona
litatea și s-a afirmat 
îndeosebi in viata fi
lialei sibiene a Uniu
nii artiștilor plastici, 
a selecționat un an
samblu de picturi de 
data recentă, unitar 
stilistic si. in același 
timp. tematic. Picto
rița a optat pentru 
două dintre temele 
sale predilecte, tema 
..soarele". dezvoltată 
de-a lungul anilor, 
am spune ca un obse
dant laitmotiv și 
tema ..fluturele". Mo
tivul soarelui se con
stituie intr-un sim
bol permanent ar vie
ții, al energiei și 
al devenirii : „flutu
rele" — un simbol al 
reveriei tonice de as
pirație spre puritatea 
poeziei. Variantele pe 
aceeași 1emă sint tot 
atitea ipostaze de 
compoziție. deopotri
vă. picturală și poeti
că. încărcătura muzi
cală a imaginii accen
tuează proprietatea a- 
cesteia de a vibra și 
de a comunica mesa
jul dragostei de 
viată.

★
Galeriile Apollo găz

duiesc expoziția unui 
grup de artiști ieșeni: 
Dan Ilatmanu, Fran- 
cisc Bartok, Ion Pe- 
trovici — pictură și 
Dan Covătaru—sculp
tură. Viziuni, perso
nalități. generații di
ferite și totuși expo
ziția are un „aer" co
mun. care nu-i acela 
al spiritului picturii 
narative ce. cu citiva 
ani in urmă. înregistra 
la Iași un original re
viriment, ci mai de
grabă un spirit de 
..modernitate" susținut 
de mijloace, de pro
cedee care, cit mal 
puține, mai restrinse, 
mai simple, sint puse 
în slujba unei con
centrate și sintetice

expresivități a Ima
ginii.

Proteic. talentatul 
Dan Hatmanii (care 
relativ recent a expus 
și in holul Operei Ro
mâne), își susține cu 
temeinice argumente 
artistice orice nou de
mers al creației sale. 
Iar legăturile dintre 
etapele parcurse se 
pot ușor citi. ca. de 
pildă, aceea dintre 
portretele executate 
in ultimii ani șl lu
crările prezentate a- 
cum. In acestea din 
urmă portretul ori 
personajul reprezen- 
tind elementul prin
cipal al compoziției. 
Figurile umane apar

CARNET

PLASTIC

ușor conturate Izo
lat «au in grup, in 
mișcare sau abia suge
rată atitudine — in 
spațiul uniform sau 
foarte ușor modulat al 
materiei "*colorate, ca 
în amintirea unei
fresce sau, dacă nl se 
permite exagerarea, ca 
în vestigiile unor plc- 
Uirl rupestre. Pune
rea in pagină, origi
nală. subliniază rapor
tul dintre elementele
figurative 
colorat al

și spațiul 
tabloului.

Culorile au mai de
grabă sens de valori : 
aproape nu există deo
sebiri între picturi și
cele cîteva desene ex
puse. Adesea, pictura 
pare a fi pentru artist 
un prilej de lirică me
ditație.

Franclsc Bartok, co
legul de generație al 
Rodicăi Chișu, stăpi- 
nește o materie pictu
rală densă, consisten
tă. prețioasă, amin
tind parcă ecoul pic
turii venețiene și 
spaniole ori al picturii 
lui Corneliu Baba, al 
cărui elev nedezmințit 
— s-a mai spus lu
crul acesta — se ara
tă a fi. Interesul său 
pentru calitățile ex
presive ale pastei sint 
evidente in toate a- 
cele țesături savante 
de culori. In care 
străluciri de roșu ori 
de alb dau notă per
sonală echilibrului pe 
care artistul il ur
mărește. credem, și 
il obține între inten
sitatea cromatică și 
Intensitatea luminoa
să, o armople activă, 
de fapt, și eficientă. 
Capacitatea de a e- 
voca o realitate con
cretă ori aceea de a

asocia imaginea pic
turală unei aspirații 
u mafie sau unui «nn- 
timent uman oferă 
terenul de întâlnire, 
calea de comunicare 
intre artist și privitor. 
E suficient să cităm 
variantele pe tema 
„medievală" sau pe 
tema „păsării" in care 
simbolul e interpretat 
în bogăția semnifica
ției sale, ca, de pildă, 
în metafora eternei și 
dramaticei reînnoiri a 
materiei și spiritului 
pe care artistul o in
titulează „Phonix".

Ion Pctrovici. artis
tul cu o activitate de 
peste trei decenii și 
bine cunoscut mai 
ales prin gravurile 
sale, a selecționat, 
pentru prezenta înfă
țișare la București, in 
exclusivitate pictură. 
Pictorul creează spații 
cromatice vibrante, 
comunicind un calm 
senin, tonic, optimist, 
un sentiment de fru
musețe curată și lim
pede. Petrovici face 
apel direct la un 
fapt de viață litera
turizat de interpre
tarea picturală, cum 
apare cu claritate 
în savantul peisaj in
titulat „Livezile ei". 
Această sugerare a fi
gurativului, prin ele
mente sumare, dar 
exprimlnd concentra
rea vieții, găsește un 
teren prielnic de des
fășurare în spațiul 
cromatic, care-l dă o 
ambiantă feerică, de 
basm.

Dan Covătaru, cel 
mai tinăr dintre ar
tiștii ieșeni, aparține 
generațiilor de sculp
tori ai ultimilor ani, 
care, stimulați șl de 
lucrul în colectiv, în
deosebi la tabăra de 
la Măgura-Buzău. își 
propun cu curaj abor
darea monumentalu
lui. practicând con
strucții de volume, fie 
pe linia stilizărilor su
mare ale statuarului, 
fie pe linia apelului 
la arhitectura sau in
stalațiile tehnice popu
lare. Fermitatea cu 
care Covătaru ciopleș
te lemnul. siguranța 
cu care înscrie volu
mele in spațiu, simțul 
echilibrului ne reco
mandă un artist de ta
lent. Compoziția inti
tulată „Veghe" e o 
reușită pe calea abor
dării monumentalului.

In ansamblu, o ex
poziție de ținută, de 
mare acuratețe, con- 
firmind talente bine 
cunoscute ori dezvă
luind publicului bucu- 
reștean personalități 
în pragul autenticei 
afirmări.

Horia HORȘIA

PREMIILE FESTIVALULUI Șl CONCURSULUI 
CÎNTECULUI POPULAR ROMÂNESC „MARIA TĂNASE“
Simbătă s-a Încheiat la Craiova 

Festivalul și concursul cintecului 
popular românesc „Maria Tănase". 
Timp de o săptămină, soliști vocali 
și instrumentiști din 36 de județe și 
municipiul București au adus pe 
scena noului local al Teatrului Na
țional din localitate mai mult de 
300 cintece, in majoritate inedite, in
spirate din creația populară.

O sesiune de comunicări științifice, 
expoziții de artă, o frumoasă para
dă a portului și dansului popular

oltenesc au Întregit agenda festi
valului. Premiul I, diploma și pla
cheta festivalului au fost atribuite 
solistei vocale Mia Dan, reprezen
tantă a județului Cluj ; premiul 
special pentru cel mai original cin- 
tec ca gen și vechime — Elenei 
Jurjescu, reprezentantă a județului 
Timiș, iar premiul Uniunii compo
zitorilor pentru cel mal autentic stil 
de interpretare al zonei folclorice — 
Angelicii Stoican, din județul Me
hedinți.

adnotări • adnotări* adnotări• adnotări• adnotări

Prestigiosul cor de came
ră „Madrigal" 
un ‘ 
ta te. 
cat 
gram de turnee 
și in străinătate, 
bucureșteni au fost de cu
rind oaspeții Buzăului. A- 
radului, Timișoarei. Peste 
tot, intilnirile s-au desfășu
rat sub semnul prețuirii 
muzicii de calitate și a so
lilor ei. Dar cea mai emo
ționantă se pare că a fost 
lntilnirea „Madrigalului" cu 
coriștii din satul Chizătău, 
județul Timiș, localitate 
unde cu mai bine de 100 de 
ani în 
primul 
plugari 
Primiți __ .
virtuozii interpret ai mu
zicii corale *
preclasice au luat mai țn- 
tîi cunoștință cu realitățile 
satului, vizita la cooperativa 
agricolă și discuțiile cu ță
ranii cooperatori mareînd 
unul din cele mal pline de 
Învățăminte momente ale 
popasului in localitate. A- 
poi. gazdele și-au invitat 
oaspeții la căminul cultu
ral. 100 de femei și băr
bați, tineri sau cu părul

sărbătorește 
deceniu de activi- 
Momentul este mar- 

de un bogat pro- 
in țară 

Artiștii

urmă a luat ființă 
ansamblu coral de 
din țara noastră, 
cu „piine și sare".

românești șl

la Chizătău
Înspicat de trecerea anilor, 
purtind minunate costume 
populare bănățene, cu pal
mele asprite de munca 
cimpului, dar mistuiți de 
aceeași nobilă și pilduitoa
re pasiune pentru cintec, 
pentru frumos, moștenită 
din generație în generație 
și împlinită pină la apogeu 
In anii revoluției socialiste, 
au interpretat, in onoarea 
„Madrigalului", sub condu
cerea invățătorului-dirijor 
Ion Cărăbuș, cintece de 
masă și prelucrări folclori
ce din programul pregătit 
pentru etapa a ITI-a a con
cursului „Cintare patriei". 
Artiștii „Madrigalului" au 
împlinit dialogul muzical, 
interpreted, la rîndul lor, 
piese din bogatul lor re
pertoriu.

Consemnînd Întâlnirea de 
la Chizătău, desprindem 
profunde semnificații care 
vizează permanenta legătu
ră dintre arta amatoare șl 
cea profesionistă. dintre 
cei care se află la izvoarele 
creației populare si cei ce-i 
dau contur de filigran — 
prilej ’ 
nentă 
corale

de potențare perma- 
a virtuților muzicii 
românești.

Cezar IOANA

Omagiu lui
George Ba co via

Dincolo de înfățișarea 
modestă a uncl case a că
rei arhitectură poartă am
prenta anilor ’30. vizitato
rului ) se dezvăluie un 
univers aparte : acela a' 
creației lui George Bacovia, 
al microcosmosului său spi
ritual devenit azi bun pu- 

intermediu)

Muzeului memorial care-i 
poartă numele.

Se împlinesc In aceste 
zile 15 ani de la fondarea 
acestei instituții de cultură. 
Încorporată in ansamblul 
rețelei de muzee și case 
memoriale ale Capitalei. Cu 
ce bagaj de fapte șl date 
se prezintă la oropria-i 
aniversare acest lăcaș in-

trat în tradiție ? Am putea 
prezenta pe larg ciclul de 
lecții destinate elevilor li
ceelor bucureștene. seri
le de poezie, medalioa
nele literare prezentate 
in întreprinderi industriale, 
cluburi, case de cultură, 
cămine culturale, ca și dez
baterile cenaclului „Baco
via", Întemeiat odată cu 
crearea muzeului: am putea 
aminti apoi numărul im
presionant de tineri, de tu
riști din țară și de peste 
hotare care au trecut pra
gul acestei case.

...îndată ce treci pragul 
muzeului din cartierul 
Bellu, te frapează simplita
tea încăperilor in care a 
trăit poetul, truda și mo
destia ce i-au marcat des
tinul — întipărite aici ca 
permanențe vii. Peste unel
tele și obiectele de interior 
mal stăruie încă ceva din 
cultul muncii, al dăruirii 
de sine, al lucrului durabil

șl cu migală făcut de acest 
„muncitor al versului", ca 
o realitate, ca un îndemn.

Menționăm inițiativa lău
dabilă a Institutului peda
gogic din Oradea și a 
Comitetului de cultură și 
educație socialistă al muni
cipiului București de a edi
ta, cu prilejul acestei ani
versări. un caiet omagial, 
Întitulat „Orizonturi noi", ti
tlul omonim al revistei con
duse odinioară de Baco
via ; aceiași moment festiv 
va prilejui și organizarea 
unei expoziții monografice 
„George Bacovia", care va 
face, timp de cîteva luni, 
ocolul țării. De asemenea, 
sălile bibliotecii municipale 
„Mihail Sadoveanu" din 
Capitală vor găzdui o 
seară „Bacovia", concomi
tent cu alte manifestări în
scrise in programul Casei 
de cultură a sectorului 5.

lare, cit șl martiriul erou
lui de la 1848, curajul său 
nedezmințit, moartea sa.

Producțiile orale citate, 
devenite prin această iden
tificare parte integrantă 
a folclorului nostru recep
tat in antologii, relevă in 
același timp larga audien
ță pe care au avut-o eve
nimentele din 1848 în ria
dul maselor populare. Prin 
frumusețea lor, „textele"

culese șl adnotate de Ovi
diu Birlea și loan Șerb vin 
să suplinească un gol In 
tezaurul literaturii noas
tre populare ; volumul se 
înscrie ca un act de cultu
ră, destinat să sublinieze 
in timp permanența și fru
musețea nealterabile aâe 
creației Literare orale.

M. COSTEA

Dan BOGDAN

Recent. în colecția „Bi
blioteca Eminescu". girată 
de editura cu același nume, 
a ieșit de sub tipar o nouă 
serie de texte de literatu
ră orală : „...în tradiția
populară", inaugurată cu 
un volum dedicat lui Ale
xandru Ioan Cuza. Al doi
lea tom reunește un număr 
apreciabil de legende, poe
zii și cintece populare ine
dite, al căror eroi principali 
sint de data aceasta revo
luționarii ardeleni Horea șl 
Avram Iancu — autorii cu
legerii fiind Ovidiu Birlea 
și Ioan Serb.

Dincolo de caracterul ine
dit al lucrării, relevăm 
strădaniile celor doi cerce
tător) de a audia și culege 
la fața locului cele mal 
„rezistente" piese antolo
gice.

în prima parte a volumu
lui sint Inserate nouă ver-

cultură
siuni ale „Legendei lui Ho
rea". oferind cititorilor po
sibilitatea de a-și forma o 
idee asupra circulației lite
raturii de acest gen. Alte 
„texte" referitoare la cei 
trei capi ai răscoalelor țără
nești din 1784, ca și un gru
paj de cintece populare vin 
sa întregească tabloul repre
zentărilor literare orale ale 
contemporanilor și ale ge
nerațiilor ulterioare asupra 
acestui eveniment capital 
din viata1 românilor din 
Ardeal.

Lui Avram Iancu, auto
rii ii consacră cea mai mare 
parte a culegerii. Fruntașul 
mișcării revoluționare de 
la 1848 apare aureolat de 
legendă in cele mai inso
lite ipostaze. Cele 46 de 
poezii și cintece populare 
inserate in volum au ca 
motivație atit personalita
tea lui Iancu. aspirațiile de 
libertate ale maselor popu-

I

Absențe la un dialog
util despre învățămint

La Universitatea din 
București și-a desfășurat 
lucrările colocviul „Căi 
și mijloace moderne în în
vățământul 
manifestare r..... ,___  __
real prestigiu, care a reunit 
peste 200 cadre ..........
cercetători 
prezentanți 
studențești din universita
te. Propunindu-și reliefa
rea celor mai valoroase ex
periențe dobindite, pre
cum și o mai exactă cir
cumscriere a problematicii 
metodologiei invățămintu- 
lui superior, lucrările co
locviului au inclus, pe în
treaga durată a desfășurării 
lor, comunicări și activi
tăți practice demonstrati
ve. prin care au fost făcute 
cunoscute căile și mijloa
cele concrete, resursele și 
posibilitățile încă insufi
cient utilizate pentru ca 
activitatea universitară să 
întrunească generalizat a- 
tributele eficienței practi
ce, pe măsura exigențelor 
formulate in mai multe 
rinduri la adresa metodolo
giei didactice in întregul 
nostru învățămint superior, 
în acest context, unele 
teme ca „Tendințe actuale 
tn didactica universitară". 
„Probleme moderne ale di
dacticii invățăminlului u- 
niversitar umanist și in do
meniul științelor naturii".

universitar", 
științifică de

didactice, 
științifici, re- 
ai asociațiilor

„Rolul laboratoarelor de 
cercetare și al cabinetelor 
de științe sociale in moder
nizarea invățămîntului", 
„Locul șl rolul mijloacelor 
audio-vizuale și al biblio
tecii universitare in proce
sul modernizării" etc. s-au 
impus atenției.

Din păcate insă, caracte
rul net fructuos al acestui 
colocviu nu și-a putut găsi 
valorificare integrală, da
torită unei deficiențe orga
nizatorice. Dezbaterile pe 
marginea colocviului au fost 
concepute de organizatori ca 
o ședință aparte și mai puțin 
ca o continuare organică a 
comunicărilor prezentate. 
Lucrările sale avind un 
caracter intern, oarecum 
închis, fără acele legături 
multiple cu practica invă- 
țâmintului nostru, a vădu
vit programul de prezenta 
atitor factori interesați in 
gradul cel mai inalt 
perfecționarea didacticii 
ni verși tare (institutele
perfecționare a cadrelor 
da etice constituie doar 
singur exemplu). Or. 
știe, tocmai punctul de ve
dere al acestor beneficiari 
direcți ai metodologiei di
dactice îmbunătățite consti
tuie sistemul de referință 
cel mai concret și prioritar.

de 
ti
de 

di- 
un 
se

A

Mihai IORDANESCU
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Sfat al Republicii Socialist» România

Poporul Republicii Sri Lanka mi se al5tură pentru a exprima 
Excelenței Voastre și poporului Dumneavoastră mulțumiri pentru ama
bilul menaj adresat cu ocazia primei aniversări a Republicii Sri Lanka.

v a exprim, la rindul meu, aceleași călduroase salutari și urări.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Miting organizat cu prilejul 
ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

Sărbătorirea Zilei eliberării Afri
cii — 25 mai — a fost marcată, sim- 
bătâ după-a miază, in Capitală, prin- 
tr-un miting organizat la Casa de 
cultură a studenților. Au luat parte 
numeroși tineri muncitori, elevi și 
studenți români, precum $1 studențl 
străini care se pregătesc in institu
ții bucureștene de invățămlnt supe
rior.

Mitingul a fost deschis de Ion Sa- 
*u. secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C.. președin
tele Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din centrul universitar 
București.

A lunt apoi cuvintul loan Rari, 
secretar al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România, care — In numele tuturor 
tinerilor și studenților din patria 
noastră — a transmis tineretului a- 
frican un călduros salut de prietenie 
și solidaritate internațională. Parti- 
dul și statul nostru, poporul român, 
tinăra noastră generație — a spus 
vorbitorul — au urmărit și urmă- 
/esc cu viu interes evoluția generală 
a statelor africane, exprimindu-si 
simpatia și solidaritatea militantă cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
lupta plină de sacrificii a popoarelor 
africane. în continuare, el a trecut 
în revistă bunele relații de prietenie 
și solidaritate dintre poporul român 
și popoarele africane. menționind 
contribuția vizitei oficiale efectuate, 
anul trecut, în mai multe țări afri
cane de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Așa cum se arată in me
sajul adresat de președintele Con
siliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, 
Organizației Unității Africane, cu

încheierea lucrărilor Congresului 
internațional de medicină 

și farmacie militară
La București au luat sfirșit. sîm- 

bătâ. lucrările celui de-al XXI-lea 
Congres internațional de medicină și 
farmacie militară.

în numele delegațiilor, reprezen
tantul francez. generalul medic 
Pierre Georges Lenoir, a adresat căl
duroase cuvinte de mulțumire pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Consiliului 
de Miniștri. Ion Gheorghe Maurer, 
si ministrului apărării naționale, ge
neral de armată Ion Icnită, pentru 
Înțelegerea, generozitatea si sprijinul 
acordat congresului, ale cărui lucrări 
s-au desfășurat cu deplin succes. 
Valoarea comunicărilor, și în special 
cele prezentate de colegii noștri ro
mâni — a arătat vorbitorul — au 
adus o contribuție importantă la 
dezvoltarea științelor medicale. Con
gresul a creat un cadru propice pen
tru schimburi de idei. înțelegere si 
stimă reciprocă a medicilor militari, 
care se află în slujba acelorași idea
luri umanitare.

în ședința de Închidere au luat, 
de asemenea, cuvintul Mani Chandra, 
consilier al Organizației Mondiale a 
Sănătății, și Roland Marti, delegat al 
Comitetului Internațional de Cruce 
Rosie, care au relevat însemnătatea 
lucrărilor congresului in domeniul 
științei medicale mondiale, cit si in 
planul Întăririi relațiilor de colabo
rare Intre popoare, pentru pace.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

T8r 29 și 30 mai. în țară : vreme in 
general instabilă, mai ales la Înce
putul intervalului, îndeosebi in sud- 
estul țării. Cerul va fi variabil, mai 

prilejul celei dc-a ]0-a aniversări — 
a subliniat vorbitorul — România 
este ferm hotărltă să acorde. In 
continuare, întregul său sprijin po
litic. diplomatic, moral și material 
statelor africane și mișcărilor de eli
berare națională din Angola. Mozam- 
bic. Guineca-Bissau, Namibia. în 
lupta lor justă pentru libertate și 
progres social. pentru înfăptuirea 
năzuințelor lor fundamentale. Tinăra 
generație a României socialiste, ală
turi de întregul popor, a incheiat 
vorbitorul, alături de toate forțele 
progresiste și democratice, și-a afir
mat cu diferite ocazii solidaritatea 
militantă cu lupta dreaptă a po
poarelor și tineretului din țările a- 
fricane, a tuturor popoarelor și for
țelor angajate In lupta pentru liber
tate și independență, democrație și 
progres social.

în numele tineretului muncitor și 
studios din Capitală au mai vorbit 
Nicolae Foia, muncitor la uzinele de 
utilaj chimic „Gri vi ța roșie". Adrian 
Ștefănescu. elev la Liceul ,.Dr. Pe
tru Groza", și Manuela Borundel. 
studentă la Academia de Studii Eco
nomice. care au exprimat sentimente 
de profundă prietenie și solidaritate 
cu lupta popoarelor, tineretului și 
studenților din țările Africii împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, pentru eli
berare națională, pentru realizarea 
idealurilor de libertate, pace și pro
gres social.

în încheiere, asistența a vizionat 
un reușit spectacol susținut de for
mațiile artistice ale Casei de cul
tură a studenților din București.

(Agerpres)

A vorbit aooi. generalul locote
nent N. G. Ivanov, șeful delegației 
sovietice. Subliniind că actualul con
gres se desfășoară in condițiile cind 
in lume se afirmă tot mai mult co
laborarea pașnică și relațiile de 
bună vecinătate ale statelor si po
poarelor, el a spus : considerăm că 
idealurile umanitare ale Comitetului 
internațional de medicină si farma
cie militară au fost exprimate clar in 
timpul lucrărilor reuniunii noastre. 
Am constatat cu satisfacție activi
tatea științifică de un inalt nivel a 
medicilor militari români, solici
tudinea și ospitalitatea românească. 
Permiteti-mi ca. in numele partici- 
nantilor la reuniune — a spus in 
încheiere vorbitorul — 6ă exprim a- 
dinca mulțumire pentru sprijinul a- 
cordat de România bunei desfășurări 
a congresului.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de generalul maior dr. Alexandru 
Augustin, care a fost ales președin
te al Comitetului international de 
medicină și farmacie militară. Ma
nifestarea noastră a constituit încă 
un prilej fericit de cunoaștere si a- 
prooiere intre medicii si farmaciștii 
militari din intreaga lume — a ară
tat. intre altele, vorbitorul. Prin a- 
ceasta. congresul nostru a marcat un 
pas înainte pentru promovarea idei
lor de pace și prietenie intre po
poare.

(Agerpres)

mult noros în Moldova, Dobrogea, 
Muntenia, zona de deal și de munte, 
unde vor cădea averse locale. în rest 
averse izolate. Vint potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
5 și 15 grade, iar maximele intre 15 
și 25 de grade, local mai ridicate. în 
București : vreme ușor instabilă. Ce
rul va fi temporar noros. Ploaie sub 
formă de averse. Vint potrivit. Tem
peratura în creștere ușoară in a doua 
parte a intervalului.

Cronica zilei
Noul ambasador extraordinar ți 

plenipotențiar al Republicii Tunisie
ne in Republica Socialistă România, 
Taieb Sahbani, a depus, simbâtă di
mineața, o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism. La ceremonie au asistat re
prezentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București. funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externi, generali și ofițeri superiori.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
.Macovcscu, a trimis o telegramă de 
felicitare domnului Mohammed Sa
leh Muteea cu prilejul numirii sale 
in funcția de ministru al afacerilor 
externe al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului.

★
Simbâtă scara s-a tnapoiaf in țară 

delegația romană, condusă de Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Academiei do știin
țe sociale și politice, redactor-șcf al 
revistei „Era socialistă", care a par
ticipat la Conferința teoretică inter
națională de la Varșovia pe tema : 
,,Clasa muncitoare și partidul ci in 
societatea socialistă contemporană".

La sosire, pe aeroportul Otopeni. 
delegația a fost intimpinată de Con
stantin Potingă, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.. de activiști 
de partid.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
amlvisadorul. Republicii Populare 
Polone la bucurești.

★
împlinirea a 300 de ani de la naș

terea lui Dfmilrie Cantemir, perso
nalitate de seamă a istoriei și cul
turii noastre, a constituit obiectul 
unei sesiuni științifice care a avut 
loc in orașul Sf. Gheorghe, din ju
dețul Covasna.

O manifestare similară a avut loc 
sîmbătă și in municipiul Odorheiul 
Secuiesc, consacrată vieții și activi
tății marelui cărturar Dimitrie Can
temir, cu prilejul împlinirii a 300 de 
ani de la naștere, și poetului revo
luționar maghiar Petbfi Sandor, cu 
ocazia implinirii a 150 de ani de la 
naștere. Cercetători, critici literari, 
istorici din București și Cluj au 
prezentat comunicări științifice pri
vind viața și activitatea celor două 
personalități culturale.

★
Președintele lui Manufacturers 

Hanover Trust Company din New 
York, Gabriel Hauge si William 
Blake, prim-vicepreședinte, au fă
cut in cursul zilei de simbâtă o că
lătorie pe Valea Prahovei, unde au 
vizitat muzeul Peleș. de la Sinaia, 
în continuare, ei s-au oprit la Bra
șov, precum și în renumita stațiune 
turistică Poiana Brașov. în cursul 
vizitei, oaspeții americani au fost 
însoțiți de Vasile Voloșeniuc, pre
ședintele Băncii Române de Comerț 
Exterior.

(Agerpres)

A apărut nr. 5/1973 al revistei

„SĂNĂTATEA"
în cuprinsul revistei se re

marcă articolul acad. prof. dr. 
docent Theodor Burghele, mi
nistrul sănătății, intitulat „Ro
lul terapeutic al singeiui" • O 
interesantă dezbatere abordea
ză tema „omul, mediul încon
jurător și poluarea" • Revista 
mai cuprinde articolele: „Dona
torii onorifici". „Exercițiul fizic 
și sănătatea noastră" și altele.

„Expoziție-magazin" 
în pavilionul 
de pe malul 
Herăstrăului

Astăzi se deschide în pa
vilionul e.xpozițional H de pe 
malul lacului Herăstrău expo
ziția , cu vinzare a produselor 
centralelor și întreprinderilor 
industriei ușoare. întreprinderea 
comercială de stat „Cocor", a 
Ministerului Industriei Ușoare, 
organizează in perioada mai— 
septembrie expunerea și vinza- 
rea — pe o suprafață de 1 000 
mp — a unor importante canti
tăți de confecții, tricotaje, încăl
țăminte, articole de galanterie 
și de uz casnic, a altor mărfuri. 
„Expozițla-magazin" este des
chisă zilnic, în afară de luni, 
intre orele 12—19, iar duminica 
10—19.

Perfectarea programului de schimburi 
româno-egiptene in domeniile invățămintului, 

științei și culturii pe anii 1973-1975
în spiritul dorinței reciproce de a 

dezvolta cooperarea intre Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Egipt, a fost perfectat pro
gramul de schimburi in domeniile 
invățămintului, științei și culturii pe 
anii 1973—1975. convenit pe baza a- 
cordurilor cultural și de colaborare 
științifică și tehnologică, existente 
intre cele două țări.

Documentul a fost semnat la 
26 mal, la București, de Ion Roșlanu, 
director ad-lnterim în Ministerul A- 
facerilor Externe, și de Abdel Mo- 
neim El Tahawy, director general in 
Ministerul Culturii.

La ceremonia semnării au parti
cipat Vasile Gllga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
educației și invățămintului, membrii 
celor două delegații.

A fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

Programul prevede schimburi de 
profesori, oameni de cultură și știin
ță, acordarea reciprocă de burse de

Semnarea unei înțelegeri în domeniul 
sportului între România și Bulgaria

Sîmbătă dimineața a avut loc in 
Capitală semnarea unei înțelegeri 
privind colaborarea in domeniul 
sportului dintre România și Bulga
ria. pentru perioada 1973—1980. Do
cumentul prevede colaborări în 
domeniul educației fizice, sportului 
de masă și de performanță, schimbu
lui de delegații sportive, de antrenori, 
cercetători științifici, organizării, ex
tinderii și perfecționării bazei spor
tive, consultări reciproce in probleme 
de interes comun.

ACORD DE COLABORARE 
ROMÂNO-IRANIAN

La Ministerul Agriculturii. Indus
triei Alimentare și Apelor s-au in
cheiat, simbâtă la amiază, convor
birile intre ministrul Angelo Micu- 
lescu și ministrul cooperativelor și 
afacerilor rurale din Iran. Abdol 
Azim Valian. Au fost examinate noi 
căi de dezvoltare a colaborării și

Constituirea grupului parlamentar 

pentru relații de prietenie România—Iran
La Palatul Marii Adunări Națio

nale a avut-loc constituirea Grupului 
parlamentar pentru relațiile de prie
tenie România-Iran.

In comitetul de conducere al 
grupului au fost aleși următorii 
deputați : acad. Miron Nicolescu — 
președinte, prof. Ioan Anton și prof.

Semicentenarul clubului 
,,Libertatea" din Cluj

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", 
Al. Mureșan). Colectivul Fabricii de 
mobilă „Libertatea" Cluj a sărbăto
rit ieri împlinirea a 50 de ani de ta 
înființarea clubului. Evenimentul 
a fost marcat de festivitatea decoră
rii clubului cu ordinul „Meritul cul
tural" clasa a IlI-a și acordării de 
ordine și medalii ale Republicii So
cialiste România unui număr de 18 
salariați care au desfășurat — ca or
ganizatori și animatori culturali — o 
îndelungată și bogată activitate. Cu
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studii și de specializare, schimburi 
artistice, de cărți și alte publicații. 
'Aceste schimburi — a declarat Abdel 
Moneim El Tahawy unui redactor al 
Agerpres — oferă noi prilejuri po
porului român și poporului egiptean 
de a «e cunoaște mai bine, de a lua 
contact, în mod reciproc, cu noi 
aspecte ale Istorici, culturii și vieții 
lor artistice. în acest context — a re
levat domnia sa — documentul sem
nat se înscrie, fără îndoială, in 
cadrul raporturilor de bună înțele
gere dintre popoarele noastre, con
tribuie, totodată, la intensificarea 
relațiilor politice șl de altă natură 
intre cele două țări. îmi exprim, cu 
această ocazie, satisfacția pentru 
felul cum a fost realizat vechiul 
program și, in același timp, convin
gerea că prezenta înțelegere va fi 
dusă la Îndeplinire în condiții și mai 
favorabile. Sint bucuros că am avut 
posibilitatea să vizitez Bucurcștiul, 
unde mă aflu pentru prima oară, si 
să cunosc poporul român, cărora am 
să le păstrez cele mai plăcute 
amintiri. (Agerpres)

înțelegerea a fost semnată de Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, șt Trendafil Mar- 
tinski, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport din Bulgaria.

La semnare a fost prezent Spas 
Gospodov, ambasadorul R.P. Bulga
ria la București.

(Agerpres)

cooperării economice șl tehnice în 
domeniile sistematizării rurale, 
plantațiilor viticole, in industria a- 
limentară și in unele sectoare ale 
producției meșteșugărești. în acest 
sens, cei doi miniștri au semnat un 
document-program.

(Agerpres)

Ioan Ceterchi — vicepreședinți, Du
mitru Mihai — secretar.

Totodată, în cadrul parlamentului 
Iranian a fost constituit un grup si
milar, al cărui președinte a fost ales 
prof. Djamchid Aalam, senator.

(Agerpres) 

același prilej, clubului i s-au decernat 
Diploma de onoare a C.C. al U.G.S.R. 
și o Diplomă de onoare a Comitetu
lui uniunii sindicatelor din economia 
forestieră și materialelor de con
strucții.

în încheierea adunării festive a 
fost adoptată o telegramă către C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se exprimă hotă- 
rirea tuturor membrilor acestui co
lectiv de • muncă de a-și îndeplini 
exemplar sarcinile ce le revin.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A AFGANISTANULUI

Maiestății Sale MOHAMMAD ZAHIR SHAH
Regele Afganistanului

KABUL

In numele Consiliului de Stat șl al meu personal, adresez Maiestății 
Voastre calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate și progres poporului prieten afgan, cu prilejul 
zilei naționale a Afganistanului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Se împlinesc astăzi 
54 de ani de la pro
clamarea independen
ței Afganistanului, e- 
veniment de răscruce 
în vechea și frămin- 
tata istorie a poporu
lui acestei țări.

După obținerea in
dependenței și, îndeo
sebi, in anii din urmă, 
Afganistanul și-a con
centrat eforturile in 
direcția lichidării ta
relor subdezvoltării — 
moștenire a îndelun
gatei dominații colo
niale — a înfăptuirii 
unor prefaceri înnoi
toare în domeniile e- 
conomic, social și cul
tural. Un loc primor
dial in programele gu
vernamentale ocupă 
dezvoltarea agricultu
rii : o mare parte a 
bugetului a fost diri
jată spre construirea 
de baraje și sisteme 
de irigații, extinderea 
suprafețelor cultivate, 
dezvoltarea zooteh
niei. Totodată, preocu
parea pentru diversi
ficarea economiei s-a 
concretizat in extinde
rea exploatărilor mi
niere — de aur, wol
fram, cupru, plumb, 
zinc, fier și altele —

Sl In valorificarea 
unor importante re
surse energetice. Au 
fost construite Între
prinderi de produse 
chimice, de rafinare a 
petrolului, o conducta 
de gaze naturale, cite- 
va mari obiective e- 
nergetice și rețele 
pentru transportarea 
curentului electric. O 
atenție deosebită a 
fost acordată con
strucției de drumuri — 
sarcină complexă în 
condițiile reliefului 
muntos al țării. Șo
seaua asfaltată Herat- 
Djelalabad, ce traver
sează de la un capăt 
la altul Afganistanul, 
ca și cea care străba
te munții Hindukuși, 
noile aeroporturi au 
contribuit la legarea 
între ele a diferitelor 
regiuni ale țării și la 
scoaterea ei din situa
ția de izolare geogra
fică față de restul lu
mii. S-au făcut, de a- 
semenea, progrese în 
dezvoltarea Invăță- 
mintului, ocrotirea să
nătății, ridicarea stan
dardului de viață al 
populației.

Afganistanul pro
movează o politică ba

A APĂRUT
nr. 5/1973

„PROBLEME ECONOMICE*

Revista' publică în deschidere 
recenzia la volumul VII al lucrării 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
„România pe drumul construirii 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", semnata de dr. COS- 
TIN MURGESCU.

în continuare, la rubrica „PEN
TRU ÎNDEPLINIREA ÎNAINTE 
DE TERMEN A CINCINALULUI" 
6int inserate articolele : „Perfecțio
narea mecanismului contractual — 
premisă a desfășurării ritmice a 
producției", de MAXIM BER- 
GHIANU și „Concepții unitare in 
proiectarea obiectivelor din agri
cultură". de CONSTANTIN BOR- 
DEIANU. Rubrica „INVESTIGAȚII 
ȘI SINTEZE" cuprinde articolele : 
„Corelații între dezvoltarea indus
triei și agriculturii", de CON
STANTIN MATEI ; „Relația previ
zională dintre subiectul și obiectul 
acțiunii economice", de MIRCEA 
COȘEA ; „Interpretări ncdialectlce 
ale naturii și dinamicii economiei 
socialiste", de dr. I. NICOLAE- 
VÂLEANU și „Cheltuielile militare 
ca element destabilizator al econo
miei capitaliste", de dr. GH. DOL- 
GU. In continuare, la rubrica 
„CREȘTERE ȘI EFICIENȚA ECO
NOMICA" sint publicate artico
lele : „Cerințe ale funcționării ire
proșabile 
prinderi", 
CU și 
proiectați 
eficienței 

a cooperării între intre- 
de TEODOSIA OPRES- 

„Atingerea parametrilor 
— expresie calitativă a 

investițiilor",

zată pe principiile ne- 
participârii la blocuri, 
independenței și ega
lității în drepturi, a 
neintervenției In afa
cerile interne ale altor 
state.

Intre România șl 
Afganistan s-au sta
tornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie și 
colaborare in spiritul 
respectului și avanta
jului reciproc. O ex
presie a acestor rela
ții o constituie coope
rarea romăno-afgană 
in domeniul prospec
țiunilor si al extracției 
petroliere, precum și 
în alte sfere de acti
vitate.

Animat de sinceri 
prietenie față de po
porul afgan, poporul 
român urmărește cu 
simpatie realizările 
obținute de acesta pe 
calea dezvoltării inde
pendente. Cu prilejul 
sărbătorii naționale a 
Afganistanului, po
porul român transmite 
poporului afgan calde 
felicitări și urări de 
noi și însemnate suc
cese pentru propășirea 
patriei sale.

CORNEL OLARIU (Timișoara). La 
rubrica „INSTRUMENTAR MO
DERN DE CONDUCERE ȘI PLA
NIFICARE" sint inserate urmă
toarele articole : „Contribuții la 
corelarea prețurilor produselor in
dustriei construcțiilor de mașini", 
de M. LOBEL : „Prognoza și pla
nul — cadru unitar de'înfăptuire 
a politicii economice a partidului", 
de RADU COMȘA și „îmbunătăți
rea sistemului informațional al co
merțului exterior" de TEODOR 
COJOCARU. Revista publică în 
continuare stenogramele dezbateri
lor pe temele : „Mutații cantita
tive șl calitative în relațiile eco
nomice internaționale" (I), „Plani
ficarea teritorială a dezvoltării 
economico-sociale" (III) și „Di
mensionarea economică optimă a 
Întreprinderilor industriale" (VII).

Articolul „Creația științifică — 
factor de accelerare a progresului 
economic și social" de OCTAVIAN 
GROZA este inserat la ru
brica „VALORIFICAREA CREA
ȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE RO
MÂNEȘTI.

Revista mal cuprinde rubricile: 
Consultații. In sprijinul candidațl- 
lor Ia admiterea în invățămintul e- 
conomic, „Recomandări pentru în- 
vătămintul de partid si reciclare", 
„Critică si bibliografie", „Note bi
bliografice". „Consemnări", „Scri
sori către redacție" si „Publici
tate".

Funeraliile acad. prof. Grigore C. Moisil
în holul drapat In negru al Uni

versității din București, simbâtă la 
amiază au venit să aducă un ultim 
omagiu academicianului Grigore C. 
Moisil, intelectual de înaltă ținută, 
personalitate de prestigiu a științei 
și invățămintului superior din țara 
noastră, numeroși academicieni, ca
dre didactice, cercetători, studenți, 
cetățeni din Capitală.

în jurul catafalcului se aflau de
puse coroane și jerbe de flori dm 
partea Prezidiului Academiei Repu
blicii Socialiste România, Ministe
rului Educației și Invățămintului, 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Senatului, comitetului de 
partid și corpului didactic al 
Universității din București, Socie
tății de științe matematice, co
lectivului centrului de calcul al U- 
niversității, precum și a altor insti
tuții științifice, foști colegi, cola
boratori, studenți și rude.

Evocînd la adunarea de doliu per
sonalitatea și activitatea savantului, 
acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, a spus : Tendința resim
țită pe plan mondial de matemati
zare a celorlalte domenii de activi
tate ale minții omenești a găsit la 
noi In Moisil un înfocat propagan
dist Prin cursurile sale, prin semi- 
nariile organizate de el. prin presă, 
radio și televiziune, el a căutat să 
atragă specialiștii din alte domenii 
spre folosirea matematicii ca instru
ment de investigație extrem de pre
țios. Dacă avem astăzi o școală de 
lingvistică matematică, aceasta o da
torăm In primul rind inițiati
vei sale. Cu toată energia a 
militat pentru Introducerea teh
nicii de calcul in țara noastră. 
Astăzi, cind Academia își înscrie 
printre preocupările sale de căpete
nie cultivarea științelor interdiscipli- 
nare și multidisciplinare. pierdem pe 
unul dintre cei mai de seamă spri
jinitori ai acestor preocupări, care 
ar fi putut contribui activ și compe
tent la progresul lor.

Cu nețărmurită durere, ne luăm 
ultimul rămas bun de la academi

cianul Grigore Moisil, personalitate 
științifică care se înscrie in istoria 
Universității, a științei și culturii 
noastre ca unul din cei mai onorați 
oameni de știință ce și-a închinat 
intreaga putere de muncă, talentul și 
inteligența progresului invățămintu
lui și științei românești, a arătat 
George Ciucu, rectorul Universității 
din București. Creator de școli știin
țifice in direcții de dezvoltare de o 
deosebită actualitate, care au contri
buit la creșterea prestigiului inter
național al științei românești — in 
algebră, ecuații diferențiale, teoria 
mecanismelor automate, logică ma
tematică, calculatoare electronice — 
el a adus contribuții fundamentale, 
deschizătoare de drumuri noi, in a- 
ceste domenii. Ca profesor, șef de 
catedră și membru al Senatului Uni
versității, a fost un exemplu de slu
jire cu devotament a școlii pentru 
corpul profesoral și studenți. Prin 
autoritatea și umanismul său de 
necontestat, cultiva ca nimeni altul 
In conștiința studenților și tinerilor 
cercetători pasiunea pentru muncă, 
pentru creația științifică.

Personalitate complexă și plină de 
farmec, Grigore Moisil a știut să-și 
apropie tineretul studios cu care a 
venit in contact Incepind cu anul 
1932. cînd a fost numit conferențiar 
de algebră superioară la Universita
tea din Iași, a relevat la rindul său 
acad. Alexandru Rosetti. Extraordi
nara lui capacitate de a-și însuși di
ferite discipline, de la matematică 
pură la filozofie, l-a permis să pre
dea in mod creator la Universitate 
cursuri de analiză superioară și logică 
matematică, de aplicații geometrice 
ale analizei, de teorie a elasticității și 
de algebră. Moisil era cunoscut in 
toată lumea drept un om de știință 
original care a reprezentat cu com
petență matematicile românești in 
toate țările Europei. In Statele Unite 
ale Americii și in Japonia. în același 

timp, omul Moisil era de o excep
țională calitate. Nimeni din cei care 
și l-au apropiat nu va uita pe savantul 

umanist care cu discreție, dar cu 
mare autoritate, a luptat in mod con
secvent pentru adevăr și dreptate, 
inscriindu-se printre membrii devo
tați ai partidului clasei muncitoare. 
Pășind in rindul scriitorilor, Grigore 
Moisil ne-a dat săptăminal în „Con
temporanul" schițe pline de umor, 
exerciții literare izbutite.

Acad. Grigore C. Moisil, fost mem
bru fondator al Institutului de ma
tematică, a spus acad. Gheorghe 
Mihoc, a vegheat cu strășnicie ca a- 
cest institut să fie un templu al ma
tematicii românești. El a fost un 
mare matematician. Opera sa științi
fică este imensă, cuprinzind peste 
300 lucrări. Incepînd cu teza sa de 
doctorat, el a abordat cu o vrednicie 
rar intilnită și cu o inteligență scin- 
teietoare cele mai variate domenii 
ale matematicii, remarcindu-se prin 
ingeniozitatea și noutatea ideilor. 
Fiind un mare profesor, Grigore 
Moisil și-a încurajat elevii în acti
vitatea lor științifică, indrumindu-i 
cu predilecție spre domenii care erau 
mai puțin cultivate in țara noastră. 
In articolele scrise cu o vervă scin- 
teietoare și cu erudiție, el a făcut cu
noscute succesele matematicii și 
printre nespecialiști. Iubitor al aces
tei discipline, s-a bucurat ca nimeni 
altul de pătrunderea matematicii in 
toate domeniile științei, precum și in 
viața socială.

Prodigioasa activitate științifică 
și didactică a eminentului savant 
a mai fost evocată de prof. Ion 
Creangă, din partea Universității 
din Iași, prof. Gheorghe Pic. din 
partea Universității din Cluj, Con
stantin Ottescu, secretar general al 
Societății de științe matematice din 
Republica Socialistă România, profe
sorii Ștefan Georgescu, Solomon 
Marcus și Constantin Popovici. de 
la Universitatea din București, și de 
studentul Dan Badea.

După încheierea adunării_de do
liu, cortegiu] funebru s-a îndrep
tat spre cimitirul Belu, unde aa- 
vut loc înhumarea.

FOTBAL
Azi, la București: ROMÂNIA—R.D. GERMANĂ
Pe stadionul „23 August" din Ca

pitală, in cadrul preliminariilor Cam
pionatului mondial de fotbal (grupa 
a 4-a europeană), se intilnesc, astăzi, 
selecționatele României și R.D. Ger
mane. Neînvinse pină in prezent in 
această fază a competiției, favorite 
certe ale grupei, cele două reprezen
tative iși dispută primul lor meci 
in actuala ediție a „Cupei mon
diale", meci care, mal ales pentru 
fotbaliștii români, este foarte impor
tant, intrucit de rezultatul său de
pinde in mare măsură menținerea 
lor in cursa pentru calificare.

Misiunea echipei române nu este

Ieri, la Pitești:ROMÂNIA—R.D. GERMANĂ
(echipe de

PITEȘTI (de la corespondentul 
„Scinteii", Gheorghe Cirstea). — Ieri 
după-amiază, in fața a circa 7 000 de 
spectatori, pe stadionul „1 Mai" a 
avut loc meciul de fotbal dintre 
echipele de tineret ale României și 
R. D. Germane, meci contînd în pre
liminariile campionatului european 
tineret (jucători sub 23 de ani). Miza 
partidei fiind deosebit de mare (pen
tru fotbaliștii noștri o victorie in- 
sefrina calificarea in sferturile de fi
nală ale competiției), prea mult 
fotbal nu am văzut. Din păcate, ti
nerii noștri fotbaliști — deși la în
ceput lăsaseră impresia că vor ciști- 
ga (și au avut toate condițiile pen
tru aceasta) — au ratat victoria.

Dominind teritorial încă din pri
mele minute, echipa română deschi
de scorul In min. 17, prin Sătmârea- 
nu II care, la executarea unul cor
ner. a reluat mingea imparabil, cu 
capul. Ofensiva insistentă a forma
ției noastre nu va mai avea insă fi
nalitate ; ocaziile de a mai înscrie 
sint numeroase — uneori din poziții 
extrem de favorabile — dar se ra
tează totul. în acest timp, replica 

prea ușoară ; selecționata R. D. Ger
mane, echipă bine sudată, cu mare 
putere de luptă.

Partida incepe la ora 17,30 șl va 
fi transmisă in întregime de postu
rile noastre de radio și televiziune.

Arbitrul austriao Erich Lienema- 
ver va conduce următoarele forma
ții : R. D. Germană : Blochwitz — 
Ganzera, Bransch, Sammer, Kurbju- 
weit — Seguin, Lauck, Kreische, 
Lowe, P. Ducke, Streich ; România : 
Răducanu — Sătmăreanu. Antonescu, 
Dinu, Delcanu — Dumitru, Dobrin, 
Radu Nunweiller, Troi, Dumitrache, 
Marcu.

tineret)
echipei R.D.G. se anunță destul de 
serioasă. Mai bine clădiți și pregătiți 
fizic, fotbaliștii oaspeți încep să pună 
st^pinire pe joc. Ei egalează în min. 
32 (prin Sachse) și — după o luptă 
aprigă, in toată repriza secundă — 
iși asigură (intrutotul meritat) victo
ria la limită. Autorul golului victo
riei : Tyll, in min. 82.

handbal Steaua din nou campioană
Derbiul de handbal Dinamo-Steaua. 

de veche șl foarte frumoasă tradiție, 
a incheiat ieri după amiază campio
natul național. După un joc de evi
dent echilibru, cu faze aplaudate la 
ambele porți, victoria a revenit echi
pei Steaua, cu scorul de 15—13. Hand- 
baliștilor de la Steaua (antrenori 
Cornel Oțelea și Otto Thelman), li 
s-au decernat apoi tricourile și cupa 
de campioni. Pe locul secund in cla
sament — echipa Universitatea Bucu
rești.

ECHIPELE NOASTRE 

DE VOLEI AU CÎȘT1GAT 

JOCURILE BALCANICE
în sala „Olimpia" din Timișoara 

au luat sfirșit, sîmbătă seara. Jocu
rile balcanice de volei. Titlurile au 
fost cucerite de echipele României. 
In finala turneului masculin, echipa 
selecționată a tării noastre a învins 
cu scorul de 3—0 (8, 11, 12) echipa 
Bulgariei. La feminin, in meciul de
cisiv selecționata României a dispus 
cu scorul de 3—1 de echipa Bulga
riei.

„Cursa Păcii" s-a încheiat
Cea de-a 26-a ediție a „Cursei 

Păcii" a luat sfirșit ieri la Berlin 
cu un frumos succes al ciclistului 
polonez R. Szurkowski.

Etapa a 16-a (Potsdam—Berlin, 86 
km) a revenit ciclistului sovietic Li- 
haciov. „Cursa Păcii" s-a incheiat 
cu disputarea unei etape contracro- 
nometru programată pe străzile 
Berlinului. Cel mai bun timp de-a 
lungul a 9 km a fost obținut de 
sovieticul Sarafulin. cu 12’02”.

înaintea disputării etapei contra- 
cronometru, in clasamentul gene
ral, cicliștii noștri ocupau următoa
rele — foarte modeste 1 — locuri : 23 
(T. Vasile), 39 (Selejean). 52 (Cernea), 
60 (Andronache), 61 (Grigore), 68 
(Sofronie).

înaintea începerii derbiului, publi
cul spectator a asistat la o emoțio
nantă festivitate, prilejuită de retra
gerea din activitatea competițională 
a cunoscuților internaționali Gh. 
Gruia și I. Popescu. Pentru oei doi 
apreclați maeștri emeriți, membri de 
bază in echipa României, care a cls- 
tigat de mai multe ori titlul de cam
pioană mondială, derbiul de ieri Di
namo-Steaua a Însemnat „meciul de 
adio".

TENIS: Campionatele 
internaționale 

ale Franței
în turul trei al probei de simplu 

masculin, din cadrul campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței, 
care au loc la Roland Garros, cam
pionul român Ilie Năstase a ciști- 
gat ieri, cu 6—2, 6—1, 6—3, în fața 
vest-germanului Fassbender (din a- 
cest tur meciurile se joacă după 
sistemul trei din cinci seturi).

Americanul Froehling l-a elimi
nat cu 7—6, 7—6 pe Ion Tiriac, in
tr-un meci contînd pentru turul doi. 
Tinărul jucător suedez Bjdm Borg 
(16 ani și jumătate) continuă seria 
surprizelor. După ce l-a elimințfrjju 
6—2, 6—3 pe americanul Cliff rri- 
chey, l-a întrecut și pe francezul 
Barthes (3—6, 6—1, 8—6).

în proba de simplu feminin, Stove 
(Olanda) a dispus cu 6—3, 6—2 de 
Judith Gohn-Dibar (România).

Rezultate din proba de dublu băr
bați : Borg, Johansson — Marsten, 
Hussain 6—0, 6—0 ; Molina, Velasco 
— Santel, Mureșan 6—2, 6—2 ;

în cîteva rînduri
FOTBAL. — La Moscova, Jn preli

minariile campionatului mondial de 
fotbal, selecționata U.R.S.S. a învins, 
ieri, cu scorul de 2—0 echipa Franței. 
Golurile au fost marcate de Blohin 
(min. 80) și Onicenko (min. 83).

AUTOMOBILISM — înaintea ul
timei etape și după disputarea a 32 
de probe speciale, francezul Jean- 
Luc Therier (pe „Renault Alpine") 
se menține lider al „Raliului Acro
pole". El este urmat de finlandezul 
Rauno Aaltonen („Fiat-124").ATLE
TISM — La Riga, in afara recordu
lui mondial la aruncarea discului 
femei (realizat de campioana olim
pică Faina Melnik, cu 67,44 m), au 
fost înregistrate și alte rezultate no
tabile: Ianis Lusis — 87,20 m la a- 
runcarea suliței, Valeri Voikin — 
19,83 m la aruncarea greutății.
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Consultările multilaterale
de la Helsinki

DEFINITIVAREA REGULILOR DE PROCEDURĂ 
UN IMPORTANT SUCCES POLITIC

La Reykjavik i-a 
desfășurat o ma
re manifestație 
de protest împo
triva intervenției 
navelor militare 
britanice în spri
jinul traulerelor 
care pescuiesc în 
interiorul 
mite de 
mile a 
teritoriale

deze

noii li- 
50 de 
apelor 

islon-

vor

Consultările multilaterale de la 
Helsinki cunosc in aceste zile o evo
luție rapidă, accelerată de scadenta 
1 iunie, fixată pentru încheierea lu
crărilor pregătitoare. Rezultatele în
delungatelor negocieri sint acum 
concretizate prin adoptarea, rind pe 
rind, a documentelor ce vor alcătui 
..dosarul" Conferinței pentru secu
ritate si cooperare in Europa. In 
acest final de reuniune au loc ade
vărate ședințe-maraton. care îi rețin 
pe participanți la Dipoli pină noap
tea târziu. Ca rezultate concrete, in 
ultima săptămină s-au înregistrat o 
serie de progrese in completarea 
directivelor pentru cele patru capi
tole ale ordinii de zi. De asemenea, 
sint puse la punct ultimele chestiuni 
organizatorice. Un pas important
spre finalizarea pregătirilor îl con
stituie adoptarea, zilele trecute, a
regulilor de procedură, care
ghida desfășurarea conferinței.

In cercurile diplomatice șl de 
presă de aici a avut un larg ecou 
realizarea acestui acord. Dezbaterile 
aprofundate pe marginea procedurii 
au dus in evidență semnificația po
litică majoră a regulilor adoptate 
care gînt menite să asigure cadrul 
adecvat pentru ca viitoarea confe
rință să. poată să-și îndeplinească 
misiunea ce-i revine, răspunzind 
așteptărilor popoarelor continentu
lui. Astfel, se știe că — așa cum 
nu o dată a fost subliniat, aici, la 
Dipoli — însemnătatea cardinală a 
problemelor pe care conferința este 
chemată să le examineze, a scopu
rilor pe care aceasta și le propune, 
presupune ’ participarea, cu drepturi 
depline a tuturor statelor interesate. 
Indiferent de sistemul lor politic și 
social, de mărime, de nivej de dez
voltare. apartenență sau neaparte- 
nență la alianțe militare. Or. răs- 
punzind tocmai acestui deziderat, 
regulile de procedură înscriu. ca 
principiu de bază, faptul că statele 
reprezentate la conferință participă 
ca state suverane și independente, 
în condiții de deplină egalitate, iar 
conferința se va desfășura in afara 
alianțelor militare. In strînsă con
cordanță cu aceste principii, este 
prevăzut, de asemenea, dreptul fie
cărui stat de a lua parte. în con
diții de deplină egalitate, fără nici o 
discriminare, la toate formele de ac
tivitate și in toate organele confe
rinței, care „sint deschise tuturor" 
— după cum se arată în textul 
adoptat. Egalitatea în drepturi își 
găsește reflectarea și în adoptarea 
regulii rotației in conducerea lucră
rilor conferinței, la toate eșaloanele, 
dindu-se posibilitatea tuturor state
lor de a-si aduce d;n plin contribu
ția la desfășurarea și reușita confe-

rinței. Documentul respectiv consa
cră. in același timp, regula consen
sului in adoptarea oricărei decizii, 
ceea ce oferă fiecărui stat garanția 
că nu se va lua nici o hotărire îm
potriva intereselor sale fundamen
tale, asigurindu->se rezultatelor con
ferinței o bază trainică — aceea a 
consimțământului tuturor statelor 
participante.

După cum se știe. România a 
sprijinit cu hotărire, încă de la în
ceputul reuniunii de la Helsinki, a- 
doptarea acestor reguli de proce
dură, pornind de la considerentul că 
ele au o mare importanță politică 
— de ele depinzind, in bună mă
sură, aplicarea in practică a drep
tului egal al tuturor statelor de a 
participa sub toate formele la pre
gătirea și desfășurarea conferinței. 
De altfel — așa cum relevă obser
vatorii de aici — procedura pentru 
reuniunea pregătitoare a fost elabo
rată luindu-se ca bază documentul 
propus in acest sens, la vremea res
pectivă. de delegația României. 
Regulile de procedură pentru confe
rință, aprobate zilele trecute, reiau, 
în esență, principalele prevederi ale 
documentului adoptat in noiembrie 
1972, a căror valoare și 
s-au verificat în practica consultă
rilor de pină acum. în .............
purtate aici cu reprezentanții 
state 
ciere larg împărtășită, observația că 
un rol hotărâtor in asigurarea unui 
spirit constructiv, democratic, pro
pice bunei desfășurări a consultări
lor, l-a avut tocmai așezarea la 
baza negocierilor a principiilor 
amintite.

Dialogul amplu și constructiv care 
s-a desfășurat la Dipoli, pe această 
bază, rezultatele practice înregistrate 
pină acum — atit in ceea ce pri
vește elaborarea tematicii, cit și in 
definirea cadrului organizatoric — 
îndreptățesc întru totul aprecierile 
optimiste ale participanților. potrivit 
cărora in prezent s-au creat condi
ții din cele mai bune pentru convo
carea conferinței. Acum, in ultimele 
zile ale reuniunii pregătitoare, toate 
eforturile sint concentrate pentru 
redactarea in forma finală a docu
mentelor. Desigur, mai apar și u- 
nele dificultăți. Este insă neîndoiel
nic că. printr-o conlucrare pătrunsă 
de același spirit constructiv, folo- 
sindu-se experiența pozitivă cîștigată 
pină in prezent, manifest.indu-se 
voința sinceră de a găsi soluțiile 
care să întrunească adeziunea tutu
ror. activitatea prodigioasă desfășu
rată de-a lungul unei jumătăți de 
an va putea fi încununată de succes.

BUENOS AIRES 26 — Trimisul 
special Agerpres transmite : Cele 
două camere ale Congresului Națio
nal din Argentina — Senatul și Ca
mera Deputaților — s-au întrunit, 
intr-o sesiune extraordinară, in o- 
noarea delegațiilor străine care au 
participat la ceremonia de instalare 
a președintelui Hector Campora. A 
fost prezentă delegația Republicii 
Socialiste România, condusă de to
varășul Miron Constantinescu, vice
președinte al Consiliului de Stat.

Luind cuvîntul in numele Adună
rii Legislative (Congresul Național

reunit in plen), senatorul Italo Ar
gentine Luder a salutat pe oaspeți, 
exprimind dorința noului guvern de 
a menține și dezvolta relații cu toa
te țările.

In numele delegațiilor străine a 
luat cuvîntul președintele Republicii 
Chile, Salvador Allende.

In aceeași zl. președintele Argen
tinei. Hector Campora. a oferit un 
prinz în cinstea șefilor de stat si a 
conducătorilor de delegații străine, 
intre care tovarășul Miron Constan
ți nescu.

eficiență

discuțiile
- unor 

am auzit adesea, ca o apre-

Dumitru ȚINU

CONFERINȚA EUROPEANA VA DESCHIDE
0 ETAPĂ NOUA IN ISTORIA CONTINENTULUI

DUPĂ VIZITA PREMIERULUI R. P. POLONE ÎN TURCIA

ANKARA 26 (Agerpres). — In co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei oficiale in Turda 
a premierului polonez, Piotr Jaros- 
zewicz. se arată că in timpul con
vorbirilor cu premierul *' ~ '
a fost efectuat un larg 
păreri cu privire la situația interna
țională, abordindu-se cu prioritate 
aspecte legate de continentul euro
pean. Cele două părți au exprimat 
ho rărirea de

Naim Talu 
schimb de

a depune eforturi in

direcția reducerii încordării interna
ționale, întăririi păcii și extinderii 
colaborării internaționale. Cei doi 
premieri au relevat evoluția pozi
tivă a situației politice din Europa, 
exprimind, totodată, părerea că Con
ferința europeană de securitate și 
cooperare va contribui la consolida
rea păcii și securității in Europa, la 
dezvoltarea colaborării între toate 
țările participante.

COMUNICAT COMUN BULGARO-UNGAR

(Agerpres). — In urma 
oficiale dintre miniștrii

CU PRILEJUL FESTIVITĂȚILOR DE LA BUENOS AIRES

întrevedere româno-cubaneză
BUENOS AIRES 26 — (De la tri

misul special Agerpres, V. Păunescu). 
Cu prilejul prezenței la festivitățile 
organizate la Buenos Aires in legă
tură cu instalarea noului președinte 
al Argentinei, Hector Campora, șeful 
delegației române, Miron Constanti- 
nescu, vicepreședinte nl Consiliului 
de Stat, a avut o întrevedere cu pre
ședintele Republicii Cuba, Osvaldo 
Dorticos Torrado.

Cu acest prilej, șeful delegației 
române l-a rugat pe președintele

Dorticos s& transmită tovarășului 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cuba, prim-ministru al 
guvernului revoluționar, un salut din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al României. Mulțumind, 
președintele Cubei a transmis, la rin- 
dul său, un salut tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, din partea lui Fidel 
Castro.

și-a încheiat vizita în U.R. S. S.
MOSCOVA 26 (Corespondență de 

la N. Crețu). In perioada 21—26 mai, 
o delegație a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovarășul 
Leonte Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședinte al consiliului de conducere, 
rectorul Academici, a făcut o vizită 
in Uniunea Sovietică.

In acest timp delegația a avut 
convorbiri la Școala superioară de 
partid. Academia de științe socialis
te și Institutul de marxism-leninism 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., la In
stitutul pentru conduoerea economiei

naționale al U.R.S.S.. a vizitat uni
tăți ale învățămîntulul de partid și 
întreprinderi din Moscova și Minsk.

La încheierea vizitei, delegația a 
avut o intilnire la Comitetul Cen
tral al P.C.U.S.

La plecarea’din Moscova, delega
ția a fost condusă la aeroport de 
S.M. Keharin, rectorul Școlii supe
rioare de partid de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., de reprezentanți ai altor 
instituții sovietice.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Moscova, Gheorghe Badrus, 
și membri ai ambasadei.

MANIFESTĂRI

PESTE HOTARE
consacrate celei de-a 

125-a aniversări 
a Revoluției din 1848 

in Țările române

NEW YORK

La New York a avut Ioc un 
simpozion consacrat aniversă
rii a 125 de ani de la Revo
luția din 1848 în Țările române. 
Cu acest prilej au fost prezen
tate comunicări ale specialiști
lor români și americani, ascul
tate cu deosebit interes de un 
numeros public alcătuit din 
profesori și studenți de la uni
versitățile new-yorkeze șl din 
alte orașe americane. Atit co
municările cit și discuțiile care 
au urmat au scos in evidență 
importanța acțiunilor revolu
ționare românești in istoria 
Europei, la mijlocul secolului 
trecut, precum și faptul că 
idealurile generației de la 1848 
s-au împlinit in anii României 
socialiste.

MONTEVIDEO

Componența noului guvern argentinean
ȘEFUL ST KTULUI A DECRETAT AMNISTIA GENERALA 

PENTRU TOȚI DEȚINUȚII POLITICI
Noul președinte al Argentinei. Hec

tor Campora, a anunțat, la cîteva ore 
după instalarea sa in funcția supre
mă a statului, componența viitorului 
cabinet argentinean. Principalele por
tofolii au fost repartizate după cum 
urmează : Ministerul de Externe — 
Juan Carlos Puig. Ministerul de In
terne — Esteban Antonio Righi. Mi
nisterul Finanțelor — Jose Gelbard, 
Ministerul Muncii — Ricardo Otero, 
Ministerul Culturii și Educației — 
Jorge Alberto Tayana.. Ministerul A- 
părării — Angel Federico Robledo, 
Ministerul Justiției — Antonio Juan 
Benitez. Ministerul Problemelor So
ciale — Jose Lopez Rega.

Un comunicat oficial, semnat de

Regimul de la Pnom Penh

cambodgian
O declarație a G.R.U.N.C.
PEKIN 26 (Agerpres). — Khieu

Samphan. vicepremier și ministru 
al apărării al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, a 
dat publicității. în numele G.R.U.N.C., 
o declarație in care se arată că 
regimul de la Pnom Penh. incapabil 
să reziste pe plan militar, încear
că, in înțelegere cu S.U.A., să re
curgă la manevra unor așa-numite 
„negocieri de pace", in vederea unei 
așa-zise „înțelegeri naționale". în 
legătură cu aceasta, G.R.U.N.C.. în 
numele întregului popor cambod
gian și al forțelor armate de elibe
rare națională cambodgiene, reafir
mă că actualul regim de la Pnom 
Penh este in întregime corupt și, 
repudiat de poporul cambodgian, 
este pe cale să fie răsturnat, după 
ce s-a făcut vinovat de încălcarea 
politicii de independență, pace și 
neutralitate a Cambodgiei.

MISIUNEA „SKYLAB"

ministrul justiției, Antonio Juan 
Benitez, și de ministrul afacerilor 
interne, Esteban Antonio Righi, a- 
nunță că șeful statului a decretat vi
neri seara, printr-un ordin preziden
țial. amnistia generală pentru toți 
deținuții politici — relatează agen
țiile Reuter și France Presse.

După 6um informează agenția 
Reuter, primele 200 de persoane a- 
fectate de măsura adoptată au pă
răsit deja locul de detențiune.

Secretarul național al Partidu
lui Comunist din Australia, Laurie 
Aarons, și alți membri ai Comitetu
lui Național Executiv au primit de
legația sindicală română condusă 
de tovarășul Teodor Prunea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. 
membru al Comitetului Executiv al 

Consiliului Central al U.G.S.R., care 
se află in vizită in Australia.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Laurie Aarons a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al P.C.R., un cald 
salut tovărășesc și a exprimat do
rința ca bunele relații dintre Parti-

dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Australia să se dez
volte în continuare. Cu același prilej 
s-a efectuat, de asemenea, o in
formare reciprocă privitoare la unele 
preocupări actuale ale celor două 
partide.

La Ambasada României din 
Montevideo a avut loc o ma
nifestare consacrată aniversă
rii a 125 de ani de la Revo
luția din 1848. Au participat 
reprezentanți ai vieții cultura
le și artistice, membri ai 
loniel 
Despre 
cum și 
mâniei 
basadorul Valeria Pop. 
tența a urmărit apoi filme do
cumentare.

co- 
române din Uruguay. 
Revoluția din 1848, pre- 
despre realizările Ro- 
socialiste a vorbit am- 

Asls-

EVOLUȚIA POZITIVĂ A RELAȚIILOR 

DINTRE R. P. CHINEZĂ SI GRECIA 
9

GENEVA

Sesiunea jubiliară 
a O M S.

PEKIN 26 (Agerpres). — La În
cheierea. vizitei efectuate in R. P. 
Chineză de Nikolaos Macarezos. 
viceprim-minlstru al Greciei, în
soțit de o delegație economică gu
vernamentală, a fost dat publicității 
un comunicat în care se arată că 
cele două părți au constatat cu sa
tisfacție dezvoltarea de pină acuma 
relațiilor dintre China și Grecia, ex- 
primindu-și dorința de a le dezvolta

pe mal departe. La încheierea con
vorbirilor. vicepremierul Macarezos 
și vicepremierul Li Sien-nien. au 
semnat un acord comercial și do 
plăți, un acord asupra transporturi
lor maritime si un acord asupra 
transporturilor aeriene civile intre 
cele două țări. Vicepremierul Li 
Sien-nien a acceptat Invitația de a 
vizita Grecia La o dată convenabilă.

SOFIA 26 
convorbirilor ---------  -------
de externe ai R. P. Bulgaria și R. P. 
Ungare a fost dat publicității un co
municat comun in care se arată că 
există condiții favorabile in direcția 
lărgirii schimbului reciproc de măr
furi, dezvoltării cooperării și spe
cializării in domeniile cercetărilor 
Științifice și coordonării planurilor 
de dezvoltare a economiei naționale. 
Comunicatul precizează că există 
condiții favorabile in vederea înche-

lerii procesului de normalizare a re
lațiilor țărilor socialiste cu R. F. Ger
mania. Ambele părți acordă o aten
ție deosebită consultărilor multila
terale de la Helsinki, reafirmind do
rința reciprocă de a acționa activ, 
alături de țările socialiste și alte țări 
interesate din Europa pentru convo
carea Conferinței de securitate și coo
perare, care va deschide o etapă 
nouă în istoria postbelică a continen
tului, etapa păcii trainice, egalității 
și colaborării reciproc avantajoase in 
diverse domenii.

CAPE KENNEDY 26 (Agerpres). — 
După aproximativ opt ore de somn 
petrecute in interiorul capsulei „A- 
pollo", astronauții Conrad. Kerwin și 
Weitz s-au trezit simbătă după-a- 
miază la ora 16,00 (ora Bucureștiu- 
lui). După circa două ore și jumă
tate, la ora 18 și 34 minute, echipa
jul laboratorului spațial a pătruns 
In modulul de arimaj.

Părăsind primul cabina „ Apollo", 
Paul Weitz a inspectat starea in care 
se află modulul, declarînd că totul 
este în regulă. Singura problemă, a 
adăugat el, este temperatura scăzută, 
circa 10 grade Celsius, din interiorul 
modulului.

Sesiunea din acest an a Adu
nării Mondiale a Sănătății, care 
și-a. încheiat lucrările la Pala
tul Națiunilor, a îmbrăcat o 
semnificație particulară, marca
tă de celebrarea primului sfert 
de veac de existență a Organi
zației Mondiale a Sănătății — 
prilej pentru reprezentanții ce
lor 138 de state membre de a 
trece in revistă rezultatele e- 
forturilor depuse in acest răs
timp în vederea ameliorării să
nătății popoarelor din întreaga 
lume. Lucrările sesiunii, consa
crate problemelor vizind ocroti
rea sănătății publice, combate
rea diferitelor maladii cu o arie 
largă de răspîndire in lumea de 
azi, dezvoltarea șl perfecționa
rea serviciilor sanitare in dife
rite țări au exemplificat conti
nuitatea eforturilor desfășurate 
in cadrul O.M.S. in vederea re
alizării obiectivului final — „a- 
tingerea celui mai înalt stan
dard de sănătate de către toa
te popoarele lumii".

Cadrul general al dezbateri
lor a fost delimitat de progra
mul activităților organizației 
pentru anul 1974, prezentat de 
directorul general al O.M.S. In- 
fățișindu-ne, in cadrul unei dis
cuții, domeniile de interes prio
ritar ale O.M.S. în acest mo
ment, acesta ne-a declarat : „Se 
poate spune, in general, că in 
timp ce în țările in curs de dez
voltare problemele 
ale sănătății publice ____
tuie lupta împotriva maladiilor 
generate de o serie 
sociali și economici — ca sub
nutriția și insalubritatea — în 
țările avansate din punct de ve
dere industrial pe primul plan 
se află preocupările vizind com
baterea bolilor datorate indeo-

principale 
le consti-

de factori

tebi deteriorării mediului în
conjurător".

In cadrul sesiunii s-au amin
tit o serie de cifre edificatoare 
pentru actuala situație mondia
lă in domeniul sănătății publi
ce. care ilustrează atit progre
sele obținute in ultimii 25 de 
ani. cit și obiectivele ce rămin 
a fi incă atinse, îndeosebi in 
ceea ce privește micșorarea de
calajelor existente intre țările 
dezvoltate și numeroase țări in 
curs de dezvoltare. Așa, de pil
dă, s-a remarcat că virsta me
die a populației a crescut in ță
rile dezvoltate la 70,4 ani, in 
timp ce in țările in curs de dez
voltare virsta medie este 
49.6 ani.

Semnificativă este, pentru 
tiunea jubiliară din acest 
evoluția pozitivă marcată pe 
lea realizării principiului i 
versalității O.M.S. La actuala 
sesiune, R.P. Chineză a partici
pat pentru prima oară in cali
tate de membru cu drepturi de
pline ; alte două state — R.D.G. 
și R.P.D. Coreeană — au fost, 
de asemenea, admise ca mem
bri cu drepturi depline. Admi
terea acestui din urmă stat, pe 
baza proiectului de rezoluție 
inițiat de România, căreia l s-au 
alăturat alte 35 de țări, consti
tuie cel dinții act care consacră 
participarea R.P.D. Coreene la 
activitățile unuia din organis
mele Națiunilor Unite.

Cu prilejul aniversării O.M.S., 
la sediul organizației a fost pro
iectat filmul documentar 
„O.M.S. a împlinit 25 de ani", 
lealizat de o echipă de cineaști 
români de la studiourile Bucu
rești.
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agențiile de presa transmit
Ambasadorul României 

la Bangui, Gheor®he Popescu, a 
donat, In numele guvernului român, 
guvernului centrafrican medica
mente, instrumente chirurgicale șl 
echipament sanitar. La ceremonie a 
asistat președintele Republicii Africa 
Centrală, general de armată Jean 
Bedel Bokassa.

Întrevedere S. Allende — 
W. Rogers. Secratarul de stat 

al S.U.A.. William Rogers, a confe
rit vineri cu președintele Republicii 
Chile. Salvador Allende, aflat la Bue
nos Aires cu prilejul ceremoniei de 
i-LStalare a noului președinte argen
tinean. întâlnirea a fost consacrată 
examinării unor probleme de inte
res reciproc.

0 întîlnlre între împuter
niciți! guvernului R. D.

Germane și Senatului vest- 
bcrlinsz a avut loc Berllnu^ 
occidental. Au fost examinate pro
bleme de interes reciproc.

Cu ocazia zilei României 
la Tîrgul internațional de la 
Budapesta, Ioan Coto’- ambaia' 
dorul României la Budapesta, a ofe
rit un cocteil. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, ai Ministerului Comerțului 
Exterior, conducători ai unor Între
prinderi cu care tara noastră Între
ține relații economice.

Guvernele Danemarcei și 
Islandci au botărit sâ recunoască 
Republica Populară Democrată Co
reeană,

Un grup de studenți ai 
Universității catolice din 
Valparaiso, membri al supărilor 

de extremă dreapta „Rolando Ma
tus" și „Patrie și Libertate", au 
atacat sediul regional al Partidului

Comunist din Chile — Informează a- 
genția Prensa Latina.

Formarea noului cabinet 
iordanian. ^n^ruc*'; Ahmed Lawzi 
și-a prezentat, din motive de sănă
tate, demisia din funcția de prim- 
ministru al Iordaniei, regele Hus
sein l-a însărcinat pe Zayd Rifai 
cu formarea unul nou cabinet. Sim- - 
bată a fost anunțată componența 
noului guvern, din care fac parte 
19 membri. Pe lingă funcția de 
prim-ministru, Zayd Rifai a preluat 
și portofoliile externelor și apărării.

Plenara C.C. al P.C.F. 
zilele de 25 și 26 mal s-a desfășurat 
la Paris plenara C.C al P. C. Fran
cez, avînd la ordinea de zi examina
rea situației politice în baza analizei 
făcute la plenara anterioară, precum 
și aspecte ale situației internaționale.

Premiile festivalului de
Din cele 500 de 

me proiectate in 
Iile festivalului, 
riul, prezidat de 
gnd Bergman, a acor
dat Marele premiu al 
festivalului, ex-aequo, 
producției regizorului 
britanic Alan Brid
ges. „The Hireling" 
(„Un om de închiri
at"). cu Sarah Miles

la Cannes

Societatea mixtă româ- 
no-franceză „Romaltex" • 
luat ființă la Paris. Societatea are ca 
obiectiv promovarea exporturilor in
dustriei ușoare românești în Franța 
si ne terte piețe, precum si coope
rarea intre Industriile bunurilor de 
larg consum dintre cele două țări.

MARGINALII
Un nou Clyde"?

ni
să- 
ju- 
In-

șl Robert Shaw in ro
lurile principale, și 
filmului american 
„Scarecrow" (..Speri
etoarea de ciori") al 
lui Jerry Schatzberg, 
cu Gene Hackman și 
Al Pacino.

Premiile pentru in
terpretare ay fost a- 
tribuite actorilor Joan

Woodward, pentru ro
lul din filmul lui Paul 
Newman, „Influența 
razelor gamma asu
pra comportamentu
lui margaretelor", fi 
lui Giancarlo Gian
nini, pentru apariția 
sa din „Dragoste fi 
anarhie" a regizorului 
Lina Wertmuller.

Acord comercial C.E.E.- 
Iugoslavia. In urma negocierilor 
purtate la Bruxelles Intre o delega
ție a Pieței comune și o delegație 
Iugoslavă s-a convenit asupra unul 
nou acord comercial nepreferențial 
cu o durată de cinci ani intre ceje 
două părți, care urmează a fi semnat 
după ce va fi aprobat de Consiliul 
Ministerial al C.E.E. și Consiliul Exe
cutiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
informează agenția Taniug.

zlle, 
dez- 

firmei 
tradi- 

presti- 
și teh-

De mai multe 
presa londoneză 
bate soarta 
„Rolls-Royce**, 
țional simbol al 
giului tehnicii , 
nologiei britanice. Re
cent, s-a anunțat o- 
ficial că .,Rolls-Roy
ce" va fi transfor
mată in societate pe 
acțiuni. Desigur, aceste 
acțiuni nu vor putea 
fi cumpărate de ori
cine, deși amatori s-au 
prezentat destui, in
clusiv o serie de firme 
străine. Pină la urmă 
se pare că totuși 
„Rolls-Royce" va ră- 
mine în miini brita
nice, deoarece banca 
Rotschild, organizatoa
rea operațiunii, a ho- 
tărit ca participarea 
străină să nu depă
șească 30—40 la sută 
din totalul acțiunilor.

După cum se știe, în 
februarie 1971, firma 
amintită, care a de
ținut decenii de-a rîn- 
dul locul intîi pe 
piața automobilelor de 
înaltă calitate, a dat 
faliment. Cauza prin
cipală a fost contractul 
dezastruos încheiat cu 
compania americană 
Lockheed, pentru li
vrarea unor motoare 
de avion de tip 
RB 211. Guvernul con
servator, deși în prin
cipiu împotriva na
ționalizărilor, a cedat 
insistențelor cercurilor 
largi ale opiniei pu
blice britanice și a ac-

ceptat să preia contro
lul asupra firmei.

întreprinderile com
paniei au fost îm
părțite în două cate
gorii : cele care pro
duceau motoare de a- 
vioane — respectiv fa
bricile de la Bristol, cu 
21 000 salariați. și de la 
Derby, cu 34 000 sala
riați — au constituit 
firma naționalizată 
„Rolls-Royce 1971 
Ltd"., în timp ce alte 
întreprinderi mai mici, 
din Crewe, Shrews
bury și Neasden, care 
produceau automobile 
și camioane, au format 
firma „Rolls-Royce 
Motors".

Cu toate acestea, 
profiturile realizate de 
„Rolls-Royce Motors" 
nu mai sint impresio
nante ca in trecut ; 
pentru anul în curs, 
de exemplu, firma își 
propune un profit de 
numai 4,5 milioane 
lire sterline, în timp 
ce „British Leyland 
Motor Company", o 
altă firmă britanică 
producătoare de auto
mobile, a realizat în 
ultimele șase luni un 
profit de 22 milioane 
lire.

Pentru a-I putea 
despăgubi, măcar par
țial, pe creditorii și 
pe deținătorii vechi
lor acțiuni, „Rolls- 
Royce Motors" a fost 
oferită spre vinza- 
re la o licitație se
cretă care a avut loc 
la 1 mai. întrucit nu

8-a obținut nici măcar 
prețul minim fixat — 
40 milioane lire ster
line — s-a ales solu
ția unei emisiuni de 
acțiuni în valoare de 
38,5 milioane lire, o- 
ferite spre vînzare pu
blicului.

Hotărirea ca 
Royce Motors” 
mină în mîini 
nice a fost 
sub presiunea 
aproape 9 000 de sala
riați ai firmei, care au 
avertizat conducerea 
că in caz contrar „vor 
prelua controlul asupra 
întreprinderilor". „Ca 
și la șantierele navale 
Uppcr-Clyde, scrie 
ziarul «Daily Tele- \ 
graph», muncitorii de 
la «Rolls-Royce» ar 
putea să conducă în
treprinderile, să cum
pere materie primă, să 
producă automobile șl 
să le vindă". Dez- 
aprobind intenția ini- 
tioix vînzare la

a firmei, 
Wedgwood

„Rolls- 
să ră- 
brita- 
luată - 
celor

țială de 
licitație
Anthony ___ o____
Benn. una din perso
nalitățile de frunte 
ale partidului labu
rist, declara zilele tre
cute că de fapt „va
loarea companiei nu 
constă în clădiri sau 
echipament, ci in pre
gătirea muncitorilor, 
în geniul lor creator. 
Or, ei nici nu au fost 
consultați".

N. PLOPEANU
Londra

cu mult zgomot
„Draga mea fiică !

Grija noastră princi
pală a fost să-ți fa- 

• cern o zestre cit mai 
frumoasă". Cu aces
te cuvinte de „alin
tare" se adresa asis
tenței directorul grupu
lui siderurgic 
gust Thyssen* 
Duisburg, cu 
inaugurării .
mare furnal din lume, 
„Schwelgern I", avînd 
o capacitate zilnică de 
10 000 tone oțel brut. 
Se pare însă că res
pectivele „griji pentru 
zestre" n-au fost de- 
cit o figură de stil, 
întrucit firma a ne
glijat „să 
ze" furnalul 
stalațiile de 
a mediului
Furnalul producea un 
zgomot ce depășea cu 
mult nivelul permis de 
85 foni. 1000 de familii

„Au
dio 

ocazia 
celui mai

înzestre- 
cu in- 

protecție 
ambiant

din Marxloh, cartierul 
din Duisburg aflat in 
apropierea furnalului, 
au devenit astfel vic
time ale poluării sono
re — una din formele 
cele mai nocive de 
poluare. Cetățenii s-au 
plins tribunalului ad
ministrativ din Duis
burg, cerind închide
rea furnalului. După 
cum scrie „Frankfur
ter Allgemeine", re- 
clamanții și-au susți
nut plîngerea cu ar
gumente imbatabile, 
imputind firmei că n-a 
luat măsurile necesare 
pentru a se evita e- 
fectele dăunătoare ale 
zgomotului, în concor
danță cu prevederile 
legislației de protecție 
a sănătății cetățeni
lor. Grupul siderurgic 
și-a recunoscut culpa, 
dar s-a opus adoptării

unor măsuri radicale, 
motivind că închiderea 
furnalului pe o perioa
dă mai Îndelungată, 
pentru a se lua mă
suri de fonoizolare, ar 
afecta o mare parte a 
activităților economice 
din Ruhr.

Tribunalul a dat o 
decizie de compromis, 
în virtutea căreia fur
nalul va trebui să-și 
limiteze producția la 
7 000 tone fontă zilnic, 
urmind ca nivelul po
luării sonore să fie 
redus in mod cores
punzător. Comentînd 
această decizie, presa 
vest-germană nu ex
clude, totuși, posibili
tatea închiderii furna
lului dacă măsurile 
stabilite nu vor da re
zultatele scontate.

l. c.
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