
PROLETARI DIM TOATE fÂRILE, UNIȚI-VÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMÂN

Anul XLII Nr. 9526 Vineri 1 iunie 1973 6 PAGINI - 30 BANI

Ieri, tovarășul Nicolae Ceausescu

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
Pieter Lieftinck, director executiv la Fondul 

Monetar Internațional
.Toi după-amiază, președinlele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Pieter Lieftinck. director executiv 
la Fondul Monetar Internațional 
(F.M.I.), care, la invitația Minis-

torului Finanțelor, face o vizită tn 
țara noastră.

La întrevedere a participat 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor-

Ambasadorul Regatului
în ziua de 31 mai a.c., tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe

Maati Jorio care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar și ple-

dială, au fost abordate probleme 
referitoare la colaborarea dintre 
România și F.M.I. — instituție 
specializată a O.N.U. — .pi*ecum  și 
in legătură cu stadiul actual al 
lucrărilor privind reforma siste
mului monetar internațional.

Maroc
nipotențiar al Regatului Maroc fn 
țara noastră. (Cuvintările rostite, 
în pag. a V-a).

a vizitat piețe si întreprind
din Capitală

■?

La Uzina de utilaj chim.c se analizează rezultatele aplicării cu succes în viață a recomandărilor făcute 
de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei din primăvara anului trecut, se stabilesc noi repere ale 

dezvoltării producției

• O atentă trecere în revistă a progreselor 
realizate in organizarea comerțului și aprovizio
nării populației • Constatări pozitive, dar și 
observații și recomandări, însoțite de cerința 
unei transpuneri operative în practică • Mani
festări de stimă și cald atașament față de 

secretarul general al partidului

O zi obișnuită din activitatea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. O 
zi ca oricare alta, în care biroul 
de lucru al conducătorului parti
dului și statului nostru a fost în
săși viața, cu clocotul ei, cu ma
rile împliniri în drumul nostru 
spre mai bine, dar și cu neajunsu
rile pe care putem și trebuie să le 
înlăturăm pentru a atinge țelurile 
spre care tindem. A intrat în con
știința țării, a fiecăruia dintre noi, 
obișnuința de a-1 vedea pe tovară
șul Ceaușescu prezent în mijlocul 
oamenilor, la locurile de muncă 
sau acolo unde se asigură aprovi
zionarea cetățenilor. întîlnindu-se 
cu muncitori din uzine și de pe 
șantiere, cu specialiștii, cu lucră
torii din comerț, cu gospodine, dis
cutând probleme concrete, a căror 
rezolvare deschide apoi largi per
spective nu numai pentru colecti
vele vizitate, dar pentru sectoare 
întregi ale economiei, pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de viață ale populației. Acest mod 
dinamic de a conduce și îndruma, 
de a se consfătui permanent cu 
poporul îl definim sintetic prin 
stilul de lucru propriu secretarului 
general.

Vizita din dimineața de joi, 31 
mai, prin piețe ale Capitalei, la 
importante obiective industriale, 
s-a soldat, ca de fiecare dată, cu 
concluzii și indicații menite să 
conducă la perfecționarea activi
tății gospodarilor Bucureștiului, a 
conducerilor de întreprinderi și mi
nistere economice.

în timpul vizitei, secretarul ge
neral a fost însoțit de tovarășii 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe 
Cioară.

Ca o nesfirșită coloană sonoră, 
ovații, aplauze, urări de sănătate 
și de viață lungă au ilustrat 
sentimentele față de tovarășul 
Ceaușescu, exprimate emoționant 
de cele mai largi categorii de ce
tățeni ai Capitalei.

în cartierul străjuit de noile 
blocuri de pe bulevardul ..1 Mai", 
în inima vadului comercial al Obo
rului, la hala „Traian", in piețele

Rahova" și „Pantelimon", în toate 
aceste locuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost înconjurat de mii 
de locuitori ai orașului, fiecare din
tre ei dorind să strîngă mîna 
secretarului general al partidului, 
să-i împărtășească gîndurile, bucu
riile și greutățile. Intre aceștia se 
află muncitoarea Ileana Popa de la 
fabrica de confecții și tricotaje 
..București", maistrul Iulian Vică 
de la fabrica „Flacăra roșie", Ion 

Piața J Noiembrie" : primire călduroasă, dialog fructuos

Gherman, salariat la uzinele „Tim
puri noi", și mulți alții.

„Să trăiască partidul, să trăiți și 
dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
să aveți sănătate și putere de 
muncă, să ne conduceți mulți 
ani înainte" — urarea din ini
mă a bâtrînei cooperatoare Floa
rea Iordache, mamă a 14 copii și 
bunică a 16 nepoți, mărturisește de 
la sine intensitatea acestor sim
țăminte. Ca și cuvintele atît de 

grăitoare adresate secretarului ge
neral de bătrîna Ecaterina Simi- 
niuc: „Vă mulțumesc că vă în
grijiți de viața noastră, să trăiești, 
tovarășe Ceaușescu, să trăiască tot 
poporul românesc și rogu-te dă-mi 
voie să te îmbrățișez ca o mamă 
pentru tot ce ai făcut și ce faci 
pentru țară, pentru noi".

întîmpinat astfel, pretutindeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a vi
zitat, timp de mai bine de două 
ore, cinci vaduri comerciale — 
unde aproximativ un sfert din 
populația orașului își procură 
cele necesare traiului — ceea ce 
a permis cuprinderea și analizarea 
principalelor probleme ale aprovi
zionării bucureștenilor.

In centrul dialogului de lucru cu 
gospodarii orașului s-a aflat con
statarea că pe piețele Capitalei atit 
comerțul de stat, cit și cel coope
ratist, precum și producătorii indi
viduali, asigură o bună aprovizio
nare cu produse agroalimentare, 
cu legume si fructe de sezon.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
discută cu numeroși bucu- 
reșteni. „Sînteți mulțumiți de 
aprovizionare, găsiți întotdeauna 
ce căutați ? Ce produse lipsesc ?“ 
— sînt întrebări pe care secretarul 
general al partidului .le adresează 
în fiecare piață, în repetate rîn- 
duri, grupurilor de gospodine, de 
cetățeni.

„Da, magazinul este bine apro
vizionat", răspunde Ana Ionescu, 
salariată la întreprinderea „Pro
ducția", aflată în acele momente, 
în hala „Traian". „Găsim de toate, 
tovarășe secretar general" — sub
liniază gospodina Rozalia Mari- 
nache în timpul vizitei în magazi
nele din piața „7 Noiembrie". Ace
leași aprecieri le fac și alți bucu- 
reșteni, care precizează, totodată, 
că uneori lipsesc cartofii timpurii, 
unele legume de sezon, că unii vîn- 
zători nu respectă programul de 
funcționare al magazinelor, că 
există un decalaj în aprovizionare 
între ceasurile dimineții și cele ale 
după-amiezii.

Rafturile unităților de desfacere, 
ale centrelor de carne, lapte, pîine, 
tonetele fermelor gospodăriilor de 
stat și cooperativelor agricole de 
producție, ale producătorilor indi
viduali sînt pline de mărfuri. Ast
fel, numai la piața ,.Rahova" s-au 
adus, ca de altfel în fiecare zi, 4 600 
kg carne, 1 600 kg brînză, 200 000 
de ouă, 13 000 kg de legume și 
multe alte produse de sezon, mari 
cantități de făină, mălai, zahăr,
ulei, conserve, precum și semipre- 
parate — mărfuri suficiente pentru 
aprovizionarea cotidiană a popu
lației din cartierele din jur, a mun
citorilor de la „Vulcan", „Electro
magnetica", fabricile de confecții 
și alte unități industriale din a- 
ceastă zonă. Iar aprecierile cumpă
rătorilor vin să completeze impre
sia bună pe care ți-o lasă 
întreaga piață. „Simt o adevărată
(Continuare în pag. a IlI-a)

LA 11 IUNIE — UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONA UZAREA 
PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

Un act fundamental 
al revoluției socialiste

,,Noi, muncitorii, conducem întreprinderile, 
noi le gospodărim, noi le îmbogățim".

Apropiata aniversare a 25 de ani de Ia naționalizarea 
principalelor mijloace de producție industrială readuce 
in conștiințe amintirea anilor acelor furtunoase înfrun
tări de clasă, în focul cărora poporul nostru muncitor, 
condus de partid, a cucerit puterea politică și econo
mică, punînd astfel temeliile orînduirii noi, socialiste. 
Evocarea contextului istoric în care s-a înfăptuit națio
nalizarea proiectează o puternică lumină asupra con
secvenței, fermității și măiestriei cu care Partidul Co
munist Roman a condus desfășurarea revoluției popu
lare și, totodată, asupra elanului de luptă al clasei 
muncitoare și maselor largi populare, asupra încrederii 
nestrămutate și kotărîrii cu care ele au urmat și trans
pus în viață politica partidului.

Naționalizarea, înfăptuită în urmă 
cu 25 de ani, a constituit un act 
fundamental in procesul revoluțio
nar declanșat de insurecția națio
nală antifascistă armată • de la 
23 August 1944. După cum se știe, 
in cadrul acestui proces, clasa mun
citoare, in frunte cu partidul co
munist, unind in jurul său t<5ăte 
forțele democratice, patriotice, a 
cucerit, prin bătălii sociale de o 
amploare fără precedent, poziție 
după poziție din miinile claselor 
exploatatoare, obținind, la 6 martie 
1945, o strălucită victorie — in
staurarea primului guvern cu ade
vărat democratic din istoria țării, 
care întruchipa puterea revoluțio- 
nar-domocratică a muncitorilor și 
țăranilor.

Dar clasele exploatatoare, care 
pierdeau tot mai mult terenul pe 
tarim politic, iși concentrau forțele 
pe tărim economic, unde dețineau 
încă puternice poziții. Sabotajul 
economic, sustragerea sau camufla
rea mărfurilor absolut indispensa
bile nevoilor producției și con
sumului populației, înstrăinarea t 
și dispersarea utilajelor, refu- ’ 
zul de a investi capitaluri în pro
ducție, specula și evaziunea fisca
lă — „coordonate" minuțios cu pre

Promovarea valorii autentice
in literatură și artă 

răspundere socială majoră, 
de înaltă principialitate partinică

Partidul pune in centrul po
liticii sale slujirea neabătută a 
omului. afirmarea sa multilate
rală.

în înfăptuirea acestui obiectiv so
cial-moral, un loc distinct revine 
creației artistice, chemată să contri
buie, prin mijloace specifice, la for
marea unui om nou. animat de idea
luri înalte, capabil să-și făurească in 
mod conștient propriul viilor.

Nicicind in istoria culturii noas
tre n-a fost subliniat cu atita tărie 
rolul activ al literaturii și artei in 
viața societății, in procesul de for
mare și educare a oamenilor, torța 
lor de inriurire. Chemarea adresată 
de partid, de secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, creato
rilor de frumos de a făuri opere de 
artă inspirate clin efortul constructiv 
al poporului, strîns legate de viața 
și aspirațiile superioare ale acestuia, 
semnifică un manifest artistic demn 
de măreția anilor noștri socialiști.

Și nimic nu poate fi mai presus 
pentru un scriitor, pentru un fău
ritor de artă decit aspirația de a 
surprinde in opera sa realitățile epo
cii căreia ii este contemporan, de a 
înfățișa viața și munca eroică a oa
menilor timpului său, a constructo
rilor socialismului. Cuprinzind in 
pagina de carte, in vers sau in 
proză, in melodia unui cintec sau 
in culorile unui tablou inspirat 
sentimentele, ideile, faptele cc-i ani
mă și caracterizează pe oamenii zi
lelor noastre, pe făuritorii marii 
epopei social-econoniice, omul de 
artă se va afirma ca un militant, 
ca o adevărată conștiință vie a 
vremii sale. Această mare lucrare 
civică, educativă care il angajează 
plenar pe scriitor, pe artist este 
plină de noblețe ; ea este destinată 
traducerii exemplare in viață a pro
gramului de edificare a noii socie
tăți, de consolidare a unei noi con
științe, de afirmare »i împlinire a 

siunile economice și politice ale 
puterilor imperialiste — un întreg 
arsenal de mijloace era folosit spre 
a împiedica opera de reconstrucție 
și dezvoltare a economiei, a sub
mina puterea populară, a readuce 
lucrurile la „normal", la domnia 
nestingheriță a capitalului.

în aceste condiții, partidul co
munist a inițiat și înfăptuit o 
serie de măsuri menite să îngră
dească, treptat dar ferm, puterea 
economică și posibilitățile de ex
ploatare ale burgheziei, să orien
teze dezvoltarea economiei po
trivit intereselor maselor mun
citoare, ale revoluției. Astfel, incă 
in perioada imediat următoare 
insurecției, a fost instituit contro
lul muncitoresc in întreprinderi, 
care se exercita de către sindicate, 
prin comisiile de producție. După 
instaurarea guvernului democratic, 
la 6 martie 1945, controlul munci
toresc a început să se exercite tot 
mai mult și pe linie de stat, prin 
organisme anume create : brigă
zile economice împotriva speculei, 
care ființau pe lingă prefecturi și 
primării ; oficiile industriale, or
ganizate pe ramuri industriale, 
avînd drept atribuții mai impor
tante întocmirea propunerilor pen

idealurilor socialiste. Toate acestea 
realizează, in esență, însuși caracte
rul militant, revoluționar al litera
turii noastre.

Cind, cu multe decenii în urmă, 
Văcărescu lăsa urmașilor moștenire 
„Creșterea limbii românești / Și-a 
patriei cinstire", cind Eminescu se 
adresa prin versuri de o amară iro
nie făcătorilor de „cuvinte goale", 
aducind. in același timp, omagiul 
său proletarilor, luptătorilor pentru 
dreptate, cind Coșbuc declara in rit
muri cu valoare testamentară „sînt 
suflet din sufletul neamului meu" 
— și cite alte exemple s-ar putea 
evoca ! — se trasau căi fertile pen
tru militantismul literaturii noas
tre.

Militantism ce avea să cunoască, 
odată cu crearea Partidului Comu
nist Român, o și mai limpede afir
mare, fiind continuat și dezvoltat cu 
remarcabile rezultate de literatura 
noastră contemporană. O retrospec
tivă a anilor ce se circumscriu noii 
etape istorice a României aduce 
mărturie că in această perioadă, de 
puternic avint revoluționar, de ra
dicale transformări social-politice și 
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PORUMB Șl FURAJE 
pe toate suprafețele 
pînă acum necultivate

tru alcătuirea programelor de pro
ducție, aprovizionarea cu materii 
prime, repartizarea producției fi
nite etc ; controlul economic, înfi
ințat în iulie 1947, care acționa in 
toate ramurile economiei naționale, 
ca un instrument de verificare a 
aplicării măsurilor luate de guvern 
in cadrul politicii sale economice. 
O poziție importantă in economie 
a fost cucerită prin etatizarea 
Băncii Naționale a României, la în
ceputul anului 1947. Lupta pentru 
redresarea economiei a căpătat un 
puternic impuls prin planul com
plex de măsuri elaborat in iunie 
1947 "de P.C.R. și cunoscut sub de
numirea „propunerile Partidului 
Comunist Român pentru îmbunătă
țirea situației economice și finan
ciare a țării", prin reforma mone
tară înfăptuită in același an.

Toate aceste măsuri aveau un 
pronunțat caracter anticapitalist, 
dar ele nu însemnau incă desfiin
țarea burgheziei și a puterii ei e- 
conomice. Proprietatea asupra mij
loacelor de producție Ie dădea încă 
posibilitate capitaliștilor să exploa
teze masele muncitoare, să sub
mineze puterea populară. Se crease 
in fapt o contradicție între caracte
rul puterii politice, aflată in mii
nile clasei muncitoare și ale aliaților 
ei, și al puterii economice, aflată in 
cea mai mare parte in*miinile  bur
gheziei. Lichidarea acestei contra
dicții se impunea ca o necesitate 
obiectivă, o cerință vitală a progre
sului economic și social.

Acestei cerințe i-a răspuns națio
nalizarea principalelor mijloace de 
producție industrială din 11 iunie 
1948. înfăptuirea ei a devenit po
sibilă in urma schimbărilor impor
tante intervenite in raportul de 
forțe din societate prin înlătura
rea monarhiei, cucerirea întregii 

(Continuare în pag. a Il-a) 

economice, literatura și arta 8-au 
îmbogățit prin numeroase creații, 
pătrunse de un suflu nou, înnobi
late de o ideologie nouă, impunind 
prin viziunea superioară, materialist- 
dialectică asupra realităților social- 
istorice. Noua noastră artă, creațiile 
cele mai remarcabile sînt caracteri
zate de preocuparea statornică a 
creatorilor de a situa în centrul ope
rei omul, problematica sa majoră, 
de a pleda în permanență pentru 
încredere in om, in puterea sa de 
creație, de a milita pentru afirmarea 
plenară a virtuților sale constructive. 
Intr-o țară in care deviza supre
mă a întregii activități poate fi sin
tetizată in cuvintele „Totul pentru 
ora“ este firesc, este necesar ca fie
care scriitor, fiecare artist să fie 
pătruns de adevărul fără de care 
rațiunea sa de a fi nu poate fi con- 

, cepută : „Arta pentru om“.
In documentele plenarei din no

iembrie 1971 a C.C. al P.C.R., ale 
xConferinței Naționale a partidului 
din iulie 1972 sint subliniate, după 
cum se știe, cu o remarcabilă da-
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL~! 

DIVERS,1 
Trei ore 
pentru 
o viață

Ora 16. Apel la stația centrală 
Aviasan. Direcția «anitară a ju- I 
dețului Buzău solicită un elicop- I 
ter pentru transportarea profr- I 
s irului Dumitru Posca. din Ne- • 
ho?u. accidentat grav. [

Ora 16,15. în ciuda vremii vi- I 
trege. un elicopter, pilotat de 
Marcel Grigorescu, zboară spre I 
locul indicat. |

Ora 17. Modificare pe traseu. • 
Datorită unei furtuni, trebuie t 
ocolit Buzăul. î

Ora 18,15 Decalare din Ne- | 
baiu spre București. Zborul so
licită pilotului o nouă probă de I 
măiestrie. mai exact, zbor la I 
mică Înălțime intrudt pacientul • 
nu suportă altitudinea și lipsa i 
de oxigen. I

Ora 19,10. Aterizare la Bă- | 
ncasa. De aici, pacientul este 
transportat de urgență la spi- I 
talul ,.Gh. Marinescu1'. a

După zile și nopți de îngrijire | 
atentă, ieri, la ora 17. pacientul . 
se afla In afară de orice pericol. I 
Să mai adăugăm oare că I 
aceste zile și nopți includ trei . 
ore de măiestrie aviatică, pentru I 
o viață de om ? I

Unde ne sînt | 
adresanții ?

„Am trimis cile o telegramă 
de felicitare la doi nepoți din I 
Aibă Iu'ia, cu prilejul absolvi- I 
ni liceului din localitate — ne | 
scrie Atanasie Popa, din Tirgu- . 
Mureș. Amindoi locuiesc in Alba I 
Iufta, pe strada 6 Martie, nr. 74. I 
Dar nici a doua zi, nici in zilele 
următoare, telegramele n-au so- I 
.«it la destinație. Să se fi schim- I 
bat. intre timp, adresa indi- I 
cată in telegrame ? Nici vorbă ! . 
După insistențe, oficianta de I 
serviciu din Tirgu-Mureș m-a I 
chemat la telefon și mi-a spus : 
..Regretăm, adresant.: dv. sint I 
necunoscuți". Fantastic I $i I 
cind te gindesti că tatăl citit o- I 
rului nostru, in afară de faptul ■ 
că locuiește tot pe strada indi- I 
cată in telegrame, a fost, pină | 
de curind, cind a ieșit la pen
sie, lucrător la... P.T.T.R. !

Lustre mai 
puțin ilustre '

Deși solicitate de cumpără- I 
tori, lustrele din fier forjat e- ■ 
xistente din belșug in magazl-' | 
Dele de specialitate din Rimni- I 
eu-Viicea nu se vtnd. Și nu se | 
vi nd. pentru simplu] motiv că . 
nu pot fi folosite. Și nu pot fi I 
■folosite, pentru că producătorul I 
— cooperativa „Tehnometalica" I 
din București — le-a livrat fă- > 
ră roze te pentru prinderea aba- I 
jurului. Controlorii de calitate | 
au lucrat oare pe întuneric ? 
Probabil. Altminteri, făceau.. I 
lumină in povestea acestor lus- I 
tre mai puțin ilustre. '

Cu șanțul 
la... tribunal

Pare de necrezut și, totuși, 
dosarul cu nr. 356 1971. înregis
trat la judecătoria din orașul 
Ineu, stă mărturie că un șanț, 
ca oricare șanț dintr-un sat 
oarecare, poate face obiectul u- 
nui amplu și contradictoriu pro
ces. Un șanț pentru scurgerea a- 
pelor, pe care Constantin Rusu. 
din comuna Hălmagiu, județul 
Arad, l-a săpat către fintina ve
cinului său, lăsindu-1 pe acesta 
fără apă bună de băut. După 
aprige dezbateri, C.R. a fost o- 
b igat de instanță să astupe 
șanțul. Nu după mult timp s-a 
prezentat la fața locului și un 
executor judecătoresc. A înche
iat și un proces verbal cu nr. 
385'1971. A încheiat, a plecat, 
dar șanțul tot nu s-a astupat. 
De doi ani de zile păgubașul 
umblă perte tot cu sentlnța-n 
buzunar. Urmează un nou... 
dosar ?

2240 
de ani!

După ce directorul a strigat 
catalogul primei promoții de 
absolvenți ai fostei școli de co
merț superior din Tirgu-Jiu, cu 
prilejul emoționantei lor intilniri, 
după 40 de ani, șeful promoției 
a făcut un calcul : 56x40 = 2240. 
Cifra- 2 240 reprezintă anii de 
muncă efectuați pină acum de 
prima promoție a școlii din 
Tirgu-Jiu. Pornind de la aceeași 
bază de calcul, tot șeful promo
ției. uitindu-se la foștii oolegi, 
încă in vigoare, a preliminat că 
]a următoarea intilnire promoția 
va fi aproape de anul de mun
că... 3 000 !

I
I

I

I
O nouă cale | 
lactee ?

De cind e lumea lume se cu- ’ 
noaste o singură cale lactee. 1 
Și. totuși, ieri, intre orele 15,30 I 
f: 16.00, a mai apărut una pe | 
șoseaua București—Ajumați. Ne- 
așteptatul eveniment s-a dato- I 
rat autobasculantei de mare | 
capacitate cu nr. 31—B—6 023 
(și. bineînțeles, șoferului ei), I 
care transporta lapte spre Capi- I 
tală. Spre — și nu in — pen- I 
tru că o bună parte din șoseaua . 
respectivă se transformare in- I 
Ir-o veritabilă cale ...a laptelui. | 
Pină către lacul Tel. unde t s-a 
pierdut urma. Pină la urmă, tot I 
i se va da de... urmă 1

Rubrică redactată de 
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții „Scinten

/------------------------------------------------------------------

Porumb și furaje-
pină acum

în întreaga fard, lucrătorii ogoarelor depun în aceste 
rile eforturi deosebite pentru terminarea însămințărilor 
și întreținerea culturilor. Concomitent se desfășoară o 
vastă acțiune, de larg interes național, pentru identifi
carea și însămințarea tuturor terenurilor propice obți
nerii de producții vegetale, necultivate pină acum. Des
pre această acțiune corespondenții noștri transmit din 
județele :

DOLJ. — Paralel cu lucrările de 
întreținere a culturilor, in acesto 
zile se acordă o importanță deo
sebită insămințării tuturor tere
nurilor. acțiunilor de gospodărire 
cit mal eficientă a pămintului. 
Printre unitățile care au dovedit o 
preocupare deosebită in acest sens 
se remarcă cele 4 cooperative agri
cole de producție din comuna 
Poiana Mare. Numai prin folosirea 
rațională a terenurilor de pe lingă 
construcțiile zootehnice și gospo
dărești au fost însămințate cu po
rumb boabe, porumb siloz și 
plante furajere 39 de hectare. La 
fel au procedat și țăranii coopera
tori din Ghidicl și Teslui. Prin 
asemenea acțiuni. în județ au fost 
identificate și insâmințate in a- 
ceastâ primăvară cu porumb și 
plante furajere 1 749 ha teren, în 
mare parte, nefolosit pină acum.

BOTOȘANI. — O cercetare mi
nuțioasă a terenurilor de care

La întreprinderea agricolă de stat Alexandria, județul Teleorman, în lanurile de porumb erbicidat nu-i nici 
urmă de buruieni. Acum se execută cu multă atenție prășitul mecanic

Noi hanuri turistice
pe drumurile bihorene

Uniunea județeană a coope
rativelor de consum din Bihor 
a manifestat și in acest an o 
preocupare constantă pentru va
lorificarea cit mai eficientă a 
potențialului turistic de care 
dispune județul, pentru a crea 
noi puncte de atracție pentru 
turiști sau pentru a le extinde 
și moderniza pe cele existente.

Turiștii din țară și de peste 
hotare, care poposesc pe fru
moasele meleaguri ale Bihoru
lui, au la dispoziție condiții din 
cele mai bune pentru recreere 
și destindere. Recent, pe Dealul 
Viilor de lingă Oradea, coope
rația de consum a reamenajat 
un nou complex comercial.

O altă unitate care atrage un 
mare număr de turiști din țară 
șl străinătate este cea amena
jată în Castelul Florilor, situat 
la 59 km de Oradea, in fru
mosul masiv de conifere de lin
gă renumita fabrică de sticlă 
Pădurea Neagră. Motelul, cu 82 
de locuri, utilat modern șl pre

Un act fundamental al revoluției socialiste
(Urmare din pag. I)
puteri de către clasa muncitoare șl 
aliații sâi și proclamarea Republi
cii Populare la 30 Decembrie 1947. 
O importanță deosebită pentru des
fășurarea cu succes a procesului 
revoluționar a avut făurirea, in fe
bruarie 1948, a partidului unic al 
clasei muncitoare, prin unificarea 
partidului comunist și a partidului 
social-democrat. Dispunind de în
treaga putere politică, avînd drept 
stat major unic partidul marxist- 
leninist, clasa muncitoare putea 
păși efectiv la opera vastă de reor
ganizare a întregii economii pe 
bazele socialismului, la edifica
rea noii orinduiri in România. Este 
semnificativ că, analizind stadiul de 
dezvoltare, situația politică și eco
nomică a țării, Congresul de unifi
care din februarie 1948 aprecia in 
Rezoluția adoptată că „se creează 
condițiile favorabile lichidării ori
căror forme de exploatare și făuririi 
bazelor orinduirii socialiste in țara 
noastră"......pentru organizarea pla
nificată a economiei noastre".

Actul naționalizării a fost înfăp
tuit pe baza unui plan de acțiune 
minuțios elaborat de P.C.R., păs- 
trindu-se pe tot parcursul operați
unii un desăvirșit secret pentru a 
se evita ca patronii să aducă pre
judicii Întreprinderilor naționaliza
te. Pentru aducerea la îndeplinire a 
acestui plan s-au format in toate 
județele comicii de naționalizare. 
Pe plan local, conducerea acțiunilor 
de naționalizare revenea birourilor 
comitetelor județene de partid.

în zilele de 10—11 iunie a avut 
loc plenara C.C. al P.C.R. care a 
adoptat hotărirea cu privire la na
ționalizare. iar pentru ziua de 11 iu
nie a fost convocată Marea Adu
nare Națională. în dimineața acele
iași zile, la ordinul guvernului au 
intrat în acțiune echipele de mun- 
\__ _____________ 

dispune comuna noastră — Stău- 
ct ni — ne spune tovarășa Natalia 
Ștefănescu, primar și secretar al 
comitetului comunal de partid, a 
evidențiat că Importante suprafețe 
de pămint rămineau necultivate. A- 
cestea erau situate in jurul con

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

strucțiilor zootehnice, la sediul coo
perativei agricole, la brigăzile 2 și 3 
din satul Tocileni, la școala gene
rală. De asemenea, au existat o 
scrie de drumuri inutile. Adunind 
palmă cu palmă de pămint. am 
reușit să redăm astfel în circuitul 
agricol încă 6 hectare de teren, 
pe care le-am insămințat cu po
rumb pentru boabe șl culturi fura
jere.

văzut cu încălzire centrală, cu 
restaurant și bar-terasă, oferă 
vizitatorilor condiții excelente 
pentru a-și petrece clipe de 
destindere intr-un cadru na
tural de o rară frumusețe.

La 29 km de Oradea, pe mar
ginea șoselei care duce spre 
Arad, esje situat „Hanul pes
carilor",- in imediată apropie
re de cunoscuta întreprindere 
„Piscicola" din Cefa, care dis
pune de o suprafață de eleștee 
amenajată de 1 015 ha.

în drum spre Cluj, la 67 km 
de Oradea, turiștii pot poposi 
la complexul comercial „Piatra 
Craiului", care dispune de ca
mere cu 54 locuri, apă caldă, 
restaurant, grădină de vară, 
bar-cramă, care, la dorința con
sumatorilor, funcționează 
program prelungit.

cu

Dumitru GAȚA 
corespondentul „Scînteii'

citori care rămăseseră mobilizate 
din cursul nopții, în întreprinderi 
pentru a asigura paza patrimoniu
lui acestora. Cind patronii au venit 
dimineața in fabrici, au găsit bi
rourile ocupate, nerăminindurle 
altceva de făcut decit să predea 
cheile. Votul unanim al Marii Adu
nări Naționale din ziua de 11 iunie 
a conferit naționalizării putere de 
lege. întreaga operațiune de prelu
are a întreprinderilor s-a desfășu
rat in cea mai perfectă ordine, con
stituind un strălucit examen al ca
pacității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare, in frunte cu 
partidul ei comunist. „Situația 
creată in urma transformărilor pe
trecute — se arăta in expunerea 
de motive a legii — impune 
o schimbare structurala in do
meniul economiei naționale, pen
tru a putea pune toate for
țele productive ale țării in sluj
ba ridicării nivelului politic, eco
nomic și cultural al poporului nos
tru. Această schimbare structurală 
este trecerea in miinile statului, ca 
bun comun al poporului, a celei 
mal importante părți din mijloa
cele de producție".

Ca urmare a naționalizării au 
fost trecute in proprietatea statului 
principalele întreprinderi indivi
duale, societățile de orice fel și 
asociațiile particulare industriale, 
bancare, miniere, de asigurări și de 
transport și telecomunicații — in 
total 8 891 de întreprinderi, dintre 
care 3 560 de interes local. După 
zeci și zeci de ani de exploatare, 
asuprire, umilință, impuse de dom
nia burgheziei, clasa muncitoare iși 
vedea împlinit idealul scump al eli
berării de exploatare și „expro
prierii expropriatorilor" — ideal 
pentru care a dus, de-a lungul vre
mii. atitea bătălii de clasă și a dat 
atitea jertfe.

Sini greu de descris bucuria, en

pe țoale suprafețele
necultivate

Asemenea măsuri de redare In 
circuitul agricol a fiecărei porțiuni 
de pămint s-au luat și in localitățile 
Tudora, Oncga, Pădureni, Mthălă- 
șeni, Hilișeu și altele. în județ, da 
pe 540 hectare se vor obține, pentru 
prima oară anul acesta, producții 
de porumb, legume, plante furaje
re etc.

MEHEDINȚI. Pină acum In județ 
au fost identificate 915 ha de te
ren. Această ..rezervă'*  se a- 
flă In perimetrul sediilor ad
ministrative ale unităților agricole 
de stat și cooperatiste, in cadrul 
secțiilor de mecanizare și sectoare

lor zootehnice, la care se adaugă 
capetele de tarlale, drumurile Inu
tile de hotar. Din această suprafață 
mai bine de 720 ha au și fost in- 
6ămințate cu porumb pentru boabe 
și culturi furajere.

SUCEAVA. Ca urmare a măsuri
lor luate de biroul comitetului ju
dețean de partid, organele agricole 
au identificat o suprafață de

IN INDUSTRIA LOCALA BACAU

Produse destinate 
exportului

Datorită utilității și calității 
lor, produsele realizate de între
prinderile de industrie locală 
din județul Bacău au devenit tot 
mai solicitate pe piața externă, 
în prezent, industria locală bă
căuană livrează pe piața exter
nă peste 100 de sortimente din 
ramurile metal, chimie, lemn, a- 
limentară și sticlărie. Inginerul 
Corneliu Croitoru, directorul în
treprinderii județene de indus
trie locală, ne spunea că. ince- 
pind din acest an, unitățile in
dustriale din Bacău, Moinești, 
Buhuși și municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej livrează 
pe piața externă 26 de noi 
produse. Amintim, dintre a- 
cestea, garniturile de mobilă, 
împletiturile din răchită, ar
ticole de artizanat. Volumul 
producției ce va fi livrată la ex
port in acest an de către in
dustria locală băcăuană va fi cu 
29 la sută mai mare față de cea 
din anul trecut. De aceea, dez-

tuziasmul pe care acest act revo
luționar le-a produs in rindurile 
oamenilor muncii. Sentimentele 
muncitorilor și-au găsit o vie ex
presie in mitingurile și manifestă
rile sărbătorești de masă, in nenu
măratele moțiuni și telegrame adre
sate C.C. al P.C.R. „întreprinde
rea aceasta, in care atita amar de 
vreme au huzurit capitaliștii 
străini — spunea la mitingul de la 
rafinăria „Astra" muncitorul strun
gar numit director al rafină
riei — este acum a noastră. De a- 
cum, noi, muncitorii, o conducem, 
noi o gospodărim, noi o înfrumu
sețăm. noi o îmbogățim. Ciștigul 
fabricilor noastre nu mai intră in 
buzunarul cămătarilor, ci In viste- 

CB AU ÎNSEMNAT 25 DE AM DB INDUSTRIE SOCIALISTĂ
Metalurgia feroasă

Dinamica producției globale
Dacă luăm ca bază anul 1938, ea a 

reprezentat în

1948 = 121 la sută
1971 = 2 400 la sută
1972 = 2 700 la sută

Pentru acest an, între altele,
8 milioane tone, cu 175 000 de tone mai 
cincinal ți cu peste 600 000 tone mai mult

Locuri de muncă
La doi ani de la naționalizare, în

1950 = 34 500

In primii doi ani ai actualului cincinal
1971 = 81 100
1972 = 82 500

producții de oțel de
mult față de nivelul stabilit inițial în planul 

față de realizările din anul trecut.

se prevede realizarea unei

105 ha, care a fost lnsfimln- 
țată In special cu plante fu
rajere. Interesate in valorificarea 
fiecărei palme de pămint, cele 13 
asociații intercooperatiste de creș
tere a animalelor din județ au rea
dus pină acum în circuitul pro
ducției agricole peste 40 de hectare 
de teren, situat in incinta sectoare
lor zootehnice, în apropierea depo
zitelor de furaje, a silozurilor. Coo
peratorii din Bosanci. bunăoară, au 
Insămințat cu masă verde 8 ha, cel 
din Bogdănești 5,5 ha, iar la Udești, 
Dolhasca șl Salcea cite 3 ha.

CLUJ. Din inițiativa comitetului 
județean de partid au fost stabilite 
măsuri concrete care au permis să 
fie redate circuitului agricol alte 
terenuri virane din incinta fermelor 
zootehnice, suprafețe nefolosite din 
preajma sediilor unităților agricole 
etc. Pină în prezent au fost însă- 
mințate terenuri, aproape cit su
prafața agricolă a unei cooperative 
agricole de mărime medie.

Consiliile populare comunale șl 
organizațiile de partid din Cițcău, 
Iclod, Cimpia Turzil, Luna ș.a. au 
Îndemnat cetățenii să pună In va
loare fiecare petic de pămint, să 
cultive curțile cu plante furajere 
și legume. în aceste localități, cetă
țenii continuă semănatul și planta
tul legumelor sub îndemnul ca nicî 
o palmă de pămint să nu fie irosit.

ARGEȘ. Marți, In județul Argeș 
a fast insămințat cu porumb ultimul 
din cele 49 000 hectare planificate. 
Au fost identificate și lnsămințate 
cu porumb și plante furajere 507 
hectare, terenuri nelucrate pină a- 
cum, In preajma construcțiilor zoo
tehnice, în perimetrele sediilor 
cooperativelor agricole si unități
lor agricole de stat, școlilor și al
tor instituții comunale. Acțiunea 
continuă în întreg județul și pe 
alte planuri. Este vorba de o ac
țiune de mare anvergură, care are 
drept țintă sistematizarea perime- 
trelor a circa 20 de cooperative, in 
urma căreia vor fi aduse in cir
cuitul agricol alte zeci de hectare.

BUZĂU. Pină în prezent, pe În
treg județul au fost identificate și 
cultivate cu porumb, furaje și legu
me 160 hectare în perimetrele coo
perativelor agricole, 54 hectare in 
incinta unor unități școlare, dis
pensare, depozite, cămine culturale 
și 128 de hectare in gospodăriile 
populației. în incinta sectoarelor 
zootehnice de la Văcărească și Ca- 
sota, Zărnești, Glodeanu-Siliștea, 
Ulmeni, Smeeni, Măgura, Glodeanu- 
Sărat au fost aduse In circuitul 
productiv zeci de hectare care sint 
acum cultivate cu porumb șl 
plante furajere.

voltarea și diversificarea conti
nuă a producției destinate ex
portului, onorarea in termen a 
contractelor încheiate cu parte
nerii externi, realizarea fiecărui 
produs la un nivel calitativ co
respunzător constituie tot atîtea 
preocupări pentru toți specialiș
tii și muncitorii din acest sector. 
Pentru realizarea de sortimente 
de înaltă calitate, atit pentru 
beneficiarii interni, cit și ex
terni, se acordă o mai mare a- 
tenție profilării și specializării 
unor secții de producție. Astfel 
au fost organizate pină acum 
secții de mobilă la Bacău, o 
secție de Împletituri din răchită 
la Moinești și o secție de prelu
crare a sticlei colorate in mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. în primele patru luni ale 
acestui an, planul la export a 
fost depășit de industria .locală 
băcăuană cu 18 la sută.

Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii”

ria statului. $i acest clștig se va 
întoarce la noi sub formă de fa
brici mai multe, de școli, de spi
tale, de mărfuri mai multe'1. „A- 
cum, cind fabricile nu mai sint ale 
capitaliștilor — spunea o munci
toare ia mitingul de la întreprin
derea M.E.T.A. — vom munci din 
toate puterile noastre pentru a îm
bunătăți viața întregii muncito
rimi". „De acum știm — adăuga o 
altă muncitoare din aceeași Între
prindere — că tot ceea ce facem 
noi în fabrici, uzine e al nostru, al 
întregului popor, noi beneficiem și 
de aceea trebuie să muncim cu 
rivnă pentru mărirea producției și 
pentru că clica de profitori a dis
părut".

DIN POȘTA REDACȚIEI

• FAPTE
o OPINII
• PROPUNERI
♦ Montarea unei singure turbine eoliene, "■ un 

diametru de 10 metri, ar asigura o putere instalată de circa 1 200 KW. 
Dacă terenul ar permite instalarea a 10 asemenea turbine, atunci s-ar 
putea construi o centrală eoliană a cărei putere de circa 12 MW ar 
satisface nevoile de energie electrică ale unul oraș de 90 000 locuitori. 
Cred că ar fi indicat să se efectueze un studiu amănunțit privind po
sibilitățile de valorificare a potențialului eolian din tara noastră, in 
prezent nefolosit. (Ing. Lorin Cantqmir, șef de lucrări la Facultaitea 
de electrotehnică din Iași).

<> La „Cuptorul de aur" din Bacău •• vUldra *pr* 
deliciul consumatorilor, un sort de pîine mică, gustoasă, la lndemlna 
omului grăbit. La același cuptor, acum nu se mai vlnd decit piini- 
șoare... cit roata carului I De ce oare ? (Al. Ionescu, str. Oituz nr. 66, 
Bacău).

Halal călătorie rapidă! Cc!e °°,cU p® care le am 
depus la mesageria gării Vatra Dornei, la Începutul concediului, n-au 
ajuns la Vaslui nici pină la încheierea acestuia 1 (Ncculai Jalbă, co
muna Averești, județul Vaslui).

O Stația meteorologică din Toplița a lmPlinit «cent 
20 de ani de aotivitate. Situată într-un „pol al frigului" de pe valea 
Mureșului, ca contribuie la studierea fenomenelor atmosferice si hi- 
drometrice din acest loc de intilnire al munților Călimării și Gurghiu- 
lui. unde se înregistrează, iarnă de iarnă, temperaturi extrem de scă
zute. (Ilie Șandru, Toplița).

♦ Bîlciul și... poluarea
cartierul Drumul Taberei, pe str. Bistra, lingă blocul OD 2. s-a In
stalat un bilei. Lanțurile, bărcile, trăsurile trase de cai. larma care 
se face produc o mare poluare fonică, tulburind liniștea a peste 1 000 
de muncitori ce lucrează in schimbul de noapte și vor să se odih
nească. (Locatarii celor 252 de apartamente ale blocului OD 2, din str. 
Bistra nr. 4. București).

La 5 km de magistrală ! Dupâ d«f|lnt-ar’a arumu- 
Iul de acces către magistrala București—Pitești, salariațil care locu
iesc in satul Mavrodol și lucrează la întreprinderile apropiate sint 
nevoiți să ocolească kilometri întregi ca să ajungă la locurile de 
muncă. Ei Întreabă fără ocol pe gospodarii județului Argeș : cind se 
deschide iar circulația către Găești și Pitești ? (Niță Marin, satul Ma- 
vrodod, comuna Rătești, județul Argeș).

<*>  Au racordat rețeaua... la uluci I »p«iine 
electricienilor de la I.R.E. Sighetul Marmației care, veniți prin oc
tombrie 1970 la Strimtura să electrifice comuna, au legat sîrmele de 
garduri și s-au dus. Cum să iasă lumină dintr-un astfel de racord ? 
(Prof. Gh. Mintău, comuna Strimtura. județul Maramureș).

0 Un tren lung de aproape 1 500 metris ar p1*1®’ 
alcătui din cele 148 vagoane reparate ireproșabil, în primele 4 luni 
ale anului, de către colectivul atelierului de zonă C.F.R.-Titu. In acest 
timp productivitatea muncii a crescut cu’17,8 la sută, iar prețul de 
cost a scăzut cu 11,3 la sută. La atelierul din Titu treaba merge... 
ca pe roate. (Gh. I. Muscăloiu, tehnician, secția L. 10 C.F.R.-Titu).

taxele pentru consu-Delegații I.D.E.B., car® tocaseaz&
mul de lumină', nu-șl sincronizează întotdeauna ________  _ ___
ciliul abonaților cu orele cind aceștia pot fi găsiți acasă. Cetățenii sint 
nevoiți apoi să baită drumurile pe la casierii, in căutarea avizelor de 
plată. Ar fi mult mai simplu dacă plata luminii s-ar putea face șl prin 
unitățile C.E.C. (Eugenia Picioruș, str. Tudor Arghezi nr. 1, Bucu
rești).

deplasările lă domi-

In condiții de igienă mal muIt decit Jtscutabue,
servesc bere rece $i cimăciori ,Ja botul calului" și in piața orașului 
Roșiori de Vede. Oare organele locale sanitare nu au datoria să ob
serve că grataragiul, cu aceleași miini, umblă și la bani și la cîrnă- 
ciori ? (Vasile Alexandru, str. Oituz nr. 5, Caracal).

Rotule de pivot și alte piese de schimb pcnlru aul°- 
turisme „Dacia-1 300“ lipsesc de mai multă vreme din unitățile co
merciale specializate și „Auto-service"-uri. (Prof, pensionar Petre 
Lenghel Izanu, str. M. Eminescu nr. 40, Sighetul Marmației).

„EStrCldd tinfîrstii” se nume?te noua formație artistică 
de amatori ce a luat ființă la Hirlâu in cadrul casei de cultură. După 
ce a prezentat cîteva spectacole in două comune apropiate. „Estrada 
tinereții" se pregătește să efectueze un turneu mai lung In nordul 
Moldovei. (Paul Iancu. Hirlău. județul Iași).

I.T.A.-Cluj a scurtat fără nici o noimă traseul autobuzului 
18 cu 2 km. Locuitorii cartierului Plopi, dintre care foărte mulți pă
rinți care-si aduceau copiii în parc, renunță acum la plimbare sau 
fac cros cu tincii in brațe. De ce vă faceți că nu-i vedeți, tovarăși 
din conducerea întreprinderii de transporturi ? (Gh. Benga. Cluj).

Aceste convingeri ale muncitori
lor aveau să se dovedească pe de
plin îndreptățite, găsindu-și confir
marea in faptele vieții, in lot ceea 
ce s-a realizat în anii construcției 
socialiste. în perspectiva sfertului 
de veac ce a trecut de la istorica zi 
de 11 iunie 1948, naționalizarea 
apare ca un act hotăritor, pe a că
rei temelie s-au putut realiza rit
murile fără precedent de dezvol
tare a industriei și a întregii eco
nomii, generalizarea relațiilor so
cialiste, victoria deplină a socialis
mului, creșterea continuă a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc, ri
dicarea intregii națiuni la o viață 
tot mai civilizată.

sînt uneori în strlnsă legătură 1 In

Rubrică realizată de
Dumitru MINCULESCU

1

I La Uzina de mașini 
i agricole Craiova se 
! asimilează noi produse 
J Modernizarea și asimilarea de ț produse noi, competitive, consti- 
l tuie una din principalele preo-
* cupări ale colectivului de mun- 
i că de la Uzina de mașini agri- 
i cole Craiova. în anul care a 
]. trecut au fost asimilate 10 noi 
l tipuri de mașini agricole, iar 
.' în planul tehnic pe anul in 
\ curs vor intra in producție de 
i serie alte 16.
1 Dintre produsele asimilate și 
l introduse în fabricația de serie 
’ amintim mașina de împrăștiat 
) îngrășăminte chimice prin cen- 
i trifugare, tăvălugul inelar, se-
* mănătoarea universală purtată 
l nr. 21. plugul cu 4 discuri și al-

tele, care au trecut cu bine exa- 
i menul și fac acum parte din 
’ zestrea tehnică a unităților a- 
ț gricole de stat și a stațiunilor 
i de mecanizare a agriculturii.
1 Parte din acestea au fost solici- 
l tate și livrate în mari cantități 
. și la export, in țări ca R.F. 
) Germania, Guineea, Chile și 
l altele.
> Unul din produsele cele- mai 

noi asimilate și cu care colec-
i tivul uzinei se mindrește este 
) remorca basculantă agricolă 
l tip 1 (R.B.A.—1). Acest tip de 
’ remorcă, deși are aceeași gre- 

utate cu cea obișnuită, are o' 
i capacitate de încărcare de 6 
i tone, cu 2 tone mai mare decit 
l tipul de remorcă fabricat in 
. prezent. Fiind echipată cu cau- 
ț ciucuri de joasă presiune, noua 
i remorcă poate fi folosită pe te- 
1 renuri desfundate și necesită o 

torță de tracțiune mai mică.
i Nlstor TUICU
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in piețe si întreprinderi din Capitaiă
(Urmare din pas. I) 

plăcere sâ vin la piață — arata Mi- 
halache Mircea, maistru la uzinele 
..Electronica", locuitor din acest 
cartier. Piața „Rahova" este acum 
curată, bine aprovizionată. Se gă
sesc de toate și in cantități îndes
tulătoare. Nu suferă comparație cu 
ceea ce a fost. După vizita dum
neavoastră. gospodarii orașului au 
luat măsuri pentru a realiza indi
cațiile pe care le-ați dat Vă mul
țumim din inimă, tovarășe secre- 

la fabrica ..Aurora1, a ținut. la 
rindul ei. să sublinieze : ..Dacă ve
chea piață nu reușea să aprovizio
neze suficient populația. în prezent 
ea satisface nevoile și exigențele. 
Am tîrguit în multe locuri, dar cred 
că aceasta este cea mai buna pia-

Constatâri asemănătoare sînt 
făcute și în alte piețe ale orașului.

lnteresîndu-se de calitatea și 
varietatea produselor, de preturile 
lor, secretarul general al partidu
lui arată in discuția cu conducerea 
Ministerului Comerțului Interior, 
cu primarul general al Capitalei 
că se impune prezența unui sor- 
r.ment mai bogat, repartizat pe tot 
.impui zilei. îndeosebi la semipre- 
parate din carne și pește. Se re
comandă, totodată, diversificarea 
sortimentelor unor produse cu 
mare valoare nutritivă, cum ar fi 
pastele făinoase, fulgii de porumb, 
in general o mai inspirată pream-

La Uzina mecanică de utilaj chimic, 
Întreprinderea de prefabricate „Progresul", 

Fabrica de beton celular autoclavizat.
„.Și aici, preocuparea dominantă: 

progresul tehnic, căile cele mai scurte 
spre devansarea cincinalului

Marcind. o dată in plus, inter
dependența dintre ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii 
și rezultatele obținute de ei în pro
ducție. în dezvoltarea în ritm sus
ținut a industriei, bază trainică, 
pentru progresul țârii, cea de-a 
doua parte a vizitei, consacrată ac
tivității unor importante întreprin
deri. a relevat atenția per
manentă acordată de conducerea 
partidului și statului nostru pro
blemelor îndeplinirii planului cin
cinal înainte de termen, creșterii, 
în acest scop, a eficienței tuturor 
sectoarelor economice.

Cadrul acestei analize l-a consti
tuit însăși munca unor harnice co
lective din unități economice bucu- 
reștene. După cum se știe, comu
niștii, oamenii muncii din Capitală 
sînt inițiatorii înflăcăratei chemări 
patriotice, adresată națiunii în
tregi, de a se îndeplini cincinalul 
în patru ani și jumătate. De atunci 
au trecut peste zece luni, perioadă 
în care angajamentul oamenilor 
muncii bucureșteni prinde zi de zi 
viață pe temelia faptelor, a reali
zărilor, a abnegației și capacității 
lor creatoare.

La fața locului — Uzina meca
nică de utilaj chimic din Berceni, 
întreprinderea de prefabricate 
„Progresul" și Fabrica de beton ce
lular autoclavizat — au fost discu
tate aspecte de mare interes pen
tru întreaga economie privind fo
losirea mai rațională a spațiilor și 
utilajelor existente, organizarea 
științifică a fluxurilor tehnologice 
în vederea valorificării intense a 
potențialului actual. îmbunătățirea 
parametrilor tehnici și moderniza
rea producției, reducerea consu
murilor specifice și cheltuielilor 
materiale, creșterea calității, folo
sirea rațională a cadrelor de mun
citori și ingineri. 

Trei moment* din timpul vizitei de ieri in piețe , nou prilej de discuții cu cetățenii ;i edilii Capitalei privind perfecționarea activității comerciale |i aprovizionarea tot mai bună a populației

balare. utilizarea mai bună, in a- 
cest sens, a capacităților de pro
ducție existente. Reține atenția 
gama largă de legume deshidra
tate, oare, o dată preparate, au 
același conținut de vitamine ca și 
celelalte, aceleași calități nutritive. 
Sint tot at î tea argumente în 
favoarea extinderii standurilor cu 
astfel de produse, însoțite de re
țete de preparare vizibil afișate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
oprește in repetate rinduri în fața ■ 
standurilor de vinzare a produse
lor agroali men tare, degustă unele 
produse, cercetează îndeaproape 
calitatea legumelor și fructelor, 
cere opiniile cumpărătorilor, ale 
vinzătorilor. Se vădește o atentă 
preocupare pentru expunerea și 
desfacerea mărfurilor, aspectul ci
vilizat. atrăgător, al piețelor, total 
schimbate în comparație cu cel 
avut la precedenta vizită a se
cretarului general al partidului.

Apreciind că. intr-adevăr, au e- 
xistât unele greutăți obiective în 
ce privește aprovizionarea cu u- 
nele soiuri de legume timpurii, cu 
fructe, dat fiind timpul nefavo
rabil pentru agricultură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat, tot
odată. că sînt toate condițiile 
tru ca în următoarele două 
tămîni piețele să primească 
belșug ceea ce este necesar 
tru a satisface cerințele cumpără
torilor.

Discuția cu edilii orașului abor
dează. de asemenea, problema mo-

pen- 
săn- 
din 

pen-

Vizita de lucru la unele obiective 
economice bucureștene începe in 
zona industrială de sud a Capitalei. 
Aici, secretarul general al partidu
lui este întîmpinat de Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, de Vasile Patilineț. 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții, loan 
Avram, ministrul industriei con-, 
strucțiilor de mașini grele, de nu
meroși muncitori din uzinele și fa
bricile din această zonă a orașului.

Specialiști din domeniul con
strucțiilor și materialelor de con
strucții prezintă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un complex de pavilioa
ne destinat muncitorilor nefami
liști. Sînt discutate, cu acest prilej, 
planurile mai multor variante ale 
unor astfel de pavilioane realizate 
din beton celular autoclavizat. ma
terial nou, ale cărui proprietăți 
permit realizarea lucrărilor de con
strucție într-un timp scurt și cu 
cheltuieli mult reduse. Analizînd 
cu deosebită atenție, împreună cu 
specialiștii, atît planurile, cît și di
ferite faze de construcție a 
pavilioanelor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să se aducă 
unele modificări în ceea ce pri
vește compartimentarea spațiilor 
în vederea obținerii unui confort 
îmbunătățit. Apreciind timpul 
scurt de realizare a construcțiilor 
din beton celular autoclavizat. cos
tul redus al acestora, precum și 
simplitatea execuției, secretarul 
general indică specialiștilor, pri
marului general al Capitalei, mi
niștrilor prezenți să se folosească 
pe larg noul material la construc
ția unor hale funcționale pentru 
industria ușoară și alte sectoare, a 
fermelor agrozootehnice, unităților 
comerciale, căminelor și locuințelor 
cu 1—2 etaje, creșelor, grădinițe

Obor. 
mai 

în 
lo- 

tra-

dernizării în continuare a maga
zinelor și piețelor. înfăptuind sar
cinile trasate de secrelarul gene
ral cu prilejul altor vizite, consi
liile populare ale municipiului și 
sectoarelor orașului au modernizat 
piețele ,.Rahova", „Pan tel i in on “, 
halele „Traian" și alte centre co
merciale. Aici au fost create su- 
permagazinc înzestrate cu utilaje 
frigorifice și alte instalații comer
ciale. unde se practică autoservirea 
— formă de comerț mult aprecia
tă de cumpărători. Reținînd aces
te realizări, tovarășul Ceaușescu 
recomandă o amenajare mai co
respunzătoare a halelor 
înființarea de noi piețe, 
ales in cartierele ridicate 
ultimii am. precum și pe 
cui unor vaduri comerciale cu 
diție. Se indică, totodată, ca să fie 
aplicate la scară mai largă meto
dele moderne de comerț, să se în
ființeze mici unități speciale pen
tru preparate de pește și semipre- 
parate de bucătărie, in general ne
cesitatea de a se pune mai bine 
în valoare suprafețele comerciale 
ale orașului, precum și o prezen
ță mai substanțială a unităților 
cooperației meșteșugărești, în spe
cial cu produse de artizanat.

De asemenea, secretarul general 
atrage atenția asupra necesității 
aprovizionării ritmice, a organiză
rii ovarului de funcționare a ma
gazinelor pe schimburi, pentru a 
se economisi timpul cetățenilor.

lor. la amenajarea pereților inte
riori din apartamente.

în mod deosebit. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu atrage atenția 
proiectantilor de a renunța la sis
temul halelor industriale mono
bloc. Trebuie să realizăm construc
ții în care să pătrundă în voie 
lumina zilei ; altfel vor lucra și 
muncitorii în aceste condiții, iar 
prețul de cost va fi mult mai mic.

în cadrul dialogului de lucru cu 
factorii de răspundere sînt anali
zate apoi posibilitățile de sporire 
a numărului de locuri în căminele 
muncitorești, in concordanță cu 
afluxul de tineri care vin să lu
creze în întreprinderile industriale, 
pe șantierele de construcții și în 
alte sectoare productive ale econo
miei naționale. Secretarul gene
ral al partidului este informat că 
pe baza unui studiu întreprins re
cent, prin folosirea mai bună a 
spațiului existent, se poate ajunge 
la o creștere de circa 35 000 locuri 
în căminele construite pentru tine
rii muncitori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă să fie ana
lizată posibilitatea realizării unui 
număr sporit de spații de cazare 
și pentru muncitorii navetiști, asi
gurînd astfel o mai mare stabili
tate a forței de muncă, folosirea 
integrală a timpului de lucru.

în continuare se vizitează una 
dintre cele mai noi unități ale in
dustriei constructoare de mașini 
a Capitalei — Uzinele mecanice 
de utilaj chimic.

Gazdele informează pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu că în cen
trul atenției comuniștilor, a între
gului colectiv de muncă au stat și 
stau transpunerea în fapte a hotă
rîrilor partidului, a recomandărilor 
făcute cu prilejul vizitei din pri
măvara anului trecut, referitoare 
la specializarea producției, scurta
rea termenului de intrare în func
țiune la parametrii proiectați a 
întregii uzine. Ca rezultat al mo
bilizării eforturilor comuniștilor, 
tuturor muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor, al aplicării unor 
soluții constructive și procedee 
tehnologice moderne în sectoarele 
de prelucrări mecanice, cazange- 
rie și montaj, al ridicării gradului 
de calificare și specializare al tine
rilor din uzină, precum și al par
ticipării directe în producție a 
unor ingineri, specialiști și mun
citori cu experiență bogată. în 
urma aplicării hotărîrilor conduce
rii partidului și statului, în pre
zent aici se execută o gamă va

riată de utilaje și instalații com
plexe, in marea lor majoritate uni
cate, pentru industria noastră chi
mică și petrochimică, aflată in 
plină dezvoltare. Introducerea unor 
noi fluxuri tehnologice la cazan- 
g.'rie și in alte sectoare de pro
ducție ale întreprinderii, concepute 
de specialiștii uzinei împreună cu 
cei ai Institutului de cercetări pen
ii u construcții de mașini, va asi
gura o creștere a productivității 
muncii în acest an de circa 60 la 
Sută față de 1971. In vederea li
vrării la termen a‘ utilajelor, po
trivit contractelor încheiate cu ma
rile uzine chimice de la Craiova, 
Tulcea, Rm. Vîlcea, Pitești și din 
alte zone ale țării, conducerea uzi
nei împreună cu comitetul de par
tid au întocmit planuri de mă
suri tehnice și organizatorice, 
astfel incit utilajele destinate 
obiectivelor cu termen de pu
nere in funcțiune în trimestrul 
HI să fie trimise beneficiarilor 
pină la finele lunii Iunie. Munci
torii de aici, a căror vîrstă medie 
nu depășește 22 de ani, sînt ferm 
hotârîți să-și onoreze cu cinste 
angajamentul asumat de a înde
plini prevederile cincinalului in 
patru ani și jumătate, de a îm
bunătăți continuu performanțele 
tehnice și gama sortimentelor de 
utilaje și instalații, de a livra îna
inte de termen comenzile pe care 
le au încheiate cu uzinele chi
mice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază eforturile colectivului, 
ale" specialiștilor pentru aplicarea 
hotărîrilor partidului, indicațiilor 
date, adresează felicitări pentru 
realizările obținute pină în pre-, 
zent. Totodată, secretarul general 
al partidului cere conducerii în
treprinderii, centralei, ministerului 
de resort să întreprindă acțiuni în 
vederea utilizării mai bune a ha
lelor, întrucît la ora actuală în
tre mașini și utilaje există mari 
spații nevalorificate productiv. In 
acest context se recomandă inte
grarea în circuitul productiv a 
actualei săli de cantină, urmînd ca 
pentru această destinație să fie 
realizată din prefabricate de betcn 
celular autoclavizat o construcție 
adecvată; aceeași soluție este avan
sată pentru viitorul pavilion ad
ministrativ. în acest scop se indică 
primarului general al Capitalei să 
ia măsuri în vederea întocmirii de 
proiecte-tip de astfel de construc
ții ușoare pentru cantine și săli de 
ședință. Tn același timp, observa
țiile sale vizează unele îmbunătă
țiri constructive, în condiții econo
mice, care să asigure o mai bună 
iluminare a halelor. De asemenea, 
solicită conducerii ministerului de 
resort și uzinei să întreprindă cele 
mai eficiente măsuri, astfel ca 
pină-la sfirșitul anului să fie com
plet terminată dotarea întreprin
derii cu utilaje, pentru ca în 1974 să 
fie realizată o producție de 25 000 
tone utilaje și instalații. în spațiul 
pe care îl aveți — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu — trebuie 
să ajungeți chiar la o producție de 
30—40 000 de tone de utilaje. De 
asemenea, inginerii uzinei să trea
că să lucreze direct în halele de 
producție, să rezolve acolo, la lo
cul de muncă, problemele organi
zării mai bune a fluxului tehnolo
gic, a fabricației.

Conducerea ministerului, cea a 
întreprinderii îl asigură pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu că, în lumi
na indicațiilor sale, vor acționa cu 
hotărîre pentru realizarea sarcini
lor trasate.

Vizita de lucru a conducătorului 
partidului și statului continuă la 
întreprinderea de prefabricate 
..Progresul1, unitate care în acest 
an sărbătorește 20 de ani de exis
tență.

Adresînd calde urări secretaru
lui general al partidului, gazdele îl 
informează, în același timp, cu 
mîndrie. că, în întreaga perioadă de 
existență a fabricii, muncitorii de 
aici și-au onorat în fiecare an sar
cinile care le-au revenit. Datorită 
dezvoltării și modernizării între
prinderii, aplicării în procesul de 
producție a unor tehnologii moder
ne de înaltă productivitate și efi
ciență, în acest, an se va obține o 
producție fizică de 9,7 ori mai 
mare față de 1955. Prevederile de 
plan pe primele 5 luni ale anului 
au fost realizate înainte de termen 
lă toți indicatorii. întreprinderea 
are asigurate condiții pentru înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen, pentru sporirea aportului 
la industrializarea construcțiilor și 
aprovizionarea ritmică cu prefa
bricate a șantierelor industriale și 
de locuințe.

Aici este vizitată o expoziție de 
prefabricate și diferite materiale 
noi pentru construcții. Secreta
rului general al partidului îi 
sînt prezentate elemente spați
ale — cameră, grup sanitar, vesti-

ta întreprinderea de prefabricate „Progresul'.„

„.și la Fabrica de beton celular autoclavizat, analiza la fața locului a funcționalității construcțiilor industrial® 
și de locuințe, după tehnologii modern®

bul — gata finisate, realizate în în
tregime din panouri mari prefabri
cate, după tehnologii din cele mai 
moderne, care permit ridicarea 
blocurilor de locuințe într-o pe
rioadă mult mai scurtă de timp ; 
această metodă aplicată pe șantier 
permite economii de manoperă de 
75—80 la sută, precum și reduce
rea duratei de construcție cu 40 la 
sută, față de procedeele clasice. 
Rețin atenția, de asemenea, o gamă 
variată de blocuri ceramice care 
înlocuiesc un număr de 8 pină la 
13 cărămizi obișnuite, panouri 
mari prefabricate din beton armat 
precomprimat și din beton celular 
autoclavizat și alte materiale mo
derne, de calitate superioară, 
care confirmă succesele obținute 
de cei care lucrează în dome
niul diversificării sortimentelor 
materialelor de construcție, in con
sens cu sarcinile de mare răspun
dere ce stau în fața acestei ramuri 
a economiei naționale în actualul 
cincinal. O preocupare a cercetăto
rilor o va constitui asimilarea fa
bricației tîmplăriei metalice și din 
material plastic pentru ferestre, 
jaluzele, uși, concomitent cu diver
s’ floarea producției de prefabricate.

Secretarul general al partidului 
felicită pe specialiști pentru reali
zările obținute și le recoman
dă să sporească producția de astfel 
de materiale, pentru ca șantierele 
industriale și de construcții de lo
cuințe să dispună de un volum 
mereu sporit din noile produse, 
care și-au dovedit eficiența in ceea 
ce privește reducerea costului con
strucțiilor și îmbunătățirea calității 
lor.

Ultimul obiectiv vizitat este Fa

brica de beton celular autoclavi
zat, amplasată într-o altă mare 
zonă industrială a Capitalei — Mi
litari. Această unitate, intrată în 
producție cu un an în urmă, este 
dotată cu utilaje de înaltă tehnici
tate, care asigură automatizarea și 
mecanizarea completă a tuturor 
fazelor tehnologice. Inginerul Geor
ge Moșinoiu, directorul fabricii, 
prezintă secretarului general al 
partidului procesul tehnologic de 
obținere a betonului celular auto
clavizat, material din care au fost 
realizate pavilioanele pentru mun
citorii nefamiliști de la Uzinele 
mecanice de utilaj chimic. El arată 
că din nisip, ciment, var și pulbere 
de aluminiu se realizează în uni
tate o gamă variată de blocuri de 
zidărie, de plăci și alte produse 
destinate atît construcțiilor indus
triale, cit și celor de locuințe, ma
teriale ce sînt apreciate pentru ca
litatea și însușirile lor deosebite.

Secretarul general al partidului 
urmărește cu viu interes întregul 
proces de fabricație a acestui mo
dern produs, analizează amplasa
rea instalațiilor și utilajelor, mo
dul cum este folosit spațiul con
struit. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arată că. după opinia sa. suprafața 
construită în anumite locuri nu este 
pe deplin folosită, propune studie
rea reamplasării unor instalații în- 
tr-un flux tehnologic care să per
mită utilizarea integrală a spații
lor.

Asigurînd că aceste recomandări 
.vor fi îndeplinite. directorul fa
bricii transmite tovarășului Nicolae 
Ceausescu hotărîrea muncitorilor 
acestei tinere unități de a nu-și 
precupeți eforturile pentru reali

zarea cincinalului înainte de ter
men, de a spori contribuția lor la 
apixjvizionarea șantierelor de con
strucții cu produse din beton ce
lular autoclavizat într-o gamă mai 
bogată și în cantități sporite.

...Iată, deci, dimensiunile acestei 
noi vizite de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în cadrul că
reia au fost analizate, în piețele 
Capitalei, probleme privind conti
nua îmbunătățire a aprovizionării 
populației, iar în uzine cu o însem
nată pondere în producția materială 
a țării, împreună cu muncitorii, cu 
factorii de conducere din centrale 
și ministere,- măsuri concrete care 
vizează aspecte calitative princi
pale ale înfăptuirii sarcinilor ac
tuale la cota unei maxime eficien
te, la nivelul exigențelor puse în 
fața întregii economii de hotărî- 
rile plenarelor C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1972 și din acest an.

în acest sens, vizita secretaru
lui general al partidului, aprecie
rile și concluziile sale au înscris 
noi momente de referință în 
preocupările colectivelor bucu- 
reștene, ale oamenilor munpii din 
industria țării noastre, au readus în 
atenția tuturor unele probleme de 
o deosebită actualitate legate de 
bunul mers al activității economi
ce, al îndeplinirii prevederilor cin- 
cinadului înainte de termen.

Ion MARGINEANU 
Adrian 1ONESCU 
Petru UILACAN 
Iosif SOCACIU

Fotografii : A. PASAT
P. DUMITRESCU 
L DUMITRU
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Sesiune de comunicări consacrată aniversării 
Comitetului național antifascist din România

Instituind sărbătoa
rea copilăriei, tub cu
pola înaltă a verii. a- 
dulții nu au avut in 
vedere numai pnlejul 
unei zile de jubilapr 
infantilă. ci fi al unei 
mai odînci confruntări 
cu noi înșine. ru 
timpul curgător al ii- 
f oriei ți cu faptele de 
scamă ale vieții celei 
mai simple. Este ziua 
colorată cu turisurile 
încrezătoare a'e unei 
virefe viitoare, deoda- 
1i cu certitudinea că 
am smuls timpului 
încă o șansă de afir
mare a naturii uma
ne. Putem acum fă ne 
infrebâm cu pravirate 
ce lăsăm acestei vir
ate, cită lumină adu-

Penfru că. a ne a- 
minti dc capi:, chiar 
intr-o asemenea zi. m- 
sramnd o ne gindi la 
datoriile noastre. Nr 
aflăm fn anii unui 
cincinal hotâritor pen
tru viitorul țării, al u- 
nei încordări a voinței 
noastre de mai bine. 
Tot ceea ce facem, zi 
de zi, se adresează co
piilor noștri, înseamnă 
o șansă in plus pentru 
viafa fi împlinirea lor. 
Întotdeauna, imaginea 
copiilor s-a asociat cu 
ceea ce se cuvine făcut 
pentru ei. Parafrazind 
cuvintele unui clasic, 
puse în gura unui 
mare voevod. trebuie 
să păstrăm si să ridi
căm țara. fiindcă 
România nu-i a noas
tră, după cum n-a 
fost a bunilor și stră
bunilor de demult, ci 
a copiilor și copiilor 
copiilor noștri pină-n 
veac.

Explozia de tinerețe 
discernabili in insti
tuțiile educative, in 
scoli, pe străzile ora
șelor, in împrejurările 
obișnuite ale vieții. a- 
tribuie realității noas
tre un caracter de e- 
mulație ți entuziasm. 
Copiii fac parte din 
peisajul patriei, tot așa 
cum ramura înflorită 
constituie una din tră
săturile primăverii. 
Se cuvine să dăm co
piilor noștri nealtera- 
lă lumina care ne-a 
călăuzit acțiunea și 
care a făcut posibilă 
afirmarea actuală a 
țârii, prestigiul său în 
lume. Ei trebuie să în
vețe. din exemplul 
nostru cotidian, că 
munca este suprema 
expresie a demnității 
omului in natură și in 
societate, că socialis
mul înseamnă dăruire 
pentru cauza comună,

deopotrivă cu o abso
lută rigoare morală, 
că dragostea fierbin
te față de patrie 
și respectul tuturor 
popoarelor stau la 
temelia progresului și 
civilizației socialiste. 
In condițiile din lu
mea contemporană, 
ci nd existâ încă dis
criminări și exploata
re. în unele regiuni 
ale planetei, eforturile 
popoarelor nu vor în
ceta pină cind virsta 
bucuriei șt a jocului 
fără griji nu-și va me
nta numele cu adevă
rat în toate țările și 
pe toate continentele 
lumii.. —

Copilăria este virsta 
bucuriei senine si a 
credinței că nimic nu 
este prea mult pentru 
forțele omului. Visul 
lor este cutezător și 
este bine să credem 
că fapta le va fi pe 
măsură. Pe fata copi
ilor putem citi de pe 
acum semnele unei ci
vilizații mai ample și 
mai adine răspunză
toare aspirațiilor no
bile ale omului A civi
lizația comunista. In 
întrebările și in as
pirația lor actuală tre

Promovarea valorii autentice
(Urmare din pag. I)
ritate. misiunea patriotică, revoluțio
nară a literaturii și artei, rolul ei in 
formarea omului înaintat, a con
structorului socialismului și comu
nismului. A fost adoptat și supus 
iezbateril publice proiectul de Nor- 
■ne ale eticii și echității socia- 
iste. un veritabil „cod moral" al 
>mului zilelor noastre. Se contu
rează din aceste importante docu
mente ale partidului profilul moral- 
jolitic superior al omului de azi, 
:pi ritul său activ, revoluționar. 
?artizan aJ noului, încrezător in vii
lor, neimpăclndu-se cu tot ce ar 
line viața in loc, cu ideile retrogra- 
ie, cu conservatorismul și birocra
ta, gata să-și dedice toată energia 
jentru slujirea unei cauze nobile, a 
mor idei generoase, hotărit adver- 
ar al inechității de orice fel, omul 
le azi și de miine al patriei, modul 
iau de a gindi și acționa merită toa- 
5 atenția creatorilor. Iar pentru 
rreatorul român nu poate fi țel mai 
lobii decit acela de a se înrola slu- 
irii, consolidării in conștiințe a u- 
jor asemenea principii de viață, a 
mui asemenea mod de a ne înțelege 
ocul și misiunea in societate.
Realizările obținute in domeniul 

'rație; artistice — in literatură, tea- 
ru, artă plastică, film, muzică etc. 
- dovedesc că orientările date de 
>artid. de secretarul său general 
reației artistice prind viață, se ma- 
eriaiizează in opere valoroase, cu 
arg ecou in sufletul și conștiința 
iibitorilor artei. Au apărut vo- 
ume de poezie și proză in 
are și-au aflat întruchipare reali- 
itile noastre, fentimentele și aspi- 
ațiile oamenilor de azi’ai patriei ; 
e scene șl ecrane au fost prezen- 
ite creații din care se degajă spin
ii înaintat al vremii noastre ; in 
rea ti de ■elastice, ca și in cele muz;- 
ile se resimte suflul Înnoitor, opti- 
iismul susținut de fapte, de presli- 
ioase Împliniri ale oamenilor mun-

O Investigare complexă a peisaju- 
li nostru cultural nu poate să nu 
,nă insă teama de realitatea că, în 
iporl cu generoasa sursă de inspi- 
iție care este viața noastră nouă, 
iclalistă, cu idealurile ce-l animă pe 
imenil muncii, cu faptele mărețe 
Lrora le sint in mod cotidian au- 
tri, creația artistică mai are se- 
oase datorii de onorat.
în articole și recenzii, in opinii 
tupra producției literar-anistice au 
>st formulate, atit in ziarul nostru 
t și in alte publicații, observații 
itice, s-a semnalat existenta multor 
crâri mediocre, fără substanță, con- 
ize și inaccesibile cititorului, care 
ipun doar prin flagranta necunoaș- 
•re a vieții fi nrintr-o neîngăduită 
norare a travaliului artistic. Rev is
le de cultură g&2xlulesc cu o ne- 
istificată generozitate lucrări in 
■oză sau in versuri, care — atit prin 
alizarea cit și prin conținutul lor 

sint departe de a satisface exi- 
nțele cititorilor, de a sluji țelurile 
lucative care constituie însăși ra- 
inea de a fi a artei noastre socla- 
ite. Continuă să apară volume de 
tezle In care actul liric se consumă 

gol. intr-o versificație gratuită, 
imindu-se tristeți inventate, ape- 
idu-se la indescifrabile si gratuite 
curi de cuvinte. Din unele cârti de 
ozâ — £enul cu cele mai mari po

1 Iunie — Ziua internațională a copilului

buie să vedem mugu
rii unei lumi mai bune 
mai plină de soare. In 
atmosfera de cinste și 
de echitate socialistă 
vor crește copii min
ări, feții frumoși din- 
tr-un veac de aur al 
României de niiine.

Se obișnuiește, cu 
orice prilej festiv, să 
spui celui sărbătorit, 
un cuvint de increde- 
re și o urare. Ce am 
putea adresa copiilor, 
ce cuvint ar fi mai 
potrivit de ziua lor ? 
l-am văzut in diferi
te împrejurări, în 
școli, pe terenurile de 
sport, in ateliere, cu 
ocazii solemne, in or
ganizațiile de pionieri, 
și am iubit întotdeau
na ambiția și hotări
rca lor. Poate că ceea 
ce trebuie să le dorim 
este de a nu pierde 
niciodată dorința de 
a învăța și de a se 
autodepăși. de a nu 
uita abnegația și sa
crificiul părinților, de 
a visa și de a mun
ci întotdeauna la fel 
de cutezător.

Aurel Dragoș 
MUNTEANU

sibilități de surprindere a realității, 
de transfigurare artistică a acesteia 
— este greu de descifrat cind se pe
trece acțiunea (atunci cind aceasta 
există), ce idealuri animă persona
jele acestor cărți (atunci cind per
sonajele există). Unele cărți de pro
ză, multe purtind semnături necunos
cute, cantonează în spații greu defi- 
nibile, autorii lor lansindu-se in ne- 
sfirșlte divagații asupra unor intim- 
plâri nesemnificative, dilatind in des
crieri de un evident exces naturalist 
niște biete scene erotice, divagind in 
gol, furați de aforisme și dialoguri 
de o dureroasă banalitate. Evident, 
toate acestea duc la indepărtarea ne
dorită de adevărul vieții, de proble
matica filozofică, etică, socială ma
joră cu care se confruntă oamenii 
muncii, cei care merită să fie. prin 
faptele lor, sursa principală de inspi
rație pentru creatori.

Existența unor asemenea lucrări, 
găzduite de reviste sau chiar strinse 
intre coperțile unor cărți, prezentate 
pe simezele unor expoziții, lucrări 
care nu spun nimic, care nu comu
nică nici cea mai mică emoție, fiind 
cel mult dovezi aJe orgoliului unor 
veleitari, sau ale unei insuficiente 
cunoașteri a vieții, a unei precare 
pregătiri culturale, filozofice ; lipsa 
de atitudine a unei părți a criticii 
față de asemenea pseudo-producții 
artistice, ba uneori chiar și încuraja
re a lor trebuie să îndemne la re
flecție, la principialitate și mai mul
tă răspundere.

Criteriul valoric, consacrarea pu
blică a valorilor, delimitarea creației 
autentice de maculatură, de impos
tură — iată un obiectiv de stringen
te actualitate al criticii de speciali
tate. Militind ferm pentru stimularea 
creației autentice, pentru încurajarea 
debuturilor, descoperirea de noi ta
lente, este necesar ca, in egală mă
sura. să se acționeze in viata spi
rituală — prin intermediul cenaclu
rilor literar.?, al redacțiilor reviste
lor și editurilor, prin toate mijloa
cele — pentru îndrumarea creatori
lor către o artă pe măsura timpu
lui nostru, a cerințelor contempora
neității. către o artă angajată, mi
litantă. profund implicată in opera 
de făurire a unei conștiințe superi
oare, a unui om nou.

Partidul nostru se pronunță con
secvent pentru promovarea unei li
teraturi, a unei arte pătrunse de spi
rit militant, caracterizate printr-un 
mod superior de a gindi locul omu
lui in viața societății, atitudinea sa 
S3 fața vieții. Militind pentru exis
tența unei diversități de stiluri, in 
raport cu particularitățile, cu talen
tul fiecărui autor, declarindu-se ferm 
împotriva șablonizării creației, Îngus
tării ariei sale tematice — expresie 
a concepției superioare asupra crea
ției artistice, a specificului ei — in 
documentele partidului nostru este 
subliniată in permanență, cu clari
tate, necesitatea ca opera de artă să 
fie inspirată din realitate, din viața 
oamenilor, să fie pusă in slujba a- 
cestora.

S-au conferit, astfel, creatorilor de 
arta sarcini de inalte răspundere și 
onoare. Cu atit mai mult este de da
toria tuturor de a acționa pentru a 
bara calea pscudo-literaturii, artei 
născute din orgolii mărunte, dinlr-o 
atitudine de indiferență față de des
tinul ei, de posibilitățile de comuni
care cu oamenii,

Nu este zi din an 
pe care poporul nos
tru. fiecare dintre noi, 
cei maturi, să nu o de
dicăm copiilor, viitorul 

nădejdea patriei..Ca 
un corolar al ginduri- 
lor și sentimentelor de 
dragoste, grijă și Înal
tă răspundere față de 
copiii țării, față de fe
lul cum crește și se 
dezvoltă tinftra gene
rație. 1 Iunie a deve
nit o sărbătoare a în
tregii noastre socie
tăți. Dezvoltarea ar- 
monîbasă și multilate
rală a personalității 
tinerelor vlăstare, edu
carea lor in spiritul 
dragostei față de pa
trie. al unei atitudini 
înaintate față de mun
că și îndatoririle so
ciale au devenit in Re
publica Socialistă Ro
mânia o problemă de 
stat, la temelia căreia 
stă politica profund 
umanistă și patriotică 
a partidului nostru, 
preocuparea atentă, 
continuă și plină de 

căldură a conducerii 
sale, în frunte cu se
cretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu, 
pentru viitorul tinere
lor generații ale pa
triei.

Ziua copilului, re
prezintă nu numai pri
lej de evidențiere a 
marilor infăptuiri ale 
societății noastre in 
domeniul ocrotirii și 
educării copilului, ci. 
totodată, încă un mod 
de manifestare a sen
timentelor de recunoș
tință ale celei mai ti
nere generații a țării 
pentru grija cu care 
este înconjurată. Prin 
talentul, hărnicia și 
inventivitatea care ii 
caracterizează. copiii 
noștri se afirmă din 
ce in ce mai promiță
tor in diferite domenii 
și in diferite împre
jurări. Mai înainte de 
toate, pe tărimul mun
cii, al contribuției adu
se cu rivnă și entu
ziasm la înfăptuirea 
principalei lor îndato
riri față de societate 
— învățătura, munca 
«irguincioasă șl perse-

verentă pentru Însu
șirea temeinică a cu
noștințelor. pentru lăr- 

orizontului cul- 
tural-științilie șl for
marea deprinderilor 
practice de muncă, de 
activitate creatoare. 
Numeroasele acțiuni și 
inițiative ale copiilor, 
ale pionierilor și șco
larilor, munca lor pli
nă de avint desfășura
tă in clase, in labora
toare, ateliere și pe 
loturile școlare, în mi- 
crocooperativele agri
cole de producție, im
presionanta afirmare 
a ingeniozității și in
ventivității concreti
zate in activitatea ce
lor peste 2R 000 de 
cercuri tehnico-știin- 
țifice sau in cadrul 
concursurilor „Mini- 
tehnicus", lărgirea ori
zontului de cunoaștere 
a patriei, a trecutului 
său revoluționar, a 
prezentului tumultuos 
și a perspectivelor in- 
suflețitoare ale con
strucției socialiste, în

acțiuni cum sint expe
dițiile „Cutezătorii", 
și multe altele consti
tuie o strălucită ilus
trare a unui mod de 
viață și de educație 
cum numai societatea 
socialistă poate reali
za, sub semnul celui 
mai desăvirșit uma
nism, al grijii și răs
punderii față de felul 
cum crește tineretul 
patriei.

Petrecindu-și tim
pul liber in mijlocul 
naturii, in tabere și 
excursii, pe scenele 
sălilor de spectacole și 
pe terenuri de sport, 
participind la acțiuni 
de înfrumusețare a 
satelor și orașelor, la 
plantări de pomi, ac
țiuni care se împletesc 
fericit cu cintecul. jo
cul, voia bună, dru
meția — copiii noștri, 
copiii țării se dezvoltă 
multilateral, cresc și 
se fortifică moral și 
fizic, plini de încre
dere și optimism in 
perspectivele dezvoltă
rii lor, pregătindu-se 
astfel pentru a-și adu
ce contribuția la în
florirea continuă a pa
triei noastre socialiste.

1 Iunie oferă, totoda
tă, un bun prilej de 
cunoaștere a vieții șl 
activității copiilor din 
alte țări, de exprimn- 
re și pe această calc a 
sentimentelor de soli
daritate internationa
lists cu cei ce aspiră 
la o viață demnă, li
beră și fericită. Soli
darității cu acești 
<x>pii. sprijinului acor
dat ocrotirii și asigu
rării viitorului lor le 
sint dedicate și efor
turile întreprinse de 
Fondul Națiunilor U- 
nite pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.) in ca
drul căruia Româ
nia și-a adus și iși 
aduce o contribuție 
activă, recunoscută pe 
plan internațional. Re
centa reuniune- euro
peană de la Haga a 
comitetelor naționa
le U.N.I.C.E.F. a exa
minat preocupările pe 
plan internațional in 
vederea intensificării 
cooperării tuturor or
ganismelor O.N.U., a 
guvernelor și opiniei 
publice, in înfăptuirea 
înaltelor idealuri u- 
maniste de realizare 
a drepturilor copilului. 
Un An mondial al co
pilului este in pregă
tire pentru a doua ju
mătate a acestui de
ceniu. Pionierii și șco
larii României socia
liste, angajați in rea
lizarea propriilor lor 
năzuințe și Înconju
rați de grija întregu
lui popor, se străduiesc 
să ajute din toată ini
ma. după puterile lor, 
la ușurarea și îmbună
tățirea soartei copiilor 
din alte țări ale lumii.

Educați în spiritul 
nobilelor idealuri de 
pace, respect reciproc 
și înțelegere între po
poare, al patriotismu
lui înflăcărat și al in
ternaționalismului so
cialist, copiii patriei 
iși serbează ziua cu 
sentimentul Înălțător 
al viitorului lor feri
cit, cu năzuința fier
binte de a-și aduce în
treaga contribuție la 
înflorirea patriei.

VirqiHu 
RADULIAN 
Președintele Con
siliului Național 
al Organizației 
Pionierilor

Este de datoria revistelor noastre 
de cultură, în care mai apar nume
roase lucrări fără valoare și fără me
saj. să-și îmbunătățească substanțial 
conținutul, pentru a promova crea
țiile puse in slujba marilor obiective 
educative asumate dc societatea 
noastră în actuala etapă, pentru a 
promova creații puse in slujba înno
bilării spirituale, morale a omului 
zilelor noastre.

Este datoria editurilor să aplice cu 
mai multă fermitate principiile ideo
logice și estetice, in procesul dc ti
părire a cărții, să bareze cu mai 
multă exigență și responsabilitate 
drumul pseudo-literaturii și medio
crității. al tuturor acelor cărți in 
care omul de azi. oricite eforturi ar 
depune, n-are cum sâ se recunoască.

In mod deosebit, revistele și editu
rile vor trebui să vegheze asupra de
butului autorilor, să se ocupe înde
aproape de aceștia, de îndrumarea 
lor atentă, să frineze tentațiile de 
a-i publica cu ușurință, in afara ori
căror criterii ideologice și estetice. 
Se cere avut in permanență in vede
re faptul că altfel se va face un 
deserviciu atit culturii in genere, cit 
și tinerilor publicați prea ușor, care 
pot să ajungă la o concepție falsă a- 
supra misiunii artei, a muncii de 
creație.

Numai prin promovarea unei arte 
autentice, a operelor cu adevărat va
loroase — iar in cazul artei noastre 
in Însăși definirea valorii ei este im
plicat nemijlocit spiritul militant, re
voluționar — revistele, editurile 
noastre iși fac pe deplin datoria față 
de cultură, față de poporul nostru. 
Realizările obținute pină acum — ce 
nu pot fi diminuate de existența u- 
nor eșecuri minoritare — stau ga
ranție că in viitor operele valoroase 
ce vor vedea lumina tiparului vor 
spori, că procesul de editare va fi 
consecvent dublat de unul de fermă 
îndrumare ideologică și artistică a 
creatorilor, cu deosebire a celor ti
neri.

Uniunile de creație — și cu deose
bire Uniunea scriitorilor — dezvol- 
tind experiența pozitivă acumulată 
in orientarea activității creatoare 
spre marile probleme ale vieții, spre 
o permanentă confruntare cu realita
tea, cu comandamentele majore ale 
timpului nostru, vor trebui să acțio
neze in continuare în acest sens, sâ 
determine în întreaga noastră viață 
culturală un climat propice înfăptui
rii unor opere dc artă menite să de
vină nepieritoare documente artistice 
despre epoca noastră, despre modul 
de a gindi și acționa al contempora
nilor noștri, a unor opere care să re
flecte artistic realitatea noastră so
cialista, să se distingă prin marea lor 
forță educativă, de inriurire a con
științelor.

Creșterea răspunderii fiecărui acti
vist pe tarlmul culturii — fie direc
tor de editură sau revistă, fie simplu 
redactor — a fiecărui creator față de 
ecoul operei de artă in conștiințe, o 
mai fermă atitudine critică față de 
lucrările fără valoare vor duce, fără 
îndoială, la Îmbogățirea in continuare 
a artei noastre noi. la sporirea ope
relor de valoare, de real folos oame
nilor muncii, a creațiilor demne de 
prestigioasa tradiție a culturii noas
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PROGRAMUL I

9.80 Curs de limba rusă. Lecția 
a 36-a.

9.30 O viață pentru o idee : Iurl 
Gagarin (II).

10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
10,10 Studioul artistului amator. 

Soliști și formații artistice 
din municipiul Ploiești.

10,55 Avanpremieră.
11.00 Portativ ’73.
11.40 Coipici vestiți ai ecranului — 

Charlie Chaplin.
12.30 Moment folcloric cu Sofia 

Preda și Georgeta Anghel.
12.40 Municipalitatea răspunde 

bucureșteanuluf.
13,00 Telejurnal.
16,00 — 17.00 Teleșcoalâ • Chimie 

(in ajutorul candidaților la 
concursul de admitere in în- 
vățămintul postliceal si su
perior) : Cataliza. Prezintă 
conf. univ. dr. Emillan Ange- 
Jescu a Literatura română 
(clasa a VIII-a) : Copilul și 
copilăria văzute de scriitori.

17.30 Curs de limba engleză. Lec
ția a 55-a.

18,00 Telex.
18.06 Tragerea Loto.
19.15 Florile copilăriei — emisiune 

muzical-distractlvă.
18.45 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
19.00 Teleconferință de presă. In

vitați : arh. Radu Grumeza, 
director D.S.A.C., județul Ti
miș. și ing. Vaslle Pop. prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Ti
mișoara.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert Beethoven (închiderea ci
clului „Simfonii de Beethoven). 
Dirijori ; Mircea Crlstcscu, Vasile 
Pântea — 20.
• Conservatorul de muzică „Cl
prian Porumbescu" : Concertul 
Orchestrei „Camerala". Dirijor ; 
Paul Staicu — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20, (sala Studio) : 
Despre unele lipsuri, neajunsuri șl 
deficiențe In domeniul dragostei 
— 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Valentin și Valentina 
- 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „ion Creangă" : O di
mineață de cimilituri — 10. (la 
Palatul pionierilor) : Scufița cu 
trei Iezi — 10.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul — 19.30, (sala din Cale*

• Ultimul cartuș : PATRIA — 
10; 12,15; 14.30; 16,45; 19: 21.15, MO
DERN — 9; 11.15; 13,30: 16; 18.15;
20.30. la grădină — 20.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
GRADINA SELECT — 19,45.
• /Xvcnturlle lui Babușcă : CA
PITOL - 9,30; 11.45; 14; 16,15;
18,30; 20.45. la grădină — 20.
• Omul nu e singur : LUMINA 
— 9: 11,15; 13.30; 16; 18.30; 20.45.
• Clprian Porumbescu : GRIVI- 
TA — 9; 12,30; 16: 19.30.
• Rond de noapte : SCALA — 9; 
11.15; 13.30; 16.13; 18.45: 21.15, 
BUCUREȘTI - 9; 11,15; ,13.30:

Cu prilejul împlinirii n 40 de ani 
de la înființarea Comitetului natio
nal antifascist din România. în Ca
pitalii a avut loc, joi. sesiunea de 
comunicări tema „Partidul Co
munist. inițiatorul si organizatorul 
mișcării antifasciste din România". 
Manifestarea omagială a fost orga
nizată de Academia de științe so
cialo și politice. Institutul de studii 
istorice si «social-politice, Comitetul 
foștilor luptători antifasciști.

La sesiune au tfnrticlpat Leonte 
Râutu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de conducere, rector al 
Academici „Ștefan Gheorghiu", Ion 
Popescu-Puturi. directorul Institutu
lui de studii istorice și social-poli- 
tice, Nicolae Cuină, președintele Co
mitetului foștilor luptători antifas
ciști. Ștefan Voicu. redactor-șef al 
revistei „Era socialistă**,  și Ladislau 
Ban.val, vicepreședinți ai Academiei 
do șliinte sociale și politice, acad, 
lorgu Iordan, foști membri ai Co
mitetului national antifascist, cadro 
didactice, cercetători, activiști de 
partid si de sfat, ofițeri, oameni ai 
muncii din Capitală.

in funcțiune la

,,Electroputere" Craiova

Un mare și modern
laborator de înaltă tensiune

CRAIOVA (corespondentul „Scln- 
teii"). Ieri, intr-un cadru festiv, a 
avut loc la uzina „Electroputere**  
din Craiova inaugurarea laboratoru
lui de înalta tensiune, important o- 
biectiv al centralei industriale e- 
lectrotehnice. Creat in cadrul acor
durilor economice bilaterale dintre 
România și R.D.G., laboratorul 
asigură probele de omologare, .creea
ză posibilități optirhe pentru ac
tivitatea de cercetare, precum și pen
tru realizarea întregului complex de 
probe la toate tipurile de transforma
toare și aparataj electric pentru ten
siuni înalte și foarte inalte. Dotat 
cu mașini, utilaje și aparatură spe
cială de inalt nivel tehnic, cu insta
lații ce asigură introducerea direct 
din atelierele de fabricație a transfor
matoarelor electrice de gabarite mari 
cu greutăți pină la 400 tone, acesta 
se numără printre cele mai mari și 
mai moderne de pe continent. Labo
ratorul dispune de condiții pentru a 
produce tensiuni de tipul trăznetului 
— așa-numitele unde de impuls, la 
2 400 000 volți, superioare celor mai 
puternice descărcări electrice.

In prezent, laboratorul lucrează la 
parametrii prevăzuți in proiecte.

La inaugurare au luat parte 
reprezentanți ai conducerii ministe
rului industriei construcției de ma- 
șini-unelte și electrotehnicii, și dr. 
Hans Voss, ambasadorul R. D. 
Germane la București, specialiști 
și reprezentanți ai unor între
prinderi din R.D.G., care au 
livrat o parte din echipamentul la
boratorului.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal « Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotâritor.

20.00 Cîntecul săptămînil : „Primul 
loc de pe pftmfnt" de Al. 
Mandy. Interpretează Elena 
Neagu.

20.05 Ziua copilului. Reportaj.
20,15 Artă plastică q Premiile U- 

niunii artiștilor plasțici pe 
anul 1972 Q Patru ieșeni la 
Galeriile Apollo • Expoziția 
Edouard Pignon la Sala 
Dalles.

20.30 Film artistic : „La grota nor
mandă" — producție a stu
diourilor franceze. Comedie 
cu Bourvil și Brigitte Bardot. 
Regla : Jean Boyer. Premieră 
pe țară.

22,06 24 de ore.
22,35 Teleglob : Itinerar iranian — 

reportaj filmat.

PROGRAMUL II

18.00 Telex.
18.05 Ansambluri folclorice. An

samblul „Poenița" al Palatu
lui culturii din Brașov.

18.35 Publicitate.
18,45 Desene animate.
19,05 Mozartiana — balet pe mu

zică de Mozart, in coregrafia 
Adinei Cezar.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1973 — an 
hotărîtor.

20.00 Avanpremieră.
20,05 Telecinemateca pentru copii : 

„Alice în țara minunilor" — 
producție a studiourilor ame
ricane. Regia : Hanna și Bar
bera • Desene animate.

21.05 Revista economică TV.
21.35 Film de educație muzicală : 

Univers beethovenian.
22.00 Film documentar : „Grădina 

zoologică" — producție a Te
leviziunii din R.D.G.

22.25 Cărți și idei.

Victoriei nr. 174) : Jos pălăria !
— 19,30, (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Trăsnltul meu drag
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana — 19.30.
• Comitetul de cultură șl educație 
socialistă a) municipiului Bucu
rești prezintă la „ExDOflora" din 
parcul Herăstrău : Spectacol dc 
sunet ?i lumină „Poezia florilor"
— 20,30; 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
18,30.
• Circul „București" : Arena ’73
— spectacol Internațional — 19,30

cinema

Deschizînd lucrările, prof. dr. doc. 
Mihnca Gheorghiu, președintele A- 
cademiej de științe sociale și politice, 
a subliniat importanța constituirii 
Comitetului național antifascist ea 
moment Important în istoria glorioa
selor tradiții de luptă ale mișcării 
noastre muncitorești.

Exponent, al intereselor funda
mentale ale poporului, Partidul Co
munist Român a inițiat, în primă
vara anului 1933, lărgirea bazei so- 
clal-politice a Comitetului antirăz
boinic și crearea Comitetului națio
nal antifascist. în fruntea comitetu
lui s<* * aflau oameni de seamă, mem
bri ai partidului comunist, intelec
tuali cu dragoste de țară, oameni ai 
muncii cu inalt simț civic și patrio
tic, tineri. Pentru a aduce in acti
vitatea Comitetului național antifas
cist, alături de înțelepciunea expe
rienței, entuziasmul și suflul proas
păt al tineretului muncitoresc, cres
cut de partid in focul luptelor revo
luționare. Comitetul Central al 
partidului a trimis in conducerea 
Comitetului național antifascist un 
tinăr comunist in virstă de 16 ani, 
înzestrat cu un înnăscut simț orga
nizatoric și un rar dinamism, pe 
tovarășul Nicolae Ccaușescu. Ince- 
pind cu grevele și procesul luptăto
rilor din februarie 1933, al căror 
ecou a pătruns departe în lume, 
continuind cu participarea volunta
rilor români la lupta poporului spa
niol, cu manifestațiile muncitorești 
populare din 1939 și acțiunile pa
triotice contra dictatului hitleristo- 
hortist și împotriva războiului an- 
tisovietic, luptele patrioțiîor din re

JAROSLAV GRUS 
un strălucit 

peisagist ceh
In sălile Ateneului 

(sir. Franklin nr. 2) 
publicul • românesc a 
putut admira lucrări
le unuia dintre cei 
mai de seamă repre
zentanți ai picturii 
cehe contemporane ; 
Jaroslav Grus.

Titlul de artist na
țional al Republicii 
Socialiste Cehoslova
ce, funcția de pre
ședinte al Uniunii ar
tiștilor plastici cehi, 
înalta distincție „Or
dinul Muncii" care i-a 
fost conferită de că
tre președintele Re
publicii in anul 1971, 
cu ocazia împlinirii 
virstei de 80 de am. 
in semn de prețuire a 
întregii sale opere, ca 
și ith impresionant 

. palmares artistic, ni-1 
recomandă pe Ja
roslav Grus ca pe o 
personalitate marcan
tă, a cărei activitate, 
atit artistică, cit și po
litică, a însoțit dru
mul artei cehe de la 
începutul secolului 
pină-n prezent.

Pictorul a prezentat 
în această expoziție 
lucrări dintre cele mai 
reprezentative ale 
creației sale, realizate 
începind din 1920 și 
pină in acest an. Men
ținută in registrul 
realității imediate, al 
concretului curent- 
reprezentabil de la în
ceputurile activității 
sale artistice, pictura 
lui Jaroslav Grus adu
ce. in ansamblul ci, 
nota personală a unui 
limbaj unitar. Mai 
puternic marcat in 
jurul anilor primului 
război mondial de 
pictura impresionis
tă și post-impresionis- 
tă franceză (pe care a 
avut prilejul să o vadă 
in expoziția organiza
tă de Uniunea ar
tiștilor plastici — 
„Mânes"), artistul e- 
voluează treptat spre 
o manieră din ce în ce 
mai originală de in
terpretare a naturii 
înconjurătoare.

Etapele acestei or
ganice transformări au 
putut fi urmărite in 
expoziția din sălile 
Ateneului. Căci, de la 
„PASTORALA" reali
zată in 1927 sau „CA
FENELELE din Ar
les**,  datală 1925, si 
pină la aspectele cele 
mai recente ale peisa
jului ceh contempo
ran, drumul artei lui 
Jaroslav Grus a fost

acela al unei lente cu
ceriri a unui limbaj 
propriu, specific. Un 
limbaj bazat pe emo
ția de implicații su
biective ; un limbaj in 
care viziunea de pros- 
pețimi rurale se aso
ciază stării meditative. 
Sint reunite in sinteza 
personală a acestui 
limbaj, nici tradiționa
list, dar nici foarte mo
dern, elemente de or
din afectiv, puternice 
trăiri emotive in fața 
peisajului.

Explicația acestei 
ardente pasiuni pen-

CARNET

PLASTIC
tru peisajul patriei 
sale o aflăm în înseși 
cuvintele. pictorului, 
care scria in 1971 : 
„Un artist care trăieș
te in patria sa, caic 
construiește intens 
premisele celor mai 
progresiste forme de 
viață comună, condusă 
de principiile funda
mentale socialiste — 
un artist care nutrește 
dorința să-și realizeze 
în pace și siguranță 
ideile sale și, poate, 
lumea noastră socia
listă in devenire, pe 
care uneori și-o poate 
imagina in cele mai 
bogate culori, nu poa
te face altfel, atit ca 
socialist, cit și ca ar
tist. decît să-și punâ 
întreaga capacitate in 
slujba patriei sale și a 
cetățenilor acesteia. El 
trebuie să fie unul 
printre cei mulți șl 
numai așa — fără pre
tenții de elită — nu
mai așa și nu altfel, 
societatea va voi și va 
putea să-1 accepte. In 
acest fel societatea îi 
va acorda încrederea 
și va avea totdeauna 
nevoie de ci. Perso
nal, pot spune că sint 
conștient de aceste 
lucruri și m-am lăsat 
condus in viață de ele, 
timp destul de înde
lungat, pentru a a- 
junge la concluzia că 
numai așa este bine și 
posibil și că in acest 
fel omul este înarmat 
și împotriva meschi
năriei. a fricii și scep
ticismului".

Peisajele prezentate 
de Jaroslav Grus in

16,30; 18,43; 21, la grădină — 20,15, 
GRADINA DINAMO - 20,15.
• Baladă pentru Măriuca : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in conti
nuare.
• Copiii căpitanului Grant :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30: 16; 
18.30; 21, la grădină — 20. FAVO
RIT — 9,15; 13,45; 16; 18,15; 20.30, 
MELODIA — 9: 11,15; 13.30; 1G:
18.30; 20.45. BUZEȘTI — 9; 11.15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, la grădină
— 20.15.
• Veronica : DOINA — 10,30. CO- 
TROCENI — 16; 18; 20. PRO
GRESUL — 9: 16; 18; 20.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DOINA — 13,30; 15,30: 18;
20.30,
• Pe aripile vlnlulul : LUCEA
FĂRUL — 10: 14,30; 19, la grădină
— 20, la ARENELE ROMANE
— 20.
• Clasa muncitoare merge in pa
radis : CENTRAL — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20,15.
• Clnd legendele mor : EXCEL
SIOR — 9; 11,13; 13,30; 16: 18,15;
20.30, GLORIA — 8.30; 11; 13.30; 1G; 
18,30: 20.45.
• Duelul lung — 10: 12; 14, Pro
gram de scurt metraje — 16.30,
Stan șl Bran In Scoția — 18.30;
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Ceața : BUCEGI — 15,45; 18;
20.30, la grădină — 20. MIORIȚA
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Crăbiți apusul soarelui : LIRA
— 15.30; 19. la grădină — 20.
• Hallo, Dolly I : DRUMUL SĂ
RII — 10: 15.
• Drumurile bărbaților : DRU
MUL SĂRII — 18; 20,15. 

zistență pe pumintul țării și pină la 
insurecția națională antifascistă ar
mată din august 1944, moment culmi
nant al mișcării antifasciste din Româ
nia. Partidul Comunist Român, 
inițiatorul și organizatorul mișcării 
antifasciste din România, a slujit cu 
demnitate și abnegație revoluționa
ră, in toți acești 40 de ani, cauzei li
bertății patriei și păcii între popoare.

Au fost prezentate apoi comunică
rile : „Partidul Comunist Român — 
nucleul principal al tuturor acțiunilor 
antifasciste alo poporului român**,  de 
Ion Mitran. redactor șef adjunct al 
revistei „Era Socialistă", „Lupta anti
fascistă din România in contextul 
mișcării antifasciste internaționale", 
de acad. Petro Constantinescu-lași. 
..împrejurările istorice ale creării 
Comitetului național antifascist și ac
tivitatea acestuia**,  de Nicolae Cio- 
roiu, directorul Muzeului de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratico din Româ
nia, „Tineretul revoluționar și miș
carea antifascistă ain România**,  de 
prof. dr. doc. Tudor Bugnariu. mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, „Proce
sele luptătorilor antifasciști — prilej 
de solidarizare a maselor populare 
cu lupta pentru progres social-po
litic" de conf. univ. dr. Gheorghe I. 
loniță, „Insurecția națională antifas
cistă din august 1944 — moment cul
minant al mișcării antifasciste din 
România", de general maior Eugen 
Banlea, directorul Centrului de stu
dii și cercetări de istorie și teorie 
militară, (Agerpres) 

expoziția din sălile 
Ateneului au relevat 
vizitatorului bucureș- 
tean preferința picto
rului pentru efecte 
sintetice, precise, di
recte, hotărirca sa de 
a surprinde peisajul 
ceh in caracteristicile 
lui fundamentale. 
Largi deschideri per- 
spectivale. purtind în
semnele transformări
lor survenite sub in
fluența progresului 
tehnic, sau imaginile 
mai restrinse, particu
larizate ale peisajului 
rural — o atestă. Exis
ta parcă in cadrul a- 
cestor peisaje un dis
pozitiv de repere cro
matice care delimi
tează o zonă de acțiu
ne, in care compozi
ția urmează să se re
alizeze intr-o liberta
te absolută. Această 
arhitecturare precisă, 
dar nu mai puțin evo
catoare, cucerirea unui 
spațiu omogen ii con
feră o totală libertate 
de scriere plastică, fie 
că este vorba de pei
saje pline de atmosfe
ră („SAT ÎN ȚINU
TUL ELBEI", „LA IE
ȘIREA DIN SAT") 
sau de vocabularul pi
toresc și variat, de 
coloratură țărănească 
din „ACOPERIȘURI 
ROȘII", „CĂSUȚE 
CU GRĂDINI". „LA 
CAPĂTUL SATULUI”.

Același acut simț al 
analizei, dar mai ales 
aceeași arie de preo
cupări o intilnim in 
desenele expuse. Ală
turi de armonia de 
culoare, sesizabilă de 
la o primă privire, a- 
pare in aceste desene 
o anume spontaneitate. 
Jocul culorilor armo
nizate, uneori intense 
și simple, alteori ape- 
lind la discreția griu- 
rilor, sint dovada unei 
tehnici bine definite, 
in care s-au îmbinat 
răbdarea și echilibrul 
necesare însușirii 
treptate a meseriei.

Indiferent de aspec
tul concret al peisaju
lui pe care și l-a pro
pus spre reprezentare, 
Jaroslav Grus știe în
totdeauna să dea re
lief concret imagini
lor. Astfel incit, lu
crările lui, fie uleiuri, 
fie desene, închid in 
interiorul lor simbu- 
rele emoțional al unei 
trăiri directe, nemij
locite a vieții, a natu
rii. a realității.
Marina PREUTU

• Țara sălbatică : ÎNFRĂȚIREA
fNTRE POPOARE —15.30; 111; 20,15, 
MOȘILOR — 15,30; 18; 20.15. la
grădină — 20.
• Cu miinlle curate : VIITORUL 
— 16; 10; 20,15.
• Ce se intlmplă, doctore ? : 
VOLGA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 
20,15. ARTA — 15,30; 18; 20,13, la 
grădină — 20.30.
• Acea pisică blestemată : AU
RORA — 9; 11,15; 13.30; 15.45: III;
20,30, la grădină — 20, TOMIS — 
9: 11.15; 13.30; 15.45; 18,15; 20.30, 
la grădină. — 20.
• Tecumseh : DACIA — 9: 11,15- 
13.30; 16; 18.15; 20,30. VlTAN — 
15,30; 18; 20.30, Ia grădină — 20.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude : FERENTARI - 15.30-
17,45; 20.
• Raportul agentului 36 : PACEA
— 16; 13; 20.
• Nici un moment de plictiseală : 
CIULEȘTI — 15.30: 18: 20,30.
• B&trtUli bandiți ; FLOREASCA
— 15,30: 18; 20,15.
• Cowboy : MUNCA — 15,30: 18;

• Fată bătrlnă : POPULAR 
15,30: 18; 20,13,
• Eliberarea (seria a m-a) : RA
HOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Misterul din Insula Balfe : 
FLAMURA — 9: 11,15; 13.30: 16: 
18.15; 20,30.
• Explozia : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,15,
• Organizația : COSMOS — 15.30- 
13; 20.15.
• Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
UNIREA — 16; 19,30, la grădină 
— 20.



SCINTEIA — vineri 1 iunie 1973 PAGINA 5Președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ccaușescu, a primii scrisorile de acreditare a ambasadorului Regalului Maroc
în cuvin-tarea rostită cu prilejul 

prezentării scrisorilor de acredita
re. ambasadorul Maati Jorio a 
transmis președintelui Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și poporului român un 
cald mesaj de salut din partea 
Regelui Marocului. Hassan II, și a 
poporului marocan.

..Guvernul marocan — a spus 
ambasadorul — urmărește cu viu 
interes manie realizări economice 
și sociale ale Republicii Socialiste 
România : el a putut să constate, 
chiar in Maroc, marea competență 
a specialiștilor români în domeniile 
în care cooperarea româno-maro- 
cană s-a statornicit. Au fost deja 
înregistrate rezultate foarte satis
făcătoare în această cooperare, 
care permit să se treacă la noi 
etape. Guvernul Maiestății Sale 
Regale, preocupat să asigure pros
peritatea poporului marocan, este 
convins de utilitatea lărgirii rela
țiilor noastre și dorește ca pe vii
tor. Republica Socialistă România 
să aducă o contribuție mai impor
tantă ia planul său de dezvoltare 
economică și socială. Deschiderea 
primei misiuni diplomatice maro
cane la București se înscrie în 
Kcest cadru și exprimă ferma do
rință a poporului marocan de a 
•trînge și mai mult legăturile prie
tenești cu poporul român. In ce mă 
privește, pot să vă asigur, domnu
le președinte, de voința mea fermă 
de a face totul pentru ca între 
țările noastre să se dezvolte rapor
turile cele mai strânse și fructuoa
se. Sînt sigur, domnule președinte, 
că in îndeplinirea misiunii mele 
mă voi bucura de binevoitorul 
dumneavoastră sprijin și doresc să 
vă exprim, de la început, mulțu
mirile mele cele mai vii".

Luind cuvîntul. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România tovarășul Nicolae 
Ccaușescu. a mulțumit pentru me
sajul prietenesc ce i-a fost adresat 
și a transmis, la rindul său. Rege
lui Marocului, Hassan II. precum 
și poporului marocan, călduroase 
urări de sănătate și fericire.

..Republica Socialistă România — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu

j NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE ÎN INDUSTRIA j 
I LOCALĂ BRĂILEANĂ !

Industria locală brăilcană a cu- 
ț noscut. In cei 25 de ani de existen- 
i ță, o continuă dezvoltare. Cinci 
’ mari întreprinderi înmănunchează 
( ramuri ale industriei lemnului, ma- 
J selor plastice, materialelor de con- 
1 strucții, industriei alimentare și 
l bunurilor de consum. Ele realizea- 
’ ză o gamă largă de produse : de 

la construcții și rezervoare meta- 
i lice, piese turnate din fontă și mo- 
' bilă pină la jucării pentru copii, 
i An de an a sporit și volumul li- 

vrărilor la export, in țări ca An- 
ț glia, R.F. Germania, U.R.S.S., Iran, 
i Olanda. Suedia. Elveția și altele. 
' Cerințele crescinde ale beneficia- 
( rilor din țară si de peste hotare, 
, necesitatea valorificării mai bune 
\ a resurselor locale au determinat 
i folosirea mai bună a spațiilor de 
’ producție existente și construirea 
l de noi capacități. De la tovarășul 
J inginer Sandu Turcu, directorul 
‘ direcției județene de industrie lo- 
l cală, am aflat că în primii doi ani 
’ ai acestui cincinal s-au construit 
\ trei hale industriale modeme pen- 
l______ _________________________  

LISTA DE CÎȘTIGURI
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștlgă- 
‘oare la tragerea ia sorți lunară 

din 31 mal 1973

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. In valoaiea ciștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
filialele C.E.C.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor mixte de viață pentru luna 
mai 1973 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

J.I.O. ; D.X.D. ; W.E.R. ; C.K.J.; 
N.S.P. ; H.L.M. , A.O.Y. ; G.P.P.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
câștigătoare una S3u mal multe din 
combinațiile de litere menționate 
mai sus urmează să se adreseze uni
tăților ADAS pentru a li se sta
bili despăgubirile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri este necesar ca asigu
rați! să achite primele de asigurare 
la termenele stabilite.

—, angajată cu toate forțele sale 
în realizarea programului de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, militează cu fer
mitate pentru promovarea în viața 
internațională a unor relații noi, 
bazate pe principiile deplinei ega
lități în drepturi, respectării inde
pendenței șt suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, ale renun
țării la forță și la amenințarea cu 
folosirea forței In raporturile din
tre state.

Sînt bucuros că pe baza acestor 
principii se dezvoltă și relațiile 
româno-marocane. Iml este plăcut 
să constat că înțelegerile de coope
rare convenite cu ocazia vizitei pe 
care am făcut-o în țara dumnea
voastră, în decembrie 1970, prind 
viață. Guvernul român este hotărit 
să acționeze. împreună cu guver
nul marocan, pentru realizarea 
practică a tuturor hotăririlor sta
bilite cu prilejul vizitei, convins că 
aceasta contribuie la dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-maro
cane, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii și cooperării 
internaționale**.

La finele acestei săptâmini. bogat 
program rugbistic. Simbălâ, la baza 
sportivă a studenților (la lacul Tei), 
rugbiștii de la Steaua, liderii cam
pionatului. intilnesc echipa Sportul 
studențesc (or,a 17.30). Duminică, la 
stadionul „Olimpia" (șes. Vitan) 
meciurile decisive ale campionatului 
național de juniori : de la ora 8.30 
se intilnesc, pentru locurile 3—4.

ROMA 31 (Agerpres). — în mai 
multe orașe din Italia au inceput ieri 
întrecerile turneului internațional dc 
fotbal pentru juniori — U.E.F.A.

Selecționata României, care joacă 
in grupa A, a susținut primul meci 
la Massa, in compania formației Ita

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

..Convins că activitatea dumnea
voastră la București va servi cauza 
dezvoltării și adincirii relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Re
gatul Maroc, vă doresc, domnule 
ambasador.*  succes deplin în înde
plinirea nobilei misiuni ce vi s-a 
încredințat și vă asigur că vă veți 
bucura de tot sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului român și al 
meu personal".

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, președin
tele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a avut o con
vorbire caldă, prietenească, cu am
basadorul marocan, Maati Jorio.

La ceremonia prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stâtescu, secretarul 
Consiliului de Stat, și George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor ex
terne.

tru confecții metalice, o hală de \ 
mobilă și un uscător pentru che- . 
restea,- o fabrică de gheață, o hală ț 
pentru produse turnate din fontă, t 
un atelier de timplăric in orașul ’ 
Fâurei și alte capacități de pro- i 
ducție, care au fost dotate cu uti- i 
laje moderne, in valoare de aproa- ) 
pe 12 milioane lei. I

La ora actuală, la Brăila se vor- ? 
bc-ște de o „zonă a industriei lo- ' 
cale". Aceasta a început să prindă t 
contur in partea de nord-est a ’ 
orașului. Aici, întreprinderea jude- ț 
țeană de construcții-montaje inal- ■ 
ță, intr-un ritm accelerat, noi spa- 1 
ții de producție pentru intreprin- t 
derile de industrie locală. Volumul ’ 
mare de investiții — numai anul ț 
acesta se prevede a se construi ca- i 
pacități de producție in valoare de i 
12 milioane lei — va permite înnoi- ț 
rea tehnică a Întreprinderilor, dez- 
voltarea continuă și armonioasă a ț 
industriei locale brăilene. t

N. Gr. MARAȘANU t 
corespondentul „Scinteii*  '
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Sportivi români la campionate europene
HELSINKI

Lupte greco-romane
Incepind de astăzi și pină dumi

nică. la Helsinki se vor desfășura 
campionatele europene de lupte 
greco-romane. La această competi
ție, țara noastră va fi reprezentată 
de următorii sportivi : Gheorghe 
Berceanu (cat 48 kg) ; Nicu Gingâ 
(cat 52 kg) ; Marin Dumitru (cat. 
57 kg) ; Eugen Hupcâ (cat 68 kg) ; 
Adrian Popa (cat 74 kg) ; Ion Ga
bor (cat 82 kg) ; Nicolae Neguț 
(cat 90 kg) ; Nicolae Martinescu 
(cat. 100 kg) și Victor Dolipschi (cat 
plus 100 kg).

BELGRAD

Box
La 24 de ore după încheierea 

finalei „Cupei campionilor euro
peni" la fotbal, un alt eveniment 
sportiv major va începe intr-una din 
arenele capitalei Iugoslaviei. Este 
vorba de cea de-a 20-a ediție a 
campionatelor europene de box, 
competiție de amploare, așteptată cu 
viu interes de amatorii sportului 
cu mănuși. De astăzi, in noua și ele
ganta sală ,.Pionir“, dată in folosința 
cu acest prilej, pină in seara zilei 
de 9 iunie, iși vor disputa suprema
ția continentală la cele 11 categorii 
peste 180 de pugiliști, reprezentind 
22 de țări, printre care și România. 
Ca o primă caracteristică generală 
se poate afirma că această ediție a 
„europenelor" are loc in momentul 
In care se produce un adevărat pro
ces de schimbare a generațiilor.

După efectuarea tragerii la sorți, 
care a avut loc ieri, pugiliștii afiați 
in aceste zile in ..tabăra europene
lor" de la hotel .,Slavia" așteaptă să 
intre astăzi, de la ora 20,30, In fo
cul ..întrecerilor".

Pugiliștii români, asistați de an
trenorii lor Ion Popa și Petre Mi
hai. au efectuat In ultimele două 
zile ușoare antrenamente de acomo
dare. Cei 6 debutanți ai echipei (St 
Bâiatu, Toni Mircea, Simion Cuțov,

PRiSEDINTflE CONSIEIUllII DE MINISERI, 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMIT 
PE AMBASADORUL R. P. D. COREENE

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit, joi 
după-amiazâ, in vizită protocolară de 
prezentare, pe Li Min Su, ambasado
rul extraordinar șl plenipotențiar al

Sosirea în Capitală a unei delegații 
a Partidului Comunist din Uruguay

Joi dimineața a sosit în Capitală 
o delegație a Partidului Comunist 
din Uruguay, formata din tovarășii 
Josă Luis Massera, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.U., 
Juan Josâ Ormaochca, membru al 
C.C. al P.C.U., secretar al organiza
ției P.C.U. din Montevideo, și Mas- 
sera Marta, activistă a C.C. al P.C.U.,

Secretarul general al Partidului Social
Democrat din R. F. Germania a părăsit Capitala

Joi după-amiază au părăsit Capi
tala, Holger Borner, secretar general 
al Partidului Social Democrat din 
R. F. Germania, și Hans-Eberhard 
Dingcls, șeful secției relații externe 
a P.S.D., care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, au făcut o vizită in țara 
noastră.

Lucrările sesiunii Comisiei de colaborare
tehnico-științifică dintre Republica Socialistă 

România și Republica Populară Chineză
In perioada 17-31 mai 1973 au 

avut loc. la București, lucrările se
siunii a XV-a a Comisiei de colabo
rare tehnico-științifică dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Populară Chineză. Cu acest pri
lej, s-a examinat îndeplinirea preve
derilor protocolului sesiunii prece
dente a comisiei și a fost convenit 
programul de colaborare tehnico- 
științifică pentru perioada următoa
re. In baza protocolului încheiat, 
cele două părți își vor transmite do
cumentații și vor delega specialiști 
pentru cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor tehnico-științifice in dome
niile construcției de mașini, meta
lurgiei, minelor. petrolului, indus- 
-triei chimice, materialelor de con
strucții, agriculturii, silviculturii, in
dustriei alimentare, industriei ușoare 
ș.a.

Protocolul sesiunii a XV-a a 
comisiei a fost semnat din partea

VIZIRII DELEGAIIEIPAMHIAK Dl» R. F. GERMANIA
Continuind vizita prin țară, dele

gația parlamentară din Republica 
Federală Germania, condusă de 
Annemarie Renger, președinta 
Bundestagului, a sosit joi la Bra
șov. Oaspeții au fost însoțiți de 
Ștefan Voi tec, președintele Marii 
Adunări Naționale. Maria Groza, 
vicepreședintă a M.A.N., și Mircea 
Rebreanu, deputat in M.A.N.

In cursul dimineții, oaspeții au 
avut o întrevedere la Consiliul mu
nicipal Brașov cu Constantin Cir- 
țină. primarul municipiului, deputat 
in M.A.N.. Eduard Einsenburger, 
președintele Consiliului oamenilor

Al. Popa. Paul' Dobrescu și Sandu 
Tirilă). alături de experimentalii 
C. Gruiescu, G. Pometcu, Al. 
Năstac și Ion Alexe. sint ferm hotă- 
riți ca aici, la Belgrad, să repre
zinte cit mai bine sportul cu mă
nuși din țara noastră.

Programul primelor gale s-a defini
tivat ieri, prin tragere la sorți. Astă 
seară, pugilistul român Șt. Băiatu 
(48 kg) il va intilni pe finlandezul 
Jarvinen. Iată adversarii boxerilor 
români in reuniunile viitoare (pre
zentarea o facem in ordinea catego
riilor) : muscă (51 kg) : C. Gruiescu 
— K. Sononur (Turcia) — la 4 iunie; 
cocoș (54 kg) : M. Toni — Branislav 
Ristici (Iugoslavia) — la 5 iunie ; 
pană (57 kg) : G. Pometcu — Kuzne- 
țov (U.R.S.S.) — la 2 iunie ; semi- 
ușoară (60 kg) : S. Cuțov — Nash 
(Irlanda) — la 2 iunie ; ușoară 
(63,500 kg) : »P. Dobrescu — Tigit 
(Turcia) — la 3 iunie ; semimijlocie 
(67 kg) : Al. Popa — K. Kalevi (Fin
landa) — la 3 iunie ; mijlocie-mică 
(71 kg) : S. Tirilă — Al. Popovici 
(Iugoslavia) : la 6 iunie ; mijlocie 
(75 kg) : Al Năstac — Ch. Elliot (Ir
landa) — la 2 iunie ; grea (peste 81 
kg) : Ion Alexe — 1st. Edocz (Unga
ria) — la 5 iunie.

RUGBI

Sîmbătă și duminică în Capitală

FOTBAL. Juniorii noștri învinși în turneul U.E.F.A.

Republicii Populare Democrate Co
reene la București.

I^a întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, a 
fost față Nicolae Ghenea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres) 

care, la invitația C.C. al P.C.R.. va 
face o vizită de prietenie in România.

Oaspeții uruguayenl au fost salu
tați de tovarășii Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

La aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Au fost prezenți reprezentanți ni 
Ambasadei R.F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

română de Gheorghe Pacoste, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, iar din partea chi
neză de Sun Siao-fun. adjunct al 
ministrului combustibilului și indus
triei chimice.

în timpul sesiunii, delegația chine
ză a vizitat unele obiective econo
mice din România.

La semnare au participat Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al Co
misiei guvernamentale de colabora
re șl cooperare economică și tehni
că. și membrii celor două delegații.

Au fost prezenți Lu Ti-sin, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-un spirit de prietenie și înțele
gere reciprocă.

(Agerpres)

muncii de naționalitate germană, și 
cu alte oficialități locale.

Cu acest prilej, președintei Bun
destagului i-a fost inminatâ cheia 
de aur a străvechiului oraș de la 
poalele Timpei.

La invitația primarului munici
piului Brașov, membrii delegați au 
vizitat apoi muzeul culturii din 
Scheii Brașovului, monumente isto
rice și de artă din Brașov și Prej- 
mer, Uzinele de autocamioane, pre
cum și stațiunea turistică Poiana 
Brașov.

După-amiază, membrii delegației 
s-au înapoiat în Capitală.

ASTAZI ÎNCEPE

A șasea ediție a concursului atletic 
organizat de ziarul „Pravda“

MOSCOVA (De la trimisul nostru). 
Pe marele stadion „V. I. Lenin" 
din parcul „Lujniki", inundat de 
verdele crud al primăverii nordice, 
încep astăzi tradiționalele întreceri 
de atletism organizate de ziarul 
„Pravda". Aflate la a șasea ediție, în
trecerile, înscrise in calendarul ofi
cial al Federației internaționale 'e a- 
tletism, sînt așteptate cu interes de 
iubitorii sportului, dornici să-i vadă 
la lucru pe cei mai buni atleți din 
U.R.S.S., precum și pe sportivii so
siți din. numeroase țări.

Competiția este prima manifestare 
de amploare din U.R.S.S., după 
Jocurile Olimpice de la Miinchen, fi
ind considerată de organizatori ca 
un test edificator asupira stadiului 
de pregătire a atleților sovietici, in 
vederea participării lor la întrece
rile internaționale incluse in calen
darul acestui an. Programul compe
tiției cuprinde nu mai puțin de 34 
de probe. Lotul sportivilor sovietici 
numără peste 1000 de atleți, repre- 
zentind toate republicile unionale, 

echipele Grivița roșie și Farul Con
stanța, iar de la ora 10, pentru locu
rile 1—2, formațiile Clubului sportiv 
școlar și Școlii sportive nr. 2. Tot 
duminică dimineață, dar pe terenul 
din Parcul Copilului, un atractiv cu
plaj (de la ora 9). Agronomia Cluj
— Chimia Năvodari și Grivița roșie
— Dinamo (derbi de veche tradiție).

liei. Fotbaliștii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (1—1) prin 
golurile marcate de Di Bartolomei 
(min. 25. 44 și 54). Punctul formației 
noastre a fost înscris in minutul 19, 
de Iuga.

Cronica zilei
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Tunisiene, la 1 iunie a.c.. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, George 
Macovcscu, a adresat o telegramă 
do felicitare ministrului tunisian aj 
afacerilor externe, Mohamed Mas- 
moudi.

★
La 31 mai a.c., George Macovcscu, 

ministrul afacerilor externe, a primit 
pe ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Gabon in 
Republica Socialistă România, Jean 
Firmin Ngondet, in legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

★
Joi a sosit la București Enrique 

Laroza Bull, noul ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Peru in Republica Socialistă 
România.

★
Joi după-amiază a sosit In Capitală 

A. R. Tanco, secretar de stat pentru 
agricultură și resurse naturale al Re
publicii Filiplne, care face o vizită 
in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe 
Dobra, prlm-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului șl geologiei, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, dc alto per
soane oficiale.

A fost prezent Luis Moreno-Salce- 
do. ambasadorul Republicii Filiplne 
in România.

★
Joi dimineață au Început in Capi

tală lucrările celui de-al IV-lea Con
gres național de radiologie, organi
zat de Uniunea Societăților dc 
Științe Medicale.

(Agerpres)

LA SUCEAVA

Expoziție documentară 
de fotografii din Iran

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Suceava a avut loc joi după- 
amiază vernisajul Expoziției docu
mentare de fotografii din Iran. Au 
luat parte Miu Dobrescu, președin
tele Comitetului executiv al Consi
liului popular județean Suceava, 
reprezentanți ai organelor locale de 
stat, oameni de cultură și artă, zia
riști.

Deschisă in preajma vizitei pe 
care Maiestățile Lor. Imperiale Șa
hi nșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. și împărăteasa 
Farah urmează să o facă in țara 
noastră, expoziția prezintă imagini 
sugestive din Iranul străvechi și 
contemporan, aspecte din viața și 
munca harnicului popor iranian.

Cu acest prilej au vorbit scriito
rul Marcel Mureșeanu, vicepreședinte 
al Comitetului județean pentro cul
tură și educație socialistă, și dr. 
Y. M. Vaziri, consilier la Ambasada 
iraniană din București.

vremea
Ieri în țară : în ttmp ce în Banat, 

Crișana, Maramureș, cea mal marț 
parte a Transilvaniei și In Oltenia 
vremea a fost în general frumoasă, 
cu cerul variabil, in Muntenia, Dobro- 
gea. Moldova și in sud-estul Transil
vaniei, vremea a fost In general in
stabilă și au căzut averse de ploaie. 
Însoțite de descărcări electrice. Vintul 
a suflat stab pină la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila Intre 
13 grade la Tulnici și 25 de grade la 
Drobeta-Tr. Severin, Calafat și Băi- 
lești. In București : Vremea a fost 
ușor instabilă, cu cerul temporar no- 
ros, cînd a plouat slab. Vintul a su
flat slab, pină la potrivit. Temperatu
ra maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 
3 și 4 iunie. în țară : Vreme în curs 
de încălzire. Cerul va fi temporar no- 
ros. Izolat se vor semnala ploi de 
scurtă durată, mai ales în jumătatea 
de nord a țării. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse in
tre 6-16 grade, mai scăzute in prima 
noapte, iar cele maxime între 20-30 
de grade. în București : Vreme In 
curs de Încălzire. Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii de scurtă durată în 
cursul după-amiezii. Vînt In general 
slab. Temperatura In creștere.

precum și orașele Moscova și Lenin
grad. Alături de ei vor concura a- 
tleți de valoare din Bulgaria Ca
nada, Cehoslovacia, Cuba, Finlanda, 
R. D. Germană, Olanda, Polonia, Ro
mânia, Somalia, S.U.A., Ungaria.

După cum s-a comunicat zia
riștilor străini prezenți la Moscova 
cu acest prilej, spectatorii sovietici 
vor putea să urmărească evoluția 
unor sportivi de renume, printre care 
finlandezul L. Viren, dublu campion 
olimpic și recordman mondial, nord- 
americanul O. Feuerbach, proaspăt 
deținător al recordului mondial la 
aruncarea ciocanului, olandeza J. 
Keiser, canadiana A. Hoffman și alții.

Timpul excelent, la această oră, 
minuțioasele pregătiri organizatorice 
efectuate de gazde, ca ?l atmosfera 
de optimism din rindul tuturor dele
gațiilor sportive, lasă să se între
vadă o competiție pasionantă care, 
sperăm, se va solda cu performanțe 
valoroase.

Dumitru TÎRCOB

TENIS

Roland Garros
Din nou ploaia a produs serioase 

perturbări in programul campionate
lor internaționale de tenis ale Fran
ței, competiție care se desfășoară pe 
terenurile de la Roland Garros.

In proba de simplu bărbați, din 
cele șase partide programate in ca
drul optimilor de finală, s-a încheiat 
numai una : cea dintre america
nul Arthur Ashe și italianul Paolo 
Bertolucci. In mod surprinzător, vic
toria a revenit in trei seturi : 7—6, 
6—3, 6—4 lui Bertolucci.

Partida dintre olandezul Tom 
Okker și americanul Stan Smith s-a 
Întrerupt in setul patru la situația 
de 6-3. 3—6, 7-6, 1-2.

Celelalte partide, printre care și 
Ilie Năstase (România) — Francois 
Jauffret (Franța), au fost aminate 
pentru astăzi.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei» Conciliului de Stat al Republicii Sociali»!» România

BUCUREȘTI
Dragă domnule președinte. .. . i
Vă mulțumesc foarte mult pentru atentul mesaj de simpatie Jn e- 

gfitură cu pierderile suferite In urma inundațiilor produse de fluviul 
Mississippi. Puteți fi convins că amabilele dumneavoastră sentimente se 
bucură de o înaltă apreciere.

Cu călduroase salutări personale,

RICHARD NIXON

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romdnia 

Am primit cu sentimente de profunde mulțumiri șl aprecieri căl
durosul mesaj de felicitare adresat de Excelența Voastră, cu ocazia celei 
de-a 4'-a aniversări a revoluției de la 25 mai.

Strădaniile noastre pe drumul dezvoltării economice și sociale sînt 
considerabil încurajate de eforturile șl dăruirea personală și continuă 
a Excelenței Voastre, îmfolosul și spre binele celor două țări și popoare 
prietene ale noastre.

Sînt convins că relațiile amicale și frățești care din fericire există 
între România și Sudan se vor dezvolta și întări în interesul ambelor 
noastre popoare, al cauzei păcii în lume, colaborării și solidarității 
internaționale.

Vă rog să primiți. Excelență, sentimentele mele personale de înaltă 
considerație și cele mal bune urări pentru poporul Republicii Socialiste 
România, de continuu progres și propășire.

GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre în modul cel mai sincer 

pentru amabilul mesaj de felicitare ce mi l-ați transmis cu ocazia ani
versării Zilei independenței Iordaniei. Adresez cele mai bune urări de 
sănătate și fericire Excelenței Voastre, de progres continuu poporului 
român.

HUSSEIN

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A TUNISIEI

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Sărbătoarea națională a Republicii Tunisiene îmi oferă plăcuta oca
zie de a vă adresa, în numele poporului român, al Consiliului de Stat 
și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănă
tatea și fericirea Excelenței Voastre, cît și pentru progresul și bunăsta
rea poporului tunisian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii Tunisiene

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am plăcerea să 
adresez, în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări 
și sincere urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre.

Cu 17 ani in urmă, 
odată cu proclamarea 
independenței sale na
ționale, Tunisia a pă
șit intr-o nouă etapă 
istorică, jalonată de 
adinei prefaceri in 
viața economică și so
cială. In perioada ce 
s-a scurs de la 1 iunie 
1956, poporul tunisian 
și-a concentrat efortu
rile spre lichidarea 
râminerii in urmă e- 
conomice — moște
nire a îndelungatei 
dominații coloniale — 
spre transformarea 
vechilor structuri și 
modernizarea țării. 
Programele de dezvol
tare elaborate in a- 
ceastă perioadă au a- 
vut ca obiectiv cen
tral valorificarea din 
ce in ce mai eficientă 
a bogatului potențial 
material și uman exis
tent, in primul rind, 
prin crearea unei in
dustrii proprii. Pe a- 
cest făgaș, un moment 
de mare însemnătate 
l-a constituit crea
rea centrului siderur
gic de la Menzel 
Bourguiba, rafinăriei 
de Ia Bizerta, a în
treprinderilor pentru 
prelucrarea fosfaților 
și a altor unități eco
nomice. care au făcut 
posibilă prelucrarea 
pentru prima dată a 
resurselor naturale 
respective în interesul 
propriu.

Actualul plan de 
dezvoltare marchează 
o etapă nouă in pro
cesul de industrializa
re a țării. Preconizind 
mobilizarea unui fond 
de investiții aproape 
dublu în acest an față

de 1972, programul 
prevede atit construi
rea de noi obiective, 
cit și sporirea. într-un 
ritm anual de 7.8 la 
sută, a producției uni
tăților industriale e- 
xistente.

Agricultura, în care 
este concentrată circa 
50 la sută din popu
lație, a fost, de ase
menea, atrasă in pro
cesul modernizării, atit 
prin dotarea ei cu o 
variată gamă de ma
șini, cit și prin extin
derea sistemelor de 
irigații.

Succese de seamă au 
fost înregistrate in do
meniul invățămintului, 
al dezvoltării culturii. 
Cu un însemnat pro
centaj de neștiutori de 
carte la proclamarea 
independenței și avind 
un număr infim de ca
dre de specialiști, Tu
nisia găzduiește azi o 
universitate frecventa
tă de peste 10 000 de 
studenți. Pregătirii de 
cadre in domeniile so
licitate de dezvoltarea 
economică și socială 
continuă să i se acor
de un sprijin prioritar 
de către stat, care in
vestește in acest scop 
fonduri Însemnate.

In România sînt 
bine cunoscute și se 
bucură de o înaltă a- 
preciere succesele do- 
bindite de poporul tu
nisian pe calea dez
voltării economico-so- 
ciale, a valorificării in 
interes propriu a avu
țiilor sale naționale. 
In spiritul politicii 
tradiționale a Româ
niei socialiste de sim

„Sprijin deplin luptei guvernului 

pentru combaterea inflației11 
Comunicat al Comisiei Politice a P.C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 31 (Ager- 
preș). — Comisia Politică a Partidu
lui Comunist din Chile a dat publi
cității un comunicat prin care chea
mă pe toți chilienii să-și concerteze 
acțiunile in vederea asanării econo
miei și stopării procesului inflațio
nist care afectează țara ca urmare a 
crizei dolarului, sporirii vertiginoase 
a importurilor, scăderii prețului la 
cupru pe piața internațională șl 
refuzului majorității opoziționiste 
din Congresul Național de a aproba 
fondurile necesare aplicării proiectu
lui de reajustare a salariilor propus 
de guvernul Unității Populare. 
După ce subliniază că inflația mo
netară este o armă prin care ex
ploatatorii bogățiilor naționale în
cearcă să creeze un haos economic 
și să-și reciștige privilegiile pier
dute, provocind, totodată, o sporire 
a revendicărilor, comunicatul men

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

patie, solidaritate și 
sprijin față de ■ lupta 
popoarelor arabe pen
tru consolidarea inde
pendenței și suverani
tății naționale, pentru 
înfăptuirea aspirațiilor 
lor dc progres și viață 
mai bună, țara noas
tră dezvoltă cu Tuni
sia legături de colabo
rare strinsă, in dome
nii multiple. Un mo
ment marcant al bu
nelor raporturi româ- 
no-tunisiene l-au con
stituit vizita efectuată 
în România de șeful 
statului tunisian. Ha
bib Bourguiba. întâlni
rile și convorbirile a- 
vute cu președintele 
Nicolae Ceaușescu, 
care au evidențiat noi 
posibilități de adincire 
a colaborării fructuoa
se, reciproc avantajoa
se. Extinderea ariei 
de legături, creșterea 
schimburilor de dele
gații care au avut loc 
în ultimii ani între 
cele două țări, am
plificarea și diversifi
carea cooperării bila
terale în domeniul e- 
conomic, cultural și 
tehnico-științific se în
scriu ca rezultate rod
nice in acest sens — 
cu perspective de con
tinuă amplificare.

Felicitind cu căldură 
poporul tunisian cu 
prilejul sărbătorii sale 
naționale, poporul ro
mân îi urează succese 
tot mai mari pe calea 
dezvoltării economice 
și sociale, a consolidă
rii independenței na
ționale a patriei sale.

G. B.

ționează că lupta împotriva acesteia 
trece, in momentul de față, pe pri
mul plan al acțiunii forțelor de 
stingă. „Lupta împotriva inflației, 
relevă documentul, face parte din 
marea bătălie pentru evitarea răz
boiului civil și asigurarea continuă
rii unei dezvoltări democratice in 
Chile, care să conducă la propășirea 
patriei, la deplina eliberare*  națională 
și socială".

In încheiere, comunicatul mențio
nează că partidul comunist acordă 
un sprijin integral guvernului Uni
tății Populare în adoptarea unor 
măsuri care să semnifice o cotitură 
reală in situația monetară și a pre
țurilor.

Guvernul chilian a hotărit închi
derea unei stații de radio a opoziției 
conservatoare — pe o perioadă de 
șase zile — pentru „difuzarea de știri 
tendențioase și alarmiste", anunță un 
comunicat oficial.



viața internațională
Reuniunea multilaterală 

de la Helsinki
Intensă activitate de definitivare a documentelor

REYKJAVIK

pentru Conferința
HELSINKI 31 — Trimisul special, 

D T nu. transmite : Lucrările re
uniunii multilaterale de la Helsinki 
cunosc, în aceste zile, un ritm intens, 
eforturile participanților fiind con
centrate asupra definitivării docu
mentelor pentru conferință.

Un important progres a fost înre
gistrat miercuri seara prin încheie
rea negocierilor asupra formulării 
principiilor relațiilor dintre statele 
participante. Textul adoptat in gru
pul de redactare respectiv urmează 
să fie supus aprobării finale in șe
dință plenară.

Joi. grupul de lucru pentru proble
mele de procedură a continuat dis
cuțiile in legătură cu participarea 
la conferință. Dezbaterile de pină 
acum au relevat acordul unanim ca 
la viitoarea conferință să ia parte

general-europeană
toate statele europene, precum șl 
S.U.A. și Canada. De data aceasta 
s-a făcut un schimb de păreri vizind 
modalitățile de a primi comunicări 
privind diferitele probleme ale ordi
nii de zi din partea altor țări nepar
ticipante. precum și la prezenta la 
conferința a reprezentanților unor 
organizații internaționale.

Grupul de lucru pentru probleme
le culturale a continuat negocierile 
privind directivele pentru organismul 
conferinței ce se va ocupa de colabo
rarea in domeniul culturii și educa
ției.

In grupul pentru cooperarea eco
nomică s-a ajuns la un acord asupra 
textului referitor la căile și mijloa
cele de lărgire a cooperării indus
triale.

încheierea sesiunii Comitetului special 
al 0. N. U. pentru definirea agresiunii

Propunerile românești integrate in textul definiției
GENEVA 31 (Corespondența de la 

Comeliu Vlad). — La Palatul Națiu- 
nilor din Geneva s-au încheiat lu
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Co
mitetului special al O.N.U. pentru 
definirea agresiunii. Examinând do
cumente și propuneri prezentate de 
diferite state, comitetul a făcut noi 
pași pe calea realizării sarcinii în
credințate de Adunarea Generală a 
O.N.U. privind elaborarea unei de
finiții general acceptabile a agre
siunii.

Participantă activi Ia activitățile 
comitetului. România a avut o sc
rie de inițiative constructive, care au 
întrunit aprecierea generală, propu-

nerilc enunțaie de țara noastră fiind 
acceptate de către sesiune și integra
te in textul definiției agresiunii, 
așa cum este formulat acesta ih ac
tualul moment.

In încheierea lucrărilor sale, co
mitetul a adoDtat un proiect de re
zoluție prezentat de România și alte 
șase state, prin care se propune 
Adunării Generale a O.N.U. să re
comande reluarea lucrărilor comite
tului cit mai curînd posibil, in 
cursul anului 1974. Raportul asupra 
activității comitetului va fi prezen
tat viitoarei sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U.

LA VARȘOVIA A LUAT SFIRȘIT

Conferința miniștrilor culturii 
din unele tari socialiste

VARȘOVIA 31 (Corespondență de 
la Gh. Ciobanu). — Joi, la Varșo
via s-au încheiat lucrările Confe
rinței miniștrilor culturii din unele 
țări socialiste, la care au partici
pat delegații din Bulgaria. Ceho- 
-’ovacia. Cuba. R. D. Germană, 
Mongolia. Polonia. România, Unga
ria, U.R.S.S. Delegația Consiliului

Culturii și Educației Socialiste din 
România a fost condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, 
consiliului.

Conferința, ale cărei _____ ____
desfășurat timp de trei zile, a exa
minat o serie de probleme privind 
colaborarea dintre țările socialiste 
in domeniul culturii.

președintele

lucrări s-au

Dezvoltarea relațiilor greco-bulgare
ATENA 31 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al R. P. Bul
garia. Petăr Mladenov, aflat în vi
zită oficială in Grecia, a fost primit, 
joi. de Gheorghios Papadopoulos, re
gent și prim-ministru al acestei țări.

In cursul convorbirii desfășurate cu 
acest prilej au fost abordate proble
me privind dezvoltarea relațiilor șl 
colaborării dintre cele două țări.

In aceeași zi. Petăr Mladenov și 
Phedon Kavaiieratos, ministru «u-

pleant al afacerilor externe al Gre
ciei. au semnat Declarația cu privire 
la principiile de bună vecinătate. în
țelegere reciprocă și colaborare intre 
Bulgaria și Grecia. Au fost semnate, 
de asemenea, un acord de colaborare 
in domeniul culturii, o convenție con
sulară și un acord privind deschi
derea unui consulat general grec la 
Plovdiv și a unui consulat general 
bulgar la Salonic.

r

Convorbirile 
franco-americane 

la nivel înalt
REYKJAVIK 31 (Agerpres). — La 

Încheierea primei convorbiri din cele 
trei programate la Reykjavik între 
președinții Nixon și Pompidou, pur
tătorii de cuvint ai celor două de
legații au declarat că cei doi șefi de 
stat au făcut un schimb de vederi 
asupra relațiilor existente in cadrul 
N.A.T.O.

Paralel, miniștrii de finanțe ai ce
lor două țări, George Shultz și Va
lery Giscard d'Estaing, au conferit 
asupra aspectelor tehnice ale pro
blemelor monetare și asupra posibi
lităților de revenire la un sistem 
monetar 6tabil. Secretarul de stat 
american William Rogens și minis
trul francez al afacerilor externe 
Michel Jobert au efectuat o trecere 
in revistă a principalelor eveni
mente ale situației Internaționale. 
După cum a declarat un purtător de 
cuvint al delegației franceze, ei s-au 
referit, îndeosebi, la problema 
Orientului Mijlociu, la situația din 
Indochina, precum și la perspecti
vele viitoarei reuniuni ministeriale 
a N.A.T.O., programată pentru mij
locul lunii iunie, la Copenhaga.

a

Propuneri pentru

negocierilor dintre cele
două părți sud-vietnameze

PARIS 31 (Agerpres). — Comitetul 
Central al organizației „Forțele li
bere ale Vietnamului" — organizație 
ce reunește o serie de personalități 
neutral iste sud-.vietnameze stabilite 
peste hotare — a anunțat, la o con
ferință de presă, la Paris, că a 
elaborat un plan din 5 puncte menit 
să scoată din impas convorbirile 
dintre cele două părți sud-vietna- 
meze. desfășurate in capitala Fran
ței.

Prczentind ziariștilor francezi și 
străini acest plan, secretarul gene
ral al organizației, Chan Dinh Lan. 
a menționat că impasul convorbirilor 
se datorează poziției adop'tate de de
legația saigoneză si a precizat că 
aceasta a refuzat să examineze pro
punerile organizației „Forțele libere 
ale Vietnamului".

Referindu-se la propunerile men
ționate, reprezentantul delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud, 
Li Van Sau, a declarat că ele con
țin multe elemente pozitive. Astfel, 
sint criticate afirmațiile administra
ției saigoneze că ar fi unicul gu
vern in Vietnamul de sud și sint 
menționate numeroasele încălcări 
ale Acordului de la Paris de către 
partea saigoneză. Propunerile orga
nizației, a subliniat, totodată, Li 
Van Sau, constituie o confirmare 
a poziției G.R.P. cu privire la ne
cesitatea recunoașterii existenței 
unei a treia forțe politice in Viet
namul de sud. Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu, a declarat Li Van 
Sau, va studia cu atenție aceste 
propuneri.

Tovarășul Kim Ir Sen a primit 
delegația grupului 

interparlamentar român

IN PERSPECTIVA VIZITEI PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU IN R. F. GERMANIA

PHENIAN 31 (Agerprcs). — Kim 
Ir Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R.P.D. Co
reene, a primit delegația grupului 
român in Uniunea interparlamenta
ră. condusă de tovarășul Comei tu 
Mănescu, președintele grupului, vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, care 
se afla intr-o vizită oficială in 
R.P.D. Coreeană.

La primire au fost de față Hă

Dam. vi cep rom Ier al Consiliului Ad
ministrativ și ministru al afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, Hwan 
Jan Yăp. președintele Comitetului 
Permanent al Adunării Populare Su
preme. el alte persoane oficiale. A 
fost de asemenea prezent Dumitru 
Popa, ambasadorul României la Phe
nian.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială fi prietenească.

Bogată suită de manifestări 
consacrate României

IRANULUI ÎN IUGOSIAVIA
BELGRAD 31 (Agerpres). — Șa- 

hinșahul Iranului. Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamchr, care se află în 
Iugoslavia la invitația președintelui 
Iosip Broz Tito, a vizitat, joi, o se
rie de zone turistice din Slovenia — 
anunță agenția Taniug.

Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi și soția au oferit, miercuri sea
ra. o recepție în onoarea președin
telui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, fi a soției «ale. Cel doi șefi de 
stat au rostit «curte toasturi.

Programul Partidului Congolez al Muncii
BRAZZAVILLE 31 (Agerpres). — 

In capitala congoleză a fost dat pu
blicității programul Partidului Con- 
golez al Muncii, adoptat la Congresul 
extraordinar al partidului din de
cembrie 1972, in care se arată că Re
publica Populară Congo pășește in
tr-o nouă etapă de transformări re
voluționare. In etapa actuală, națio- 
nal-democratică, a revoluției congo
leze — se spune in program — par
tidul Sși fixează ca obiectiv imediat 
al luptei sale realizarea independen
ței economice a țării. Scopul final 
al acestei etape este de a pune bazele 
construcției societății socialiste în 
R.P. Congo.

In domeniul economic, precizează 
programul, se va pune accentul pe 
extinderea și întărirea în continuare

a sectorului de stat, dezvoltarea miș
cărilor cooperatiste la sate, sporirea 
rolului oamenilor muncii în rezolva
rea problemelor legate de conducerea 
statului și a vieții economice.

Noua Constituție a R.P. Congo, re
levă documentul, oferă maselor largi 
posibilitatea să participe nemijlocit 
la conducerea 6tatului.

INTILNIREA PREȘEDINTELUI
NIXON CU DELEGAȚIA

Rezultatul alegerilor
DE ZIARIȘTI CHINEZI

prezidențiale din Irlanda
LONDRA 31 (Corespondență de 

la N. Plopeanu). — Erskine Chil
ders, candidatul Partidului Fianna 
Fail,, aflat în opoziție, va fi noul 
președinte al Republicii Irlanda, în 
urma alegerilor prezidențiale desfă
șurate la 30 mai. Potrivit datelor 
transmise de ambasada irlandeză 
din Londra, Erskine Childers a ob
ținut 597 240 voturi, iar adversarul 
său, Thomas O’Higgins. candidatul 
coaliției guvernamentale, a obținut 
552 830 voturi. La ora închiderii edi
ției se cunoșteau rezultatele votului 
in 40 din cele 42 de circumscripții 
electorale ; rezultatul votului însă 
nu mai poate fi modificat.

Erskine Childers îl •înlocuiește, la 
25 iunie, pe actualul președinte 
Eamon de Valera.

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII“

PENTRU O EUROPĂ A PĂCII,
SECURITĂȚII SI COLABORĂRII

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a avut, la Casa 
Albă, o întrevedere- cu delegația de 
ziariști chinezi condusă de Chu Mu- 
chih. aflată în vizită in S.U.A. — in
formează agenția China Nouă. In 
cursul acesteia, președintele S.U.A. a 
declarat : „Sint nerăbdător ca, in pe
rioada celui de-al doilea mandat al 
meu, să continui să acționez. îm
preună cu premierul Ciu En-lai și cu 
președintele Mao, in direcția promo
vării unor relații mai strînse și mai 
constructive Intre cele două țări ale 
noastre. Și, ceea ce interesează aici 
este faptul că marea majoritate a 
poporului american, indiferent de 
convingeri politice. este favorabilă 
inițiativelor privind R. P. Chineză". 
Președintele Nixon a adăugat : „Nu 
ar fi corect să ignorăm deosebirile 
in probleme filozofice existente între 
noi, formele diferite de guvernare, 
dar convingerea mea fermă este că 
am ajuns intr-un stadiu al istoriei 
omenirii în care deosebirile dintre 
guverne nu trebuie să dividă popoa
rele lumii și, pentru acest motiv, eu 
consider că unul din țelurile majore 
ale administrației mele este conti
nuarea dezvoltării acestor legături pe 
care dumneavoastră le reprezentați". 
In încheiere, președintele Nixon a 
transmis urările sale personale pre
ședintelui Mao Tzedun și premieru
lui Ciu En-lai, arătind, totodată, că 
una dintre cele mai mari dorințe ale 
sale este de a face în decursul celui 
de-al doilea mandat al său o nouă 
vizită în R. P. Chineză, „pentru a 
vedea mai multe localități și mal 
mulți oameni".

Dezvoltarea relații
lor pe multiple planuri 
dintre România și Re
publica Federală Ger
mania, în cadrul căro
ra contactele la cel 
mai inalt nivel, ilus
trate de vizita făcută 
de președintele Gus
tav Heinemann în țara 
noastră, in 1971, șl 
de apropiata vizită a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu in R.F.G., 
joacă un rol din cele 
mai importante, se re
flectă și intr-o inten
sificare și diversifica
re a prezențelor ro
mânești. în această 
privință ar putea fi 
menționată in pri
mul Tind participarea 
României la tirgurile 
internaționale specia
lizate din R.F.G. Stan
durile țării noastre 
sint vizitate de fiecare 
dată de numeroase 
personalități din cercu
rile politice și econo
mice. Recentul Tirg 
internațional de la 
Hanovra este ilus
trativ în acest sens, 
atit prin participare și 
contacte, cit și prin 
rezultatele concrete 
rodnice. Calitatea 
parametrii tehnologici 
ai utilajelor, mașinilor 
și instalațiilor prezen
tate de către firmele 
producătoare româ
nești au permis înche
ierea unor importante 
tranzacții, atit cu fir
me din R.F.G., cit și 
din alte țări.

Prezențe active ale 
României se manifes
tă și in sfera culturii. 
Nu demult, la Hei
delberg, vechiul și cu
noscutul centru uni
versitar, a avut loc o 
emoționantă întilnire 
cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la moar
tea in acest oraș a 
domnitorului Alexan
dru Ioan Cuza. Sub 
patronajul Universită
ții din Heidelberg și 
cu participarea unor 
prestigioși oameni de 
știință din alte șase 
centre universitare din 
R.F.G., s-a desfășurat 
un simpozion- dedicat 
memoriei domnitorului 
român, în cadrul că
ruia au luat cuvintul 
istoricii prof. dr. 
Neubauer și prof. dr. 
Stadtmiiller. Au vorbit,

de asemenea, prof. dr. 
docent Constantin C. 
Giurdscu prof. Cor
nel Irimle. Pentru 
cinstirea memoriei 
domnitorului român, a 
avut loc o festivitate 
și la „Europtiische 
Hof" (Hotel Europa), 
unde, cu un secol in 
urmă, se stingea din 
viață Al. I. Cuza, și 
unde este așezată o 
placă comemorativă.

Pe planul vieții ar
tistice s-a remarcat 
participarea Teatrului 
de păpuși din Cluj la 
Festivalul internațional 
de la Bonn al păpușa-

CORESPONDENȚA 
DIN BONN

rilor. Spectacolul pen
tru copii, compus din 
trei povești după Ion 
Creangă, precum și cel 
pentru adulți, cu „Visul 
unei nopți de vară" a 
lui Shakespeare, s-au 
bucurat de un mare 
succes în rindurile pu
blicului.

Programul manifes
tărilor românești pen
tru perioada imediat 
următoare este deose
bit de bogat. El a fost 
inaugurat joi, in ora
șul Bochum, important 
centru industrial și u- 
niversitar din inima 
Ruhrului, care, pină la 
11 iunie, va fi gazda 
unor complexe mani
festări organizate de 
primăria orașului.

Centrul Bochumului 
a imbricat un aspect 
sărbătoresc, drapelele 
de stat ale României 
flutură pe străzi, în 
fața clădirilor publice 
șl a marilor magazine. 
Mii de afișe, un 
frumos pliant tipărit 
în roșu, galben și al
bastru ți difuzat in 
peste 160 000 de exem
plare atrag in mod 
special atenția asupra 
evenimentului.

în cuvintul său de 
deschidere, primarul 
general al orașului, H. 
Kuhnert, a înfățișat, 
în prezența unui nu
meros public și a am
basadorului român

Constantin Oancea, 
aspecte ale dezvoltării 
multilaterale a țării 
noastre. A urmat apoi 
un concert al orches
trei de cameră din 
Tlrgu-Mureș. Cu acest 
prilej a fost inaugura
tă in marea sală a 
primăriei o expoziție 
de tapiserie, ceramică, 
sculptură in lemn — 
separat fiind organiza
te expoziții de artă 
populară, de pictură 
pe sticlă, de grafică, 
de fotografii. Totoda
tă, orașul va găzdui 
colocviul științific „Re
lațiile de cooperare e- 
conomică și științifică 
între România și Re
publica Federală Ger
mania". Birouri unde 
se fac înscrieri pentru 
călătorii turistice în 
România, concursuri 
zilnice „Cine știe ciști- 
gă" pe teme românești, 
avind ca premii călă
torii in România, ex
poziții cu vinzare de 
discuri, cărți, cerami
că, vinuri, covoare și 
alte produse româ
nești, o gală de filme, 
un joc amical de fotbal 
între echipa orașului 
și cea românească 
C.F.R.-Cluj, editarea 
unei elegante plachete 
„România în vizită la 
Bochumu întregesc ta
bloul manifestărilor 
din acest oraș închi
nate României.

Prilej de mai bună 
cunoaștere și apropie
re intre cele două 
țări și popoare, în in
teresul colaborării re
ciproce și al promovă
rii destinderii, înțele
gerii și securității pe 
continentul european, 
bogatul calendar al 
prezențelor românești 
in R.F.G. răspunde in
teresului tot mai ac
centuat față de Româ
nia socialistă, față de 
realizările sale, in per
spectiva vizitei pre
ședintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — 
eveniment care, in 
mod cert, va marca o 
etapă din cele mai 
importante in evo
luția raporturilor din
tre România și Repu
blica Federală Ger
mania.

N. S. STANESCU

ÎN ITALIA A APARUT VOLUMUL

„CREAREA PARTIDULUI COMUNIST
ROMÂN-MAI 1921"

Intr-un cotidian japonez
Publicam, în continuare, răspunsuri la ancheta inter

națională organizată de ziarul „Scînteia” cu concursul 
corespondenților și trimișilor speciali în diferite capi
tale europene. Personalități cunoscute ale vieții publice 
de pe continent răspund, în cadrul acestei anchete, la 
întrebările : CUM APRECIAȚI EVOLUȚIA ȘI STADIUL 
ACTUAL AL LUCRĂRILOR PREGĂTITOARE DE LA HEL
SINKI 1 CE CONSIDERAȚI CĂ ESTE DE FĂCUT PENTRU 
CA DEBUTUL CONFERINȚEI SA SE DESFĂȘOARE SUB 
CELE MAI BUNE AUSPICII 7

COLABORAREA - CALE

SIGURĂ A ÎNTĂRIRII

ÎNCREDERII RECIPROCE

SULEYMAN DEMIREL, 
președintele Partidului 
dreptății din Turcia :

..In legătură cu securitatea Eu
ropei au fost exprimate opinii di
ferite. Poate că, in realitate, secu
ritatea Europei nu va fi altceva de
ci t securitatea lumii. Pentru că, in 
fond, problemele care apar in Eu
ropa se extind, in scurt timp, și 
influențează întreaga lume. Secu
ritatea Europei poate fi asigurată 
prin bună ințelegere între toate 
statele continentului. Nu se poate 
afirma că buna ințelegere va fi asi
gurată prin inexistența dezacordu
rilor intre diferite state. Sint con
vins că pacea va putea fi instaurată 
numai prin menținerea deschisă a 
căilor de soluționare a diferendelor 
la masa tratativelor, prin eforturi 
susținute in acest sens, lăsind ca 
timpul «ă rezolve acele diferende 
care apar, la început, ca insolubile.

Conferința europeană pentru 
securitate este acceptată, practic, de 
toată lumea. Desigur, se poate dis
cuta care vor fi rezultatele unei 
asemenea conferințe. Dar dacă se 
va putea acționa în așa tel incit să 
domine bunele intenții, conferința 
va putea fi considerată de la ince- 
put ca un succes, se va contura o

platformă in concordanță cu cerin
țele apărării păcii. In acest caz, din- 
tr-o simplă întilnire, această con
ferință ar putea deveni instituție.

De fapt, in Europa de azi există, 
practic, diferite forme de colabo
rare intre toate națiunile. Această 
colaborare izvorăște dintr-o profun
dă necesitate. în lumea de azi, nici 
o țară nu mai poate să trăiască izo
lat. Multiplicarea acestei colaborări 
nu poate decit întări încrederea re
ciprocă a statelor, in conformitate 
cu interesele fiecăruia.

Țările balcanice erau, pe vre
muri, sursa de probleme a Europei. 
Existența păcii in Balcani consti
tuie, desigur, un element important 
pentru securitatea Europei. Contri
buția țărilor balcanice la această 
conferință trebuie considerată, fi
rește, In acest cadru general. Și in
vers, sintem convinși că țările bal
canice vor avea de beneficia? din 
plin de pe urma dezvoltării colabo
rării în Europa".

„DEPLINĂ POSIBILITATE

DE DEZVOLTARE LIBERĂ

FIECĂRUI STAT

MARIO ZAGARI, mem
bru al Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian :

„Nu de astăzi importante forțe 
politice acționează cu consecvență 
și tenacitate pentru ca în Europa.

între state și popoare, să se instau
reze un climat de încredere, cola
borare și ințelegere, care să poată 
duce miine la depășirea opozițiilor 
ce divid in prezent continentul, 
pentru ca. dintr-o reînnoită și au
tentică reafirmare a autonomiei, să 
izvorască un nou sistem in relațiile 
internaționale, in Europa și in 
lume. Este bine știut că reafirma
rea principiilor suveranității și in
dependenței naționale, egalității 
între toate statele, neamestecului 
în treburile interne, repudierii a- 
menințării cu forța sau cu folosirea 
acesteia reprezintă puncte-cheie, e- 
sențiale, ale’ acestei politici. 
Îndoială, in cadrul reuniunii 
gătitoare de la Helsinki s-au obți
nut rezultate bune, întrunirea foru
mului general european la sfîrșitul 
lunii iunie devenind de pe acum o 
certitudine. Problema care rămîne 
în discuție este aceea de a Ști 
cum se va reuși să se intreprindă 
noi pași înainte, adică cum va fi 
transformată această acceptare de 
principiu intr-o acțiune interna
țională de largă respirație, cu legă
turile sale necesare, pentru ca, de- 
pâșindu-se cadrul general, să 6e 
poată, in mod real, construi ceva 
nou. După părerea noastră, pentru 
aceasta este necesar să se insiste 
ca iminenta conferință să nu se în
cheie prin ratificarea unui gen de 
coexistență pașnică bazată, în sub
stanță, pe menținerea actualelor e- 
chilibruri. Dimpotrivă, se impune 
ca această conferință să constituie 
nu numai un simplu eveniment di
plomatic, ci un nou și important 
factor de dezvoltare a colaborării 
intre toate popoarele pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice. In 
același timp, noul sistem de relații 
dintre statele europene, care tre
buie creat cu ajutorul acestor con
ferințe europene, căci mă gindesc 
la un șir de astfel de reuniuni, va 
trebui să asigure fiecărui stat de
plina posibilitate de a se dezvolta 
liber, fără nici un fel de amestec 
din afară, ținind cont de propriile 
caracteristici și particularități na
ționale".

POPOARELE: PRINCIPALII

COAUTORI LA REALIZAREA

PĂCII PE CONTINENT

SUPLIMENT 
CONSACRAT 

ȚĂRII NOASTRE

Fără 
pre-

Prof. GUNTHER DRA- 
FAHL, președintele Consi
liului păcii din R. D. Ger
mană :

„Mișcarea mondială pentru pace 
a fost, dintotdeauna. de Dărere că 
guvernanții pot și trebuie să răs
pundă prin acțiuni concrete do
rinței de pace a popoarelor. Re- 
flectind această cerință a opiniei 
publice, convocarea primei intîl- 
niri a statelor europene este o vr- 
mare a inițiativelor statelor socia
liste, se bazează pe aprecierile re
aliste ale unui număr tot mai 
mare de guverne europene, fiind 
menită să deschidă pe continentul 
nostru o nouă etapă de asigurare 
a păcii. Bineînțeles, in Derspec- 
tiva acestei prime reuniuni, since
ritatea declarațiilor in favoarea 
păcii și securității trebuie apre
ciată. așa cum spuneam, pe baza 
criteriului acțiunilor concrete.

Pregătirile de pină acum per
mit concluzia că se poate ajunge 
la înțelegeri care să ducă la elimi
narea folosirii forței sau amenin
țării cu folosirea forței in relațiile 
dintre state, să asigure respecta
rea normelor juridice internațio
nale în relațiile dintre state. Pe 
de altă parte, se poate spune că 
devine tot mai puternică certitu
dinea că realizarea coexistenței 
pașnice nu este o ipoteză teore
tică. ci un principiu practic — de 
pe acum înfăptuit, cu caracter de 
necesitate.

Sintem siguri că orice nas pozi
tiv in faza tratativelor va găsi o 
largă aprobare și un larg sprijin 
din partea popoarelor. Sîntem. de 
asemenea, de părere că popoarele 
Europei trebuie să se considere, in 
continuare, mobilizate In calitate 
de principale coautoare la realiza
rea unei ordini stabile de pace pe 
continentul nostru".

Cotidianul japonez „Mainichl 
Daily News" publică, in numă
rul din 31 mal, un supliment de 
patru pagini dedicat României 
și relațiilor româno-japoneze. 
Suplimentul conține o serie de 
articole care înfățișează realiză
rile poporului român, dezvolta
rea impetuoasă a economiei 
noastre naționale, extinderea 
continuă a comerțului exterior 
al României,, lucru ilustrat, de 
altfel, și Intr-un articol semnat 
de președintele Comitetului Ja
ponia-România, Maasashi Isano,

ROMA 31 — (Corespondență 
de la R. Bogdan). în librăriile 
italiene a apărut lucrarea „Crea
rea Partidului Comunist Român 
— Mai 1921", tipărită de Casa 
editorială „Editori Riuniti". 
Pentru apariția in limba italiană 
a volumului, cunoscuta casă e- 
ditorială din Italia a colaborat 
cu Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.

Volumul, eaxe însumează 
peste 450 de pagini, poartă drept 
motto un extras din expunerea 
prezentată de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la 
a 45-a aniversare a creării 
P.C.R. Cele 16 capitole înfăți
șează cititorilor momentele im
portante ale dezvoltării social- 
politice din România care a 
dus la crearea Partidului Comu
nist Român.

După un scurt istoric cu pri
vire la apariția proletariatului 
în România, volumul prezintă 
pe larg dezvoltarea complexă a 
mișcării muncitorești și socia
liste din țara noastră, îndeosebi

in anii avîntului revoluționar 
1918—1921, procesul de radicali
zare și clarificare ideologică pe 
baze marxist-leniniste, pregă
tirea și desfășurarea lucrărilor 
Congresului de creare a Parti
dului Comunist Român. în pagi
nile volumului sint subliniate 
importanța și ecoul in țară și 
pe plan internațional ale acestui 
eveniment istoric.

Ultimul capitol al lucrării în
fățișează cititorilor, intr-o formă 
sintetică, lupta neîntreruptă 
desfășurată de P.C.R. de la cre
area sa și pină azi in slujba in
tereselor și aspirațiilor de liber
tate, dreptate socială și progres 
ale clasei muncitoare și poporu
lui român, in slujba operei de 
construire a socialismului, a 
păcii, prieteniei și colaborării 
intre popoare.

Prezentat in condiții grafice 
excelente, volumul cuprinde, 
de asemenea, o serie de note 
explicative, reproduceri după 
documente și ziare, precum și 
fotografii din perioada respec
tivă.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT exercitarea de către stat a dreptu
lui de control asupra desfacerii ne 
piața internă a produselor petrolie
re.

Primul secretar al C.C. al 
P.S.U.G., Erich Honecker, 
i-a primit, joi, pe Herbert Wehner, 
președintele fracțiunii parlamentare 
a P.S.D. in Bundestagul R. F. Ger
mania, și pe Wolfgang Mischnick, 
președintele fracțiunii parlamentare 
a P.L.D. in Bundestag, care s-au 
aflat într-o vizită in R. D. Germana, 
în cursul convorbirii, cele două 
părți și-au exprimat satisfacția față 
de progresele înregistrate in ultimul 
timp pe calea destinderii și secu
rității in Europa. Cele doua părți au 
fost de acord că viitoarea primire a 
R.D.G. și a R.F G. In Organizația 
Națiunilor Unite are o mare impor
tanță pentru colaborarea pașnică in
ternațională.

vut o întrevedere cu delegația Con
siliului national pentru educație fi
zică și sport din România, condusă 
de general-locotenent Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al consiliu
lui. între Wang Meng și membrii 
delegației române a avut loc o con
vorbire cordială, prietenească — 
anunță agenția China Nouă.

Ambasadorul României
Id Sofia Trofin Simedrea, a fost 
primit de Gheorghi Trăikov, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Bulgariei, președintele Consiliu
lui Național al Frontului Patriei, in
tr-o vizită de prezentare. întilnirea 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Președintele Comitetului 
chinez pentru cultură fizi
că și sport, Wan« Mens. • «-

Cu ocazia încheierii mi
siunii sale în Finlanda,am- 
basadorul României. Mircea Bă- 
lănescu, a oferit o recepție. Au parti
cipat Kalevi Sorsa, primul ministru 
al Finlandei. V. J. Sukselainen, pre
ședintele parlamentului, Aarne Saa
rinen, președintele P.C. Finlandez, 
lideri ai altor partide, membri al gu
vernului, deputați, oameni de afaceri 
Si de cultură.

Parlamentul Venezuelei
* aprobat proiectul de lege privind

Cu prilejul vizitei în 
Franța 3 aC3d- prof- Mir°n‘ Nico- 
leșcu, președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, ambasado
rul României la Paris. Constantin 
Flltan. a oferit un cocteil, la care 
au participat Ren6 Cassin, laureat 
al Premiului Nobel pentru Pace, pre
ședintele Institutului nentru Dreptu
rile Omului. Jean Robert Debray, 
președintele Academiei de Științe 
Morale si Politice, numeroși acade
micieni. oameni de știință și cultură.

REDACȚIA $1 ADMINISTRAȚIA : București, Piața ScinteiL Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzorll din întreprinderi și instituții Din «trălnătate, abonamentele ae fan Drin rfOMPPrcrn 4Trrt.. »
Calea C ri viței nr. H-66 P.O.B, - 2001, Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA SCINTE1I M 364 ® PrlD ‘-ROMPRESFILATELIA, București


