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TRU ÎNDEAMNĂ LA ACȚIUNI TEHNICO-ORGANIZATORICE 
Șl POLITICO-EDUCATIVE TEMEINICE, RIGUROS URMĂRITE 

Șl FINALIZATE

VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE 
ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 

MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR
Primire cordială făcută de populația Capitalei, în spiritul 

bunelor relații româno-iraniene

La invitația președintelui Consi
liului de Statal Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Maiestățile Lor Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, și Farah 
Pahlavi Șahbanu a Iranulpi au 
uosit. «îmbată la amiază, în Ca
pitală, într-o vizită oficială în 
țara noastră.

Vizita suveranului iranian are 
loc la numai cîteva luni de la 
întilnirea la Teheran cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Este 
a șasea întîlnire pe care cei doi 
șefi de stat o au, in ultimii ani, 
ea marcând — ca și contactele 
directe precedente — un eveni
ment de majoră însemnătate în 
evoluția raporturilor româno- 
iraniene, relații tradiționale care 
cunosc în prezent o dezvoltare 
din ce în ce mai mare, mai fruc
tuoasă, în interetul ambelor po
poare, aî cauzei păcii, securității 
și cooperării internaționale. O 
expresie strălucită a acestor bune 
relații, a dorinței comune de a le 
promova cu și mai multă vigoa
re, pe multiple planuri, o consti
tuie actuala vizită a Maiestăților 
Lor Imperiale, pe care opinia pu

blică din țara noastră o salută 
cu interes și satisfacție, cu caldă 
simpatie și ospitalitate.

...Aeroportul Otopeni. Aici are 
loc ceremonia primirii înalților 
oaspeți. în această dimineață, 
aerogara gste înpodobită sărbăto
rește. Sînt arborate drapelele de 
stat ale României și Iranului, 
care încadrează portretele pre
ședintelui Consiliului de ttat. 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestății 
Sale Imperiale șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Dînd glas simțămintelor cu care 
locuitorii Capitalei, toți cetățenii 
țârii întîmpină pe Maiestățile Lor 
Imperiale, pe mari pancarte sînt 
înscrise, în limbile română și ira
niană. urările : „Bun venit în 
România Maiestăților Lor Impe
riale șahinșahul Aryamehr și îm
părăteasa Iranului !“, „Trăiască 
prietenia dintre poporul român și 
poporul iranian !“. 1

La ora 12,30, ăeronava imperia
lă își face apariția deasupra ae
roportului, însoțită de o escadri
lă a forțelor noastre aeriene.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, îm-

(Continuare în pag. a in-a)
La sosire, pe aeroportul internațional Otopeni

Metal, combustibil, energie — 
iată materii prime și materiale de 
bază pentru economie care se cer 
gospodărite cu răspundere, transfor
mate in valori de întrebuințare cit 
mai utile societății. Acestea sînt sar
cini de mare actualitate pentru co
lectivele întreprinderilor, pentru 
fiecare om al muncii. Și se poate 
spune că In multe unități din sfe
ra producției materiale (industrie, 
transporturi ș.a.) se obțin rezultate 
bune In privința valorificării supe
rioare a resurselor materiale ale 
țării, se fac eforturi chibzuite pen
tru înlăturarea consumurilor ne
justificate, pentru reducerea lor. 
Iată, prezentate succint, unele date 
statistice comparative In domeniul 
utilizării materiilor prime și mate
rialelor înregistrate In primul tri
mestru din acest an.

La METAL, în construcția de ma
șini și a prelucrării metalelor, 154 
de întreprinderi au realizat o eco
nomie de 8 829 tone. Dintre ministe
re, cele ale energiei electrice, mi
nelor, petrolului și geologiei, indus
triei chimice, construcțiilor indus
triale, economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, transpor
turilor și telecomunicațiilor, agri
culturii, industriei alimentare și a- 
pelor au consemnat importante re
duceri ale normelor de consum, ob- 
ținînd — în total — 2 477 tone me
tal economisit.

La COMBUSTIBIL — respectiv, 
benzine — economii mai însemnate 
s-au înregistrat in sectorul minier 
și petrol (120 tone), în unitățile Mi
nisterului Construcțiilor Industriale 
(307 tone) și in întreprinderile 
Ministerului Transporturilor și Te
lecomunicațiilor (circa 345 tone).

La ENERGIE ELECTRICA s-a 
intensificat preocuparea beneficiari
lor industriali din metalurgie, chi
mie ș.a. in scopul utilizării judi
cioase a acesteia ; pînă la finele 
anului, potrivit calculelor de care 
dispunem pînă in prezent, urmează 
să se economisească importante -can
tități de energie electrică.

Economii consistente au fost obți
nute și la alte materii prime șl 
materiale, intre care ; cocs metalur
gic de furnal pentru fontă, metal 
pentru construcții industriale și va- 
Soane cisternă pe 4 osii do 60 tone, 

nc pentru oxid de zinc, sodă cal
cinată pentru tripolifosfat de so
diu, sodă caustică pentru prelucra
rea țițeiului, sodă calcinată pentru 
clincher și sticlărie, azbest fibră 
pentru tuburi din azbociment ș. a. 
In toate aceste consumuri mai mici 
declt normele prevăzute In planul 
de stat sau departamentale, în toate 
aceste economii se regăsesc efortu
rile rodnice ale muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor noștri, ale 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru valorificarea cit mai deplina 
a resurselor materiale ale țării, bază 
sigură a îndeplinirii planului pe 
anul in curs și a cincinalului Ina; 
inte de termen, in condițiile unei 
eficiențe economice cit mai ridicate.

Tot atît de adevărat e3t6 insă că 
rezultatele obținute In domeniul 
gospodăririi resurselor noastre ma
teriale puteau și pot fi mult mai 
bune. Pentru aceasta — așa cum a- 
răta secretarul general al partidu
lui In cuvlntarea rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie— 
2 martie a.c. — trebuie dusă o luptă 
intransigenta împotriva consumuri
lor exagerate de materii prime și 
materiale, împotriva rebuturilor și a 
pierderilor, a oricăror forme do 
risipă care măresc prețul de cost, 
diminuează venitul național, dău- 
nind prin aceasta însăși bunăstării 
poporului.

Accentuind necesitatea încheierii 
rapide a acțiunii de revizuire a nor
melor de consum, astfel incit înce- 
pînd cu trimestrul II al acestui an să 
se lucreze pretutindeni cu norme 
îmbunătățite, plenara Comitetului 
Central a pus in fața tuturor condu
cătorilor din economie, a organiza
țiilor de partid, a tuturor oamenilor 
muncii sarcina de a utiliza cu Înalt

(Continuare în pag. a Il-a)

LA 11 IUNIE - UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONA

LIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE 

INDUSTRIALĂ

A MUNCI ȘI A CREA
ÎN condițiile

PROPRIETĂȚII SOCIALISTE

Dineu oferit de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 

în onoarea inalților oaspeți iranieni
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, sim- 
bătă, un dineu oficial la Palatul 
Consiliului de Stat în onoarea 
Maiestăților Lor Imperiale șahin
șahul Iranului, Mohammad . Reza 
Pahlavj Aryamehr, și împărăteasa 
Farah.

La dineu au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mănes- 
cu. Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Gheorghe

Cioară, Emil Drâgănescu, Ștefan 
Voitec, Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Ion Ioniță, Ion Pă- 
țan. Ștefan Andrei, Constantin 
Stătescu, George Macovescu, cu 
soțiile, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, oameni de 
știință, artă și cultură, generali.

Au luat parte, de asemenea. 
Abbas Aii Khalatbari, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Man zar Khalatbari, doamnă de o- 
noare a Maiestății Sale împără
teasa Iranului, Houshang Ansari, 
ministrul economiei, Sadegh Sa-

drieh, ambasadorul Iranului la 
București, și persoanele oficiale 
care îi însoțesc pe înalții oaspeți 
în vizita pe care o fac în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Iranului și României.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, au rostit 
toasturi.

(Agerpres)

iniilnN dintre președintele Consilhilm 
de Stat. Nicolae Ceausescu, si Maiestatea 

Sa Imperială sahiosahnl flmisiir
Sîmbătă după-amiază au început 

convorbirile oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa Imperială șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr.

Convorbirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Imperială șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr s-a desfă

șurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie șl înțelegere reciprocă ce 
caracterizează raporturile multila
terale româno-iraniene, conlucrarea 
țărilor noastre în princi palele pro
bleme ale vieții internaționale — 
raporturi a căror continuă promo
vare a fost de fiecare dată, cu pri
lejul întîlnirilor anterioare, în 
atenția celor doi șefi de stat.

Naționalizarea principalelor mijloace de producție Industrială, în
făptuita acum 25 de ani, a deschis o etapa nouă în desfășurarea 
procesului revoluționar din țara noastră, a dus la crearea unui pu
ternic sector socialist de stat în economie, proprietatea^ socialistă de 
stat devenind forma conducătoare, hotăritoare în economia 
noastră națională. Aceasta a avut profunde consecințe . în 
domeniile economic, politic, social, cultural, pe toate planurile vieții 
sociale, punind baze trainice operei de edificare a orînduirii noi, so
cialiste, creînd un cadru nou activității creatoare a oamenilor 
muncii.

în întîmpinarea aniversarii unui sfert de veac de la naționalizare, 
„Scinteia" își propune să prezinte unele dintre principalele implicații 
ale naționalizării într-o suită de scurte articole, reunile sub gene
ricul „A munci și a crea în condițiile proprietății socialiste". Artico
lele îsi propun să prezinte succint efectele naționalizării în legătura 
cu : clezvoltarea forțelor do producție ; condiția de muncă și socială 
a muncitorului ; creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc ; afir
marea conștiinței înaintate ; conducerea și organizarea științifica a 
producției.

Publicăm azi, în pagina a IV-a, primul dintre aceste articole :

BAZA DEZVOLTĂRII FORȚELOR 
DE PRODUCȚIE

Toastul președintelui ' 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

Maiestate,
Doamnelor și domnilor.
îmi este deosebit de plăcut ca. în numele Consiliu

lui de Stat, al guvernului și al meu personal să vă 
aalut din nou ca oaspeți ai țării mele, pe dumnea
voastră și pe împărăteasa Farah, pe colaboratorii 
care vă însoțesc, șl să dau expresie sentimentelor de 
caldă ospitalitate cu care poporul român — așa după 
cum a reieșit și din felul cum ați fost primiți astăzi 
de populația Capitalei — vă întîmpină pe pămintul 
României socialiste.

Doresc tâ evoc și cu acest prilej impresiile de ne
uitat pe care le păstrez personal despre frumoasa 
dumneavoastră țară și despre harnicul și înzestratul 
popor iranian, convorbirile utile și fructuoase pe care 
le-am purtat împreună — și care au stimulat puternic 
dezvoltarea pe multiple planuri a raporturilor dintre 
România și Iran.

Constituie un motiv de satisfacție faptul că, in ul
timii ani, relațiile româno-iraniene s-au dezvoltat 
foarte rapid. A cunoscut o intensificare continuă coo
perarea economică și tehnică, s-au lărgit și diversi
ficat livrările reciproce de mărfuri, a fost extinsă 
colaborarea în domeniul științei și culturii. Este sem
nificativ pentru amploarea acestor relații că in acest 
an volumul schimburilor economice este de aproape 
9 ori mai mare decît în 1966. Toate aceste progrese 
importante demonstrează nu numai rodnicia efortu
rilor comune pentru promovarea raporturilor româ-

(Continuare In p*f • * HI-a)

Toastul șahinșahului 
Iranului, Mohammad 

Reza Pahlavi Aryamehr
Domnule președinte al Consiliului de Stat,
Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
Vă mulțumesc In mod sincer pentru frumoasele cu

vinte pe care le-ați rostit față de împărăteasă, față de 
mine însumi, față de membrii suitei mele, precum și 
la adresa țârii mele. Mulțumesc, de asemenea, popu
lației Bucureștiului pentru primirea minunată pe care 
ne-a rezervat-o astăzi și care ne-a mișcat în mod 
profund.

Este pentru a treia oară cind am plăcerea să vizi
tez frumoasa dv. țară și îmi este plăcut să constat că 
la fiecare vizită am fost martorul progreselor pe care 
România le-a realizat în diferite domenii — industrial, 
economic, social și cultural. Este de la sine înțeles că, 
în calitate de națiune prietenă. Iranul se bucură 
profund de aceste imense reușite ale poporului român, 
asigurate prin conducerea înțeleaptă și dinamică a Ex
celenței Voastre. Noi urăm în mod sincer poporului 
dumneavoastră noi progrese și o prosperitate tot mai 
mare.

Relațiile dintre cele două țări ale noastre sînt în 
momentul de față — după cum ați amintit și dv. — 
pe cit de satisfăcătoare am putea să le dorim, dato-

(Continuare in pag. a III-a)
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FAPTUL! 
DIVERS'
Frații 
lui Flipper

Lo Delfinarivl din Constanța * 
au foirt reluate spectacolele sus- I 
ținuta de frații lui Flipper. De 1 
uata aceasta, protagoniștii amu- I 
sântului program sint alții de- ■ 
c.f cei din anul trecut. Este I 
vorba de delfinii Boby ji Sosi, I 
care au învățat sd-ji interpre
teze cu conștiinciozitate rolu- I 
nle încredințate dc dresorii I 
Nicolac Pruieanu jt Mihai Jo- I 

in perioada... vacanței de ■ 
iarnă, in prezent, „trupa" Del- I 
finartului numără 6 interpreți, | 
care pot susține mai multe 
spectacole pc zi. Cit despre I 
spectatori (și nu numai copii), I 
ce să mai vorbim. Flipped să •

I
Dv. unde
vă tundeti?J ’
— Alo I? Cooperativa „Mește- I 

fugarul** din Aleșd ? Cu tovarâ- • 
șui președinte Florian Jurcuț. ■

— La telefon. I
— Dacă nu vi-i cu supărare, | 

am ave i o întrebare : dv. unde 
vă tundeți ? 1

— Cum unde ? La frizerie, că I 
doar cooperativa noastră are un 1 
număr de peste... |

— O fi avi nd, dar a noastră, I 
de lingă fabrica de sticlă de la | 
Pădurea Neagră, und?-i ? De ce . 
ne-a‘,i desființat-o, tovarășe pre- I 
ședințe ? Avem și noi un număr I 
de peste... peste 1 000 de oameni, 1 
care sînt nevoiți, acum, să co- t 
boare, din munți. 20 de kilome- I 
tri pină la Alesă, la prima fri- | 
zerie. $i știți ce zic unii ? Că 
vremea vikingilor a trecut și I 
că n-au să mai coboare numai I 
pentru tunsoare. Vor să și radă. ’

V |

O mătură, 
două mături

în urma unui control inopi- I 
nat efectuat pe „probleme de ■ 
igienă" de către Inspectoratul i 
sanitar Argeș, intr-un număr I 
de 50 de unități comerciale pe | 
fișele de observație și somație 
s-a înregistrat, la sfirșit. un I 
rezultat de egalitate : 25 de I 
vnKâț: au fost felicitate. 25 — * 
amendate. In total, s-au apli- ■ 
cat amenzi de peste 12 000 de I 
Iei, adică de mai multe ori cos- | 
tul tuturor măturilor. deter- 
genților și al altor materiale de I 
uz gospodăresc necesare cură- I 
țeniei acestora pentru o lungă 1 
perioadă de timp. Numai res- I 
ponsabilul de la unitatea „Doi I 
cocoși" a „împușcat" dintr-un I 
foc o amendă de 1 000 de lei, 
cu care și-ar fi putut cumpăra I 
zeci de mături. Dacă va mai fi | 
„ochit" tot așa de vreun con- * 
trol, n-o să mai aibă nevoie | 
de-atitea. Una-i ajunge 1

Plantează... justificări, ca apoi 
să culeagă din grădina altuia

DE CE NU SE REALIZEAZĂ PLANUL LA PLANTĂRILE DE LEGUME

ÎN UNELE COOPERATIVE AGRICOLE

I
I
î
j

INVITAȚIE
PE „TRANSATLANTICUL"
VACANȚEI

Crr«lerea producției de legume și asigurarea, pc aceasta cale, a bu
nei aprovizionări a populației impune realizarea Integrală a planului 
dc plantare la fiecare sortiment in parte. Din datele existente la cen
trala dc specialitate rezultă că mai sint de insâmințal șl de plantai 
peste 8 000 ha. lucrările fiind mai intirziale in cooperativele agricole 
din Județele Teleorman, Satu-Marc, Gorj. Vilcea, Argeș, Bistrița-Nă- 
săud, Sibiu, Cluj etc. în toate unitățile in care lucrările sint rămase 
in urmă trebuie sji se asigure răsadul necesar, să se pregătească co
respunzător terenul, iar plantarea să se execute repede șl cu cea mal 
marc atenție. Timpul este deosebit dc favorabil pentru cultura legu
melor — ploile din aceste zile asiguri nd o bună prindere a răsaduri
lor. Aceste condiții trebuio folosite din plin pentru a spori producția 
legumicolă.

> VÎLCEA ARGEȘ

Pe linie 
moartă

Din cauza deselor certuri șl « 
necazuri provocate de soțul său. t 
M. S. din Rimnicu-Vilcea s-a I 
hotărit să-și pună capăt zilelor, | 
aruncindu-se in fața unui tren. 
Numai datorită atenției meca- I 
ni cuiul de locomotivă, Constan- I 
tin Matei, care a frînat cu o ■ 
promptitudine ..măsurată" in i 
secunde și centimetri, M.S. a I 
scăpat cu viață. Acum, deosebit | 
de cercetările organelor de re- 
sort asupra acestui caz, colec- I 
tivul fabricii de piele si Incăl- I 
țâminte „Vîlceana" din locali- • 
tate, unde lucrează soțul ei, a i 
hotărit să acționeze astfel ca | 
năravurile de pină acum ale 
acestuia să fie trecute pe... li- I 
nie moartă ! i

Șase într-o 
barcă...

Sase tineri din Brăila, Infier- 
bintați de băutură, s-au gindit I 
ca se pot „răcori" printr-o plim- I 
bare pe Dunăre. Urcindu-se tn • 
prima barcă pe care au intil- I 
mt-o la mal, gălăgiosul echipaj I 
s-a aventurat pe valurile in- I 
spumate. Epilogul „croazierei" ■ 
c fost insă tragic. Lovindu-se I 
de un vas, barca s-a răsturnat I 
și unul din cei șase tineri (Mi- 
ron Alexandrescu, in virstă de I 
20 de ani) n-a mai putut fi I 
salvat. *

„Cercetă- 
torul“...
cercetat

Abia ajuns in gara Roman, 
Mitică Honea din comuna Ni- I 
colae Bâlcescu (Bacău) a fost | 
întrebat, netam-nesam, de... să- ’ 
natale și de scopul ..vizitei" I 
pe aceste frumoase meleaguri. I 
Fără să clipească a răspuns că | 
a fost intr-o „călătorie dc stu- 
dii". Intr-adevăr, cit a stat in I 
Roman, M. H. a „studiat", s-a I 
„documentat" ți. odată „obice- 1 
tivul" fixat, a acționat. Dova- 1 
da — imobilul din strada Cuza I 
Vodă .53 : descuiat, „cercetat". • 
Ce-a fost de luat, a luat. Acum « 
i-a venit ți lui rindul — pen- I 
tru a zecea oară, in „carieră" | 
— să fie din nou luat, pentru 
o nouă „călătorie". Cea de I 
„studii" s-a terminat . Urmează | 
una de... meditație. Mai lungă, ’ 
să-i ajungă ! ;

Rubrica redoctoiâ de

Ce suprafață trebuie să cultive cu 
legume cooperativele agricole din 
județul Vilcea ? Numai 1 200 hec
tare. Cit au plantat pină acum ? 
Numai 963 hectare. S-ar putea crede 
că Vilcea, județ subcarpatic, n-ar 
avea terenuri potrivite pentru legu
micultura. Nici vorbă ! Sint multe 
lunci fertile, situate de-a lungul riu- 
rilor Olt. Olteț, Peceana, Cerna etc., 
unde pot să se cultive nu 1 200, ci 
pe puțin 2 000 de hectare. Dar unii 
conducători de cooperative agricole, 
pentru a nu avea bătaie de cap, vor 
să scape și de acest puțin. Să exem
plificăm. Consiliul de conducere al 
cooperativei agricole din Voiccști a 
reușit să obțină din partea 
I.L.F. aprobarea pentru a re
duce cu 32 dc hectare suprafața 
destinată grădinii de legume. Acum, 
nu se mulțumește cu atit. Vrea mal 
mult, adică să cultive și mai puțin. 
Ce se prevăzuse să se producă in 
grădina de la Voicești ? în princi
pal, gogoșari, cultură care nu cere 
multă" forță de muncă la lucrările 
de întreținere. Cere insă preocupare 
pentru asigurarea răsadului, pentru 
plantarea lui in grădină. Dai- cu gin- 
dul la reducerea suprafeței, consi
liul de conducere nu a luat măsuri 
pentru a se produce răsadul nece
sar. Acum trebuie să-l procure din 
alte părți. A fost găsită o sursă : 
I.A.S. Studina. Dar costă bani, iar 
președintele Constantin Mitrache 
spune că in casa cooperativei nu se 
găsesc bani pentru așa ceva. Filiala 
Băncii Agricole a oferit creditele ne
cesare. dar președintele a găsit un 
alt motiv pentru a scăpa de gogo
șari : „nu avem forță de muncă su
ficientă pentru a lucra grădina".

Un caz izolat ? Dintr-un motiv sau 
altul și in alte cooperative agricole 
se încearcă — in unele locuri s-a 
trecut la fapte — să se dea altă 
destinație grădinilor de legume. La 
Ionești, de pildă, s-a luat hotărirea 
ca In locul fasolei și castraveților 
să se insămințeze porumb, la Prun- 
deni, 10 din cele 15 ha prevăzute a 
fi semănate cu morcovi au fost des
tinate tot porumbului. Din 17 hec
tare de grădină, cite are cooperativa 
agricolă din Budcști, 5 ha au fost în- 
sămințate cu lucerna și griu. Exem
ple de acest fel sint mult mai nu
meroase.

In județul Vilcea, producția de 
legume care trebuia realizată con
form planului nu asigură integral 
nevoile locale de consum și de aceea 
trebuie să se apeleze la alte județe. 
De ce atunci I.L.F. și direcția agri
colă nu intervin hotărit pentru rea
lizarea in totalitate a sarcinilor de 
insămînțări la culturile legumicole ? 
Este oare mai ușor să se facă apel, 
in continuare, la ajutorul altor ju
dețe, așa cum s-a procedat in anii 
precedenți ?

In județul Argeș mai sint de plan
tat cu legume circa 250 ha din cele 
1 710 ha prevăzute. Iată o restanță 
care nu ar trebui să existe intr-un 
județ cu un mare consum de le
gume. Este adevărat, unele coope
rative agricole — Văleni, Colibași, 
Strimbeni și Humele — sint pe termi
nate cu plantatul. In aceste unități 
munca in grădină este puternic sti
mulată de extinderea acordului glo
bal. în alte unități insă lucrările 
se desfășoară anevoios. La coopera
tiva agricolă din Bascov, unitate care, 
deși este apropiată de Pitești și are 
un renume in cultivarea legumelor, 
acum, cind de fapt toate răsadurile 
trebuiau să fie in clmp, s-a plantat 
doar jumătate din cele 20 ha planifi
cate.

— De ce numai atlt ? — o Între
băm pe șefa de fermă, Ing. Maria 
Chiriac.

— Pentru că nu am cu cine lucra. 
Abia vin zilnic 7—8 oameni pentru 
a planta roșiile. Lipsa brațelor de 
muncă se datorește faptului că nu 
se lucrează in acord global dccit 
5 ha.

Pe această suprafața legumele 
sint intr-adevăr foarte frumpa.se. 
Dar pe cea mai mare parte a

grădinii se muncește dc-a valma. 
Aici există o mare suprafață 
dc pămint mănos, dar acoperit cu 
bălării. Nu este pus la punct nici 
sistemul de Irigat, intrucit conduce
rea cooperativei nu s-a îngrijit mă
car să asigure un mecanic. încheie
rea plantării legumelor ar trebui să 
preocupe permanent conducerea co
operativei agricole. Dar președin
tele, care deține și funcția de pri
mar, in plină zi bună de lucru, nu a 
găsit altceva mai bun de făcut decit 
să-l mobilizeze pe oameni, nu la gră
dină, ci la o sesiune unde s-au dez
bătut problemele muncii patriotice. 
Sigur, fiecare acțiune are importan
ța ei. dar acum in nici un caz nu se 
poate admite ca oamenii să fie so
licitați in altă parte înainte de În
cheierea plantării legumelor. Am 
consemnat un aspect din multe al
tele. Situația nu este mult diferită 
nici in alte unități din județ : Mo- 
zăceni-Vale. Căteasca, Rătești. Oarja 
unde plantarea legumelor intirzie.

în astfel de cazuri este cit se 
poate de necesară intervenția hotă- 
rită și rapidă a organelor județene 
pentru ca toate culturile să fie plan
tate sau insămînțate, pe intreaga su
prafață prevăzută.

Deși plantarea legumelor s-a efec
tuat cu bune rezultate in majorita
tea cooperativelor agricole din ju
dețul Satu-Mare, iar in unele unități 
s-au replantat și suprafețele calami
tate, există încă restanțe însem
nate. Iată citeva constatări edifica
toare ale unui raid efectuat in mai 
multe cooperative agricole. La Bo- 
ghiș mai sint de plantat 3 ha cu to
mate, 2 ha cu ardei și de replantat 
întreaga suprafață de 23 ha cu cas

traveți care a fost calamitată. Pre
ședintele cooperativei, Nlcolae Pop, 
și șefa fermei legumicole, Gabriela 
Săsăran, explicau această situație 
prin lipsa apei care a lnlirzlatsă vină 
din Someș pe canalul de la Oar, in 
ciuda promisiunilor făcute de Oficiul 
de îmbunătățiri funciare. Cooperati
va dispune de o mașină de plantat, 
pe care insă nu o utilizează deși sint 
insuficiente brațe de muncă.

Răminerl In urmă se înregistrează 
și la ferma legumicolă a cooperativei 
din Oar atit fa plantatul vinetelor, 
cit și la întreținerea culturilor. 
Bunăoară, Încă nu s-a terminat nici 
prima prașilă pe cele 25 ha cu to
mate. Situația iși află explicația in 
organizarea slabă a muncii. In gră
dina de legume timp de o săptămmă 
nu s-a plantat nimic, deoarece toți 
cei 170 de cooperatori de la ferma 
legumicolă au fost detașați la cultura 
mare.

Una din cauzele răminerii in urmă 
la plantarea legumelor o constituie 
slaba preocupare pentru aproviziona
rea cu răsaduri. Bunăoară, la coope
rativa agricolă Culciu lipseau ră
saduri de tomate pentru o suprafață 
de 4 ha. iar la Boghiș nu s-au asi
gurat răsaduri de ardei pentru 1.5 ha. 
Or, I.P.V.I.L.F. Cărei, după cum 
nc-a asigurat inginerul șef al între
prinderii, Iosif Tempfli, are răsa
duri de tomate, dar nu au fost soli
citate, jar la complexul de sere-so- 
larii Păulcști se mai afla o jumătate 
de milion de răsaduri de ardei.

Iată doar cîteva din neajunsurile 
existente care trebuie înlăturate 
grabnic pentru a pune bazele unei 
producții mari de legume la toate 
sortimentele.

Ion STANCIU 
Gh. CÎRSTEA 
Octav GRUMEZA 
corespondenții „Scînteii"

Petre POPA
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii*
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pentru susțt-La I.A.S. Mihâileșli, județul Ilfov, culturile de tomate sînt bine îngrijite. Acum se instalează spolierii 
nerea tulpinilor

La Combinatul petrochimic Borzețti
D B G □ G E
(Urmare din pag. I)

H H O G Q S

Combinatul petrochimic din 
Borzești este una din marile 
unități producătoare de polisti- 
ren. La ora actuală, aici se fa
brică 8 sortimente de polistiren. 
Printre cele mai noi sortimente 
se numără polistirenul ABS, 
denumit și „oțelul viitorului". 
Și aceasta pentru că, față de 
celelalte sortimente de polisti
ren realizate pină acum la Bor
zești, ABS se caracterizează 
printr-o rezistență la șocuri de 
citeva ori mai mare decit cea 
a polistirenului antișoc sau a 
PVC-ului, precum și printr-o 
serie de proprietăți fizico-me- 
canice șl termice superioare. 
Toate acestea îl recomandă 
pentru a fi folosit in diferite 
procese industriale : In industria 
constructoare de mașini, la con
strucții industriale și civile, în 
producția de mobilă, la fabri
carea utilajelor pentru industria 
alimentară, la realizarea diferi
telor obiecte de uz casnic etc. 
Este, cum s-ar spune, polistire- 
nul cu 1001 de întrebuințări. De 
menționat că tehnologia acestui

copolimer a fost concepută 
realizată de către cercetătorii 
uzinei, in colaborare cu specia
liștii de la IPROCHIM și 
PETROCHIM. în prezent, se 
obțin aici două tipuri de poli
stiren ABS. Ing. Gheorghe Man- 
caș. șeful secției, ne spunea că 
specialiștii de alei sint preocu
pați ca, in scurtă vreme, să 
sporească gama tipurilor de po
listiren cu incă două. Este vor
ba de polistirenul ABS de tip 
„F", care va fi folosit la fabri
carea țevilor, și a polistirenului 
ABS de tip ,.B“, care va înlo
cui metalul la unele piese de 
schimb.

Și o veste de ultimă oră : a 
început producția, In stația-pi- 
lot, a unui nou tip de copoli
mer ABS — denumit polistiren 
antitermic. Avind o rezistență 
termică sporită, noul polistiren 
va fi folosit, printre altele, la 
fabricarea bordurilor autoturis
melor „Dacia-1300".

Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scînteii*

LA 10 IUNIE, 0 NOUĂ TRAGERE SPECIALĂ
„PRONOEXPRES“

Adminisi rația de Stat Loto- 
Pronosport organizează. Ia 10 
iunie, o nouă tragere specială 
„Pronoexprcs", sub genericul 
„Box-expres". La această tra
gere, se vor atribuit numeroase 
și importante premii în bani 
(de valoare fixă și variabilă), 
autoturisme („Dacia-1300" și 
„Dacia-1100“), precum și ex
cursii peste hotare (Cehoslova
cia și Anglia). In total se vor 
atribui 24 categorii de premii.

La această tragere specială 
„Pronoexpres" se vor electua 
5 extrageri, astfel : extragerea I 
obișnuită de 6 numere diferite 
din 45 : extragerea a II-a obiș
nuită (in continuarea primei 
extrageri) de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase in urnă după 
efectuarea extragerii I ; extra-

gerea a 
numere 
gerea a 
numere 
gerea a _ ______ _____
mere diferite din 45. In total 
se vor extrage 31 de numere 
cișligătoare.

Participarea la tragerea spe
cială „Pronoexpres" din 10 iu
nie se face pe bilete de cîte 3 
lei, 6 lei și 15 Iei, varianta de 
15 lei avind drcp'ul de partici
pare la toate cele 5 extrageri. 
Depunerea biletelor ciștigătoarc 
se va face pină in ziua de joi, 
14 iunie 1973, la ora 13, In ora
șele reședință de județ și pină 
in ziua de miercuri 13 iunie 
1973. la ora 13. in celelalte lo
calități.

III- a suplimentară de 8 
diferite din 45 ; extra-
IV- a suplimentară de 6 
diferite din 45 ; extra-
V- a specială de 8 nu-

spirit gospodăresc resursele de care 
dispunem, in vederea păstrării ne
tulburate a echilibrului material din 
balanțele de plan pe acest an. In 
multe unități s-a înțeles bine această 
necesitate, conducerile lor, organele 
și organizațiile de partid manifes- 
tind in această direcție exigență, ac
ționând cu fermitate împotriva dife
ritelor forme de irosire a fondurilor 
materiale incredințate de stat spre 
administrare.

Dar nu peste tot se acționează în 
mod chibzuit și energic in scopul 
valorificării superioare a materiilor 
prime și materialelor, prevenirii de
zordinii in folosirea acestora. Subli
niam că in ramura construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor 
zeci și zeci de întreprinderi au ob
ținut importante economii de metaț. 
Altele insă, deși mai puține la nu
măr, au depășii substanțial consu
murile stabilite și astfel economiile 
de metal au fost „înghițite** de 
pierderi. Cauzele ? Aceleași de care 
am mai vorbit și cu alte prilejuri : 
utilizarea neeconomică a unor lami
nate de dimensiuni diferite față do 
cele prevăzute in documentația pro
duselor — și aceasta, adeseori, de
terminată de livrările din partea 
metalurgiei ; extinderea în insufi
cientă măsură a unor tehnologii noi 
de fabricație, precum și desfășura
rea lentă a acțiunii de reproiectare 
și modernizare a produselor ; neres- 
pectarea disciplinei tehnologice și 
tolerarea unui volum mare dc rebu
turi. In numai 12 întreprinderi ale 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele, dacă se utilizau 
materiale la dimensiunile stabilite 
in documentațiile tehnice, se puteau 
economisi in primul trimestru din 
acest an circa 9G7 tone metal. Din 
cantitatea de metal consumată in 
plus — datorită rebuturilor, precum 
și altor cauze — la uzinele „Tracto
rul" șl „Steagul roșu" din Brașov, 
„Progresul“-Brăila, „1 Mai “-Ploiești, 
„AutobuzuT'-București, Uzina de uti
laj petrolier Tirgoviște, Uzina meca
nică din Cimpina, Uzina mecanică 
Mirșa, uzinele de vagoane din Dro- 
beta Turnu-Severin și din Arad, 
Uzina de autoturisme Pitești și în
treprinderea mecanică de utilaj 
Medgidia se puteau fabrica 795 
tractoare U-650 M sau 380 combine 
autopropulsate C-12 sau 850 de auto-

camioane de 5 tone cu tracțiune 
6implă. Depășiri importante ale con
sumurilor'de metal s-au înregistrat 
și in cadrul unităților Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașinl- 
Unelte și Electrotehnicii : Uzina de 
mașini electrice, Fabrica de cabluri 
și materiale elect.roizolante, Uzina 
de cinescoape — toate din București, 
,.EIectroprecizia“-Săcele, Fabrica de 
motoare eleotrice din Pitești, „Elec- 
troputere" din Craiova.

încălcarea normelor de consum 
Industrial la metal, perpetuarea pier* 
derilor aduc prejudicii atit unităților 
resDcctive, cit și altor și altor între
prinderi, economiei naționale in an
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Pronosticul meteoro
logilor dc pc malul 
mării anunțat In zia
rul nostru de ieri a 
fost confirmat in tota
litate, astfel că soa- 

.rele se menține stră
lucitor. plăjilc litora
lului sint poleite in 
raze, grădinile și par
curile alcătuiesc o 
feerie in toate cele 11 
stațiuni de odihnă. 208 
hoteluri grațioase, 115 
restaurante, sute de 
vile cochete, intime și 
alte sute de căsuțe ca 
niște miniaturi discre
te. 450 de unităli co
merciale. 58 de bufete 
șl alte zeci de cofetării 
și chioșcuri alcătuiesc 
in mare ceea ce nu
mim capacitatea zilni
că de cazare și de 
servire a unui număr 
de 120 000 de „pasa
geri" in imperiul fabu
los și exuberant al va
canței. La „prova" a- 
cestei ambarcațiuni 
neobișnuite se află 
Năvodariul, orașul co
piilor, care așteaptă să 
sosească in curînd 
5 700 de mici matrozi ; 
la „pupa" se află ta
băra dc la „2 Mai" în 
care zburdă de pe a- 
cum, ca niște fluturi 
tropicali, citeva sute 
de preșcolari. La mij
locul „bastimentului", 
acolo unde ocrotirea și 
grija tuturor poate a- 
tinge cotele maxime 
— sanatoriile dc tra
tament balnear de la 
Eforie Nord și Techir- 
ghiol, iar, incepind cu 
acest an, și unul cu 
ape mezotermale la 
Mangalia Nord, In 
rest, pe toate punțile 
și pe toate etajele a- 
cestei „corăbii" tro
nează veselia, buna 
dispoziție, in acompa
niamentul orchestrelor, 
în compania și grija 
unui „echipaj" încer
cat, numărind nu mai 
puțin de 20 000 de 
...salariati. Aproape 
toți au urmat școli și 
cursuri speciale, mulți 
dintre ei s-au desăvir- 
șit in meserie in stră
inătate, pentru a afla 
și a învăța gusturile și 
pretențiile viitorilor 
oaspeți de acolo.

...Plajă, băi de mare, 
băi de soare, odihnă, 
distracție — acesta este 
programul permanent 
la bordul „Transatlan
ticului" vacanței. Pla
ja are nisipul fin și 
strălucitor de curat, 
ferit și ocrotit cu cea 
mai mare grijă de acea 
stihie a civilizației — 
poluarea. Marea e cal

mă. cu adlnclme mică 
la mal și salini ta le 
redusă țață de alte 
mari ale lumii. Iar in 
dreptul fiecărei sta
țiuni, înadins parcă, 
natura a zămislit și 
cite un lac cu apă să
rată sau dulce ca niș
te piscine naturale de 
mari proporții. Cit 
privește .soarele, nici 
nu se putea o poziție 
mai favorabilă decit 
locul in care a acostat 
pentru totdeauna a- 
ceastă „corabie". Repe
rele ei (45° și 25 se
cunde latitudine nordi
că ; 43 ’ și 46 secunde 
longitudine nordică) o 
situează pe aceleași 
coordonate cu alte ce
lebre litoraluri — din 
sudul Franței, 4a pe 
coasta Italiei, din Cri- 
meea și de la poalele 
Caucazului.

Condițiile oferite de 
natură au fost întregi
te și imbogățite de 
zestrea acestui enorm 
bastiment : 40 de pis
cine interioare, din 
care 5 acoperite, iar 
unele puțind funcțio
na cu apă de marc în
călzită, pot cuprinde in 
zilele mai puțin favo
rabile 40 000 de ama
tori de baie. Cei care 
vor pot practica orice 
sport in cele 19 baze 
sportive care numără 
31 de terenuri, se pot 
distra in cele 6 bow- 
linguri, pot asculta 
muzică In cele 15 dis
coteci, pot merge la 
unul din cele 8 baruri 
de noapte sau la cele 
10 restaurante cu spe
cific românesc. Cit 
privește activitatea 
cultural-artistică, să 
amintim cele peste 650 
de spectacole care se 
dau aici in cursul verii 
de către cele mai bune 
trupe de artiști ale 
teatrelor din București, 
Constanța, Pitești, Ga
lați, Brăila și altele, pe 
o varietate care inclu
de : operă, operetă, 
dramă, comedie, spec
tacole folclorice etc. Să 
mai amintim că pe li
toral au loc in fiecare 
vară mari festivaluri 
și concursuri artistice 
tradiționale, printre 
care : Concursul națio
nal de muzică ușoară, 
Festivalul național de 
folclor. Serbările mă
rii etc, - - ■ r .

Nici copiii nu sint 
neglijați in privința 
distracției. Ba, dimpo
trivă : pentru ei e- 
xistă 17 centre de 
jocuri mecanice, 4 in
stalații „Luna parc",

cu electroscutere, ca
rusele, parașute, tre- 
nulețe ele. Tot pentru 
el au fost amenajate 
baruri in care se ser
vesc dulciuri șl răcori
toare în compania unor 
spectacole adecvate.

Puntea „Transatlan
ticului" vacanței e atit 
de mare incit ea în
săși permite călătorii 
interioare de neuitat : 
spre Histria, in nord, 
la cetatea anticilor na
vigatori greci ale că
rei ruine înseamnă o 
lecție vie de istorie ; 
la Adamclisi, unde se 
inalță și acum maies
tuos miezul monumen
tului triumfal ridicat 
de împăratul Traian ; 
spre Delta mirifică, u- 
nică în lume prin fau
na, flora și alcătuirea 
ei geologică ce ne face 
părtași la spectacolul 
gehezei păminfului din 
ape ; la renumita pod
gorie Murfatlar. Dar a- 
ceastă punte este in a- 
celași timp și o pistă 
de călătorii spre mai 
departe, ca de pe un 
enorm portavion. Zil
nic se înregistrează pe 
aeroportul litoralului 
200 de decolări și ate
rizări către și dinspre 
toate colțurile țării și 
ale pămintului. Unii 
merg in nordul Moldo
vei, să vadă Voroncțul 
și celelalte ctitorii ale 
lui Ștefan cel Mare, 
alții vin de pe Valea 
Prahovei și a Oltului, 
în timp ce la cheiurile 
Constanței, „Transil
vania", lebăda Mării 
Negre, abia mai pridi
dește cu călătoriile el 
de-a lungul țărmului 
și Înspre apele Medl- 
teranei.

în aceeași zi, și une
ori in aceeași clipă, 
unii vin la această su
perbă croazieră a va
canței, poposind la Ju
piter, Saturn. Venus, 
la Mamaia sau Neptun, 
la Mangalia sau Efo
rie Nord, iar alții plea
că lăsînd înscrise in 
cărțile de bord de pe 
această „Arcă a lui 
Noe“, in limba română, 
ca și în multe alte 
limbi ale pămintului 
impresii ca acestea, 
datate din luna mai 
1973 :

„Am petrecut un 
con,ce<jliu foarte plăcut 
Sejur agreabil, servicii 
excelente".

Georțje 
MIHÂESCU 
corespondentul 
„Scînteii"
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SLATINA (Corespondentul 

„Scînteii", Emilian Rouă). — 
Produsele uzinelor de De plat
forma industrială a Slatinei, din 
cadrul Centralei pentru metale 
neferoase și rare, sint tot mai 
cunoscute și apreciate pe piața 
externă. Aluminiul românesc se 
livrează în numeroase tari. în
tre care Anglia, Japonia. Franța, 
R. P. Chineză, R. F. Germania,

R.S.F. Iugoslavia etc. De la în
ceputul anului și pină acum 
au . fost livrate, peste olan, be
neficiarilor externi, importările 
cantități de aluminiu in va
loare de peste 4 400 000 lei va
lută. mai mult de jumătate din 
această sumă fiind realizată de 
Uzina de aluminiu și de pre
lucrare a aluminiului din Sla
tina.

0 □ □ □ n o □
sînt cunoscute și preluate ? Realita
tea este că, în aceste situații, înseși 
conducerile întreprinderilor și cen
tralelor, organele și organizațiile 
de partid fac încă puțin în domeniul 
preluării inițiativelor valoroase în 
întrecere, extinderii șl generalizării 
lor — ceea ce ar fi de natură să dez
volte opinia intransigentă față de 
risipă, să-i bareze calea în întreprin
derile industriale.

O altă direcție importantă în care 
trebuie acționat este economisirea 
combustibilului, a benzinelor, pentru 
stăvilirea risipei nepermise care se 
face în acest domeniu. In întreprin
derile Ministerului Energiei Electri

METALUL,
COMBUSTIBILUL,

ENERGIA
samblu. Planurile noastre de pro
ducere a metalului și de folosire a 
acestuia sînt strict dimensionate. 
Eforturile pe care siderurgiștil târli 
le fac pentru a realiza in acest an 
opt milioane tone oțel sint parțial 
anihilate de lipsa de chibzuință a 
acelor întreprinderi care acționează 
nepermis de lent pentru stăvili
rea risipei de metal. în multe 
Întreprinderi există inițiative de 
amploare care concentrează preocu
pările colectivelor în direcția valo
rificării superioare a metalului, 
lncepînd cu gramul Rezultatele apli
cării acestor inițiative se măsoară în 
zeci și sute de tone de metal econo
misit. Este nefiresc ca in vreme ce 
In asemenea unități se desfășoară o 
puternică bătălie pentru gospodări
rea metalului, in altele apropiate, cu 
profil similar — din cadrul acelorași 
centrale industriale — să se tolereze 
risipa, rebuturile, pierderile. De ce 
experiența bună, metodele înaintate 
de muncă nu circulă operativ» nu

ce datorită, Intre altele, drumurilor 
necorespunzătoare la noile șantiere, 
s-a depășit consumul normat de ben
zină : In unitățile Ministerului In
dustriei Metalurgice, ca urmare in 
principal a gradului de uzură a par
cului auto, precum și a folosirii ne
corespunzătoare a capacității de 
transport, s-au depășit de asemenea 
normele de consum la benzină ; la 
fel, în unități ale Ministerului 
Economiei Forestiere și Materia
lelor de Construcții (utilizare ne
corespunzătoare a capacității auto
vehiculelor și drumuri imprac
ticabile la unele cariere) și in 
unități ale Ministerului Transportu
rilor șl Telecomunicațiilor unde, da
torită utilizării reduse a autovehicu
lelor de mare tonaj și a remorcilor, 
uzurii unora dintre acestea, consu
mul stabilit s-a depășit cu zeci și 
sute de tone. Cit privește gospodări
rea energiei electrice, a aburului 
industrial In destule întreprinderi 
(platformele chimice de la Tr. Mă
gurele >1 Rm. Vilcea, Combinatul de

B B C B B B 
materiale de construcții din Cimpu- 
lung Muscel) nu s-au închis robine
tele risipei, nu s-au aplicat în între
gime și la termen măsurile preconi
zate privind folosirea doar pentru 
producție și in interesul producției 
a resurselor respective.

Este imperios necesar să se intro
ducă mai multă ordine și disciplină, 
să se cultive un înalt spirit gospodă
resc și de răspundere in folosirea 
metalului, combustibililor, energiei, a 
tuturor materiilor prime și materia
lelor. Organele economice, conduce
rile întreprinderilor, organizațiile de 
partid au datoria, așa cum sublinia 
conducerea partidului nostru, să 
analizeze temeinic aceste probleme, 
să urmărească evoluția consumuri
lor în fiecare unitate, secție si loc 
de producție, zi de zi și ceas de ceas, 
la fiecare operație șl reper în 
parte și să stabilească măsuri ime
diate și de perspectivă, a căror în
deplinire să devină lege pentru fie
care salariat. Comitetele județene, 
orășenești și municipale de partid, 
organizațiile de partid din Întreprin
deri trebuie să se ocupe ou și mai 
multă stăruință de problemele creș
terii eficienței economice, ale dimi
nuării prețului de cost, în ultimă 
analiză, ale respectării și reducerii 
sistematice a normelor de consum 
industrial. Nimic nu este mai impor
tant la ora actuală in industrie, 
transporturi șj in alte ramuri ale 
producției materiale decit intensifi
carea eforturilor de concepție, dc 
bună gospodărire pentru realizarea 
și depășirea planului cu un consum 
de materii prime și materiale riguros 
dimensionate. In Întrecerea tot mai 
amplă și mai avintată pentru reali
zarea cincinalului înainte de termen, 
lupta pentru economii, lupta împo
triva risipei trebuie să constituie un 
obiectiv principal. Măsurile tehnico- 
organizatorice se cer strîns împle- 
tite cu acțiunile politico-educative, 
cu munca de la om Ia om. în vederea 
gospodăririi resurselor materiale ale 
țârii. Numai In acest fel, folosind 
consumuri materiale cit mal reduse, 
putem diminua sistematic .și substan
țial cheltuielile de producție, asigu- 
rînd scăderea ponderii acestora în 
produsul social șl, deci, mărirea păr
ții de venit național, de venit net al 
societății noastre socialiste — bază 
sigură pentru dezvoltarea în conti
nuare, accelerată a economiei, pen
tru creșterea bunăstării poporului.

frumpa.se
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE ȘAHINȘAHUL IRANULUI,

MOHAMMAD REZA PAHLAV[ ARYAMEHR
Toastul președintelui 
Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu

| Toastul șahinșahului 
Iranului, Mohammad 

Reza Pahlavi Aryamehr
(Urmare din pag. I)

no-iraniene. ci și marile posibili
tăți care există de a le amplifica 
și mai mult.

România se află angajată cu 
toate forțele sale in realizarea u- 
nui amplu program de dezvoltare 
economică *și socială, menit să ac
celereze mersul înainte al țării pe 
calea progresului multilateral, să 
sporească și mai susținut po
tențialul economic și tehnico- 
științific al țârii. După con
vingerea mea. dezvoltarea e- 
conomico-socială pe care o cu
nosc în prezent atît România, 
cit și Iranul — care și-a propus 
în planul sâu cincinal importante 
sarcini pe drumul progresului 
economic și soci al-cui tu ral — con
feră largi perspective de dezvol
tare a relațiilor romăno-iraniene. 
Există de acum o bună experien
ță în organizarea și desfășurarea 
raporturilor româno-iraniene și 
sînt încredințat că, bazîndu-ne pe 
această experiență, pe dorința co
mună de a conlucra în spiritul 
deplinei egalități in drepturi, vom 
asigura relațiilor dintre țările 
noastre un viitor strălucit Aceas
ta va fi. fără îndoială. în folosul 
«ambelor popoare și va servi, tot
odată, cauza generală a colaboră
rii și păcii.

Maiestate,
Vizita pe care o faceți în Ro

mânia are loc intr-o perioadă cind 
in lume se conturează tot mai evi
dent un curs nou îndreptat spre 
destindere și colaborare, cind po
poarele își afirmă cu tot mai mul
tă energie hotărîrea de a acționa 
pentru instaurarea unor relații 
noi intre state, întemeiate pe 
principiile egalității in drepturi, 
respectului suveranității și inde
pendenței naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc, pe nerecurgere 
la forță sau la amenințarea cu 
folosirea forței. Se poate spune că 
astăzi aceste principii sînt tot 
mai larg recunoscute drept singu
rele in stare să asigure o conlu
crare trainică între toate națiuni
le, să chezășuiască pacea și secu
ritatea popoarelor. Este, desigur, 
adevărat că de la acceptarea și 
recunoașterea acestor principii și 
pînâ la instaurarea lor temeinică 
în practica internațională mai 
este de parcurs un lung drum — 
dar noi considerăm că toate po
poarele sînt interesate ca aceste 
principii să se afirme pe deplin 
in viața internațională.

România acordă o mare atenție 
infăptuirfi securității europene, 
instaurării pe continent a unui 
ciimat care să statueze principiile 
de bază ale relațiilor dintre state, 
menite să asigure o largă și neîn
grădită colaborare internațională 
și să dea garanția fiecărui popor 
că se va putea dezvolta liber și 

. independent. Apreciem că s-au 
creat toate condițiile pentru înce
perea, în vara acestui an. a con
ferinței general-europene. a cărei 
reușită va exercita, fără îndoială, 
o influență pozitivă asupra destin
derii in Europa și în întreaga 
lume.

Acordăm o mare însemnătate 
convorbirilor preliminare de la 
Viena cu privire la reducerea tru
pelor militare din țările Europei 
Centrale. România dorește ca la 
aceste negocieri să-și poată spune 
cuvintul toate țările europene, ca 
ele să fie extinse și la alte zone 
ale continentului, apreciind că 
problemele dezangajării militare 
sînt de însemnătate esențială pen

Locuitorii Capitalei salutâ cu căldura pe conducătorii României ți Iranului

tru realizarea destinderii și secu
rității în Europa. In legătura cu 
aceasta acordăm o importanță 
deosebită Balcanilor, transformării 
acestei regiuni intr-o zonă a păcii 
și colaborării lipsită de arme nu
cleare.

Acționăm cu toată fermitatea 
pentru întărirea prieteniei și co
laborării cu țările socialiste, cu ță
rile care «iu pășit pe calea dez
voltării independente, de sine stă
tătoare. cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, pe 
baza deplinei egalități în drepturi, 
a respectării independenței și su
veranității naționale.

După convingerea noastră, în 
condițiile de astăzi, toate statele 
— indiferent de mărimea terito
riului sau a populației, de forța 
lor economică și militară, de o- 
rinduirea social-politică — trebuie 
să participe, în condiții de depli
nă egalitate, la soluționarea pro
blemelor care privesc pacea și secu
ritatea lumii. Apreciem că are o 
importanță deosebită intensificarea 
luptei popoarelor pentru stingerea 
tuturor focarelor de tensiune și 
război care mai stăruie în lume 
și. in primul rînd. pentru soluțio
narea conflictului din Orientul 
Mijlociu pe baza rezoluției Consi
liului de Securitate din noiembrie 
1967.

România își manifestă întreaga 
sa solidaritate cu lupta popoarelor 
împotriva colonialismului și neo- 
colonialismului, dezvoltă o largă 
colaborare și sprijină eforturile 
statelor care, eliberîndu-se de do
minația și asuprirea străină, ac
ționează pentru dezvoltarea lor e- 
conomico-socialâ liberă și indepen
dentă.

Apreciem că una din problemele 
cele mai importante ale zilelor 
noastre, cu profunde implicații 
pentru înseși pacea și progresul 
omenirii, este lichidarea stării de 
subdezvoltare în care se mai află 
unele țări, a marilor decalaje ce le 
despart de țările dezvoltate. Aceas
ta necesită în primul rind eforturi 
susținute din partea țărilor respec
tive, dezvoltarea unei largi colabo
rări cu ele și, totodată, un sprijin 
mal activ din partea statelor avan
sate din punct de vedere economic.

Considerăm că trebuie acționat 
în continuare pentru creșterea ro
lului Organizației Națiunilor Unite 
și al celorlalte organisme interna
ționale în soluționarea marilor 
probleme contemporane, în stimu
larea cursului spre destindere și 
colaborare între popoare.

Aș dori să remarc cu satisfacție, 
Maiestate, că, în multe probleme 
internaționale. România și Iranul 
au colaborat rodnic — și să-mi ex
prim convingerea câ vom găsi în 
continuare noi posibilități și căi de 
a întări această colaborare, sporind 
astfel contribuția țărilor noastre la 
realizarea înaltelor deziderate de 
pace și progres ale popoarelor, la 
făurirea unei lumi mai bune, mai 
drepte.

Cu această convingere și cu do
rința de a face totul ca să vă sim
țiți cît mai bine in țara noastră, 
ca vizita să fie cît mai plăcută și 
să marcheze un moment important 
în dezvoltarea raporturilor priete
nești dintre țările și popoarele 
noastre, permiteți-mi să toastez :

— în sănătatea dumneavoastră, 
Maiestate, și a împărătesei Farah ; 
în sănătatea tuturor oaspeților ira
nieni : pentru progresul și’ prospe
ritatea poporului iranian ;. pentru 
prietenia și colaborarea dintre po
poarele noastre ; pentru pace în 
lumea întreagă !

(Urmare din pag. 0

rită principiilor comune care se 
află la baza politicilor noastre na
ționale, datorită vederilor noas
tre analoge cu privire la necesita
tea coexistenței și colaborării po
zitive și constructive dintre toate 
țările, bazate pe respectarea reci
procă a drepturilor fiecăruia și a 
suveranității naționale.

Aș dori, de asemenea, să relev 
că, in cazul deosebit al celor două 
națiuni ale noastre, această înțele
gere își găsește rădăcinile într-o 
prietenie de mai multe ori secu
lară între popoarele noastre. îmi 
este plăcut să reamintesc. într-ade- 
vâr, că se împlinesc 500 de ani 
aproape din ziua în care primul 
ambasador al Persiei a sosit în 
țara dv. și că de atunci schimbu
rile au fost continue în materie 
economică, ca și pe plan cultural. 
In acest fel a fost fecundat tere
nul pentru înțelegerea noastră ac
tuală și pentru perfecta înțelegere 
dintre țările noastre în momentul 
de față.

După cum a reamintit Excelența 
Voastră, cooperarea industrială, e- 
conomică, comercială și culturală 
dintre Iran și România a cunoscut 
o foarte mare dezvoltare într-un in
terval de ani puțin numeroși. In 
momentul de față, România este, 
dintre țările socialiste, al doilea 
partener comercial al Iranului, 
după Uniunea Republicilor Socialis
te Sovietice, și consider mai ales 
necesar să subliniez că procentajul 
exporturilor noastre spre România 
în ceea ce privește produsele indus
triale în raport cu produsele tradi
ționale a atins cifra de 46 la sută 
în 1972 față de 12 la sută în 1970; 
în plus, noi prevedem un procentaj 
de 55 la sută pentru anul 1973. A- 
ceste cifre sînt revelatoare pentru 
amploarea eforturilor noastre re
ciproce pe calea industrializării. 
Numeroase proiecte industriale se 
află acum în curs de realizare în 
Iran cu colaborarea tehnică româ
nească și altele sînt luate în consi
derare pentru anii viitori.

Sînt fericit să constat că princi
piile noastre călăuzitoare în dome
niul Internațional sînt foarte apro
piate. Țara mea și-a găsit făgașul 
pe plan social pe bazele pe care 
le-am expus în amănunt în acest 
oraș, București, cînd, în 1966, am 
avut onoarea să primesc titlul de 
Doctor Honoris Causa în domeniul 
dreptului politic al Universității 
din București. Aceleași concepții 
constituie, în momentul de față, 
fundamentul politicii noastre na
ționale independente și noi gă6im 
un corespondent perfect în politi
că dv. națională. Aceeași identitate 
de vederi noi o constatăm în mare 
parte în politica, Internațională a 
celor două țări în ceea ce privește 
întărirea înțelegerii constructive 
dintre toate țările, indiferent de 
sistemele lor de guvernare și de 
principiile lor ideologice deosebite. 

Noi lucrăm, și unii și alții, în fa
voarea păcii și pentru egalitatea 
In drepturi a tuturor popoa
relor aparținînd familiei univer
sale. împărtășim aceleași preocu
pări în ceea ce privește lichidarea 
tuturor focarelor de tensiune și 
război și în mod deosebit a con
flictului din Orientul Apropiat nu
mai pe baza Rezoluției din 22 no
iembrie a Consiliului de Securitate. 
Tot astfel stau lucrurile în ceea ce 
privește necesitatea de a umple 
prăpastia periculoasă care se adîn- 
cește pe fiecare zi ce trece între 
țările bogate și țările în curs de 
dezvoltare și în ceea ce privește 
întărirea rolului Organizației Na
țiunilor Unite și al altor organis
me internaționale.

Ați făcut aluzie la Conferința de 
la Viena și la speranțele de a se 
găsi într-o bună zi soluții pentru 
o dezarmare. Nu putem fi decît de 
acord. Insă ceea ce merită a fi re
levat este faptul că slăbiciunea 
Națiunilor Unite de a-și aduce la 
îndeplinire propriile rezoluții ar 
putea să incite țările care nu ar 
găsi protecția necesară prin inter
mediul Națiunilor Unite să aibă 
grijă ele însele de apărarea lor 
națională dintr-un punct de vede
re independent, și personal, ceea ce 
ar putea duce în fond la un fel 
de cursă a înarmărilor.

Prin eforturile noastre comune 
în toate aceste domenii și în altele, 
noi am dat de ani de zile exemplu 
în ceea ce ne privește de această 
bunăvoință și de acest realism 
care se manifestă în momentul de 
față tot mai mult în relațiile inter
naționale. Noi am dovedit astfel 
în fața istoriei' că explorarea co
existenței și înțelegerii între po
poare cu sisteme de guvernămînt 
și ideologice diferite nu este și nu 
poate să fie apanajul exclusiv al 
marilor puteri, dar că ea este atri
butul tuturor țărilor animate de 
bunăvoință.

înainte de a termina acest cu- 
vînt și referindu-mă la înțelegerea 
noastră și la prietenia noastră re
ciprocă aș dori să mulțumesc în 
mod deosebit Excelenței Voastre, 
precum și întregului popor român 
pentru simpatia, care ne-a mișcat 
profund, față de țara noastră, ex
primată prin intermediul diferite
lor centre academice, universitare, 
artistice șf de altă natură din 
România, cu ocazia împlinirii a 
2 500 de ani de la întemeierea im
periului persan, în 1970, prilej care 
ne-a permis să vă primim pe Ex
celența Voastră, ca și pe doamna 
Ceaușescu, ca iluștri oaspeți, la 
Persepolis. Cu aceste plăcute amin
tiri pe care le evoc, îngăduiți-mi, 
domnule președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, să ridic paharul meu în 
sănătatea și pentru fericirea dum
neavoastră personală, precum și a 
doamnei ; pentru progresul și pros
peritatea poporului român ; pentru 
prietenia și cooperarea dintre po
poarele noastre și pentru pacea 
universală.

în timpul întîlnirii dintre cei doi șefi de state

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Maiestățile Lor Imperiale 

șahinșahul Iranului. Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și împă
răteasa Farah au făcut, in cursul 
serii, o vizită protocolară tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat, și tovară
șei Elena Ceaușescu.

La întîlnire au participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și tovarășa

Solemnitatea depunerii coroanei de flori la Monumentul
eroilor luptei pentru libertatea poporului 

și a patriei, pentru socialism
în cursul după-amiezii, Maiesta

tea Șa Imperială, șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Alexandru 
Boabă, ambasadorul României în 
Iran, general-locotenent Constantin 
Popa, locțiitor al șefului Marelui 
Stat Major.

PRIMIREA ȘEFILOR MISIUNILOR DIPLOMATICE
ACREDITAT! LA BUCUREȘTI» *

Sîmbătâ după-amiază, Maiestățile 
Lor Imperiale șahinșahul Arya
mehr și împărăteasa Farah au pri
mit, la reședința lor — Palatul 
Primăverii — pe șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
împreună cu soțiile.

La solemnitate au asistat mi
nistrul afacerilor externe al Ira

Sosirea în Capitală
(Urmare din pag. I)

preună cu Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, și tovarășa Elena Maurer 
vi-n în întîmpinarea Maiestăților 
Lor.

La coborîrea din avion. înalții 
oaspeți sînt salutați cu cordialita
te. Cei doi șefi de stat își string 
mîinile cu căldură.

Maiestatea Sa Imperială șahin
șahul Iranului prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu pe Abbas Aii 
Khalatbari, ministrul afacerilor 
externe, Houshang Ansari, minis
trul economiei, și celelalte persoa
ne oficiale care îl însoțesc.

La riadul său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă oaspeților pe 
tovarășii Ilie Verdeț, Ion Pățan, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, cu soțiile. Sînt de 
față Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Maiestății Sale Imperiale la Bucu
rești, șl Alexandru Boabă, amba
sadorul României la Teheran. 

Elena Maurer, Ion Pățan. vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, Alexandru Boabă, 
ambasadorul României în Iran, cu 
soțiile.

Inalții oaspeți au fost însoțiți de 
Abbas Aii Khalatbari, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, 
Manzar Khalatbari, doamnă de o- 
noare a Maiestății Sale împără

împreună cu Maiestatea Sa Im
perială se aflau Abbas Aii Kha
latbari, ministrul afacerilor exter
ne. Sadegh Sadrieh, ambasadorul 
Iranului la București, și alte per
soane oficiale iraniene.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, general de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării națio
nale, Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori.

nului, ambasadorul Maiestății Sale 
Imperiale la București și alte 
persoane oficiale.

în timpul primirii, șahinșahul 
Aryamehr și împărăteasa Farah 
s-au întreținut cordial cu membrii 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

Un grup de copii oferă flori 
Maiestăților Lor Imperiale, to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

în continuarea ceremoniei, Ma
iestatea Sa Imperială primește 
raportul comandantului gărzii de 
onoare. In timp ce răsună acor
durile imnurilor celor două state, 
se trag 21 salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și șahinșahul Iranului salută apoi 
drapelul României, după care cei 
doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare.

în continuare sînt prezentați 
înalților oaspeți șefii misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
precum și persoanele oficiale ro
mâne — primarul general al Capi
talei, membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, ge
nerali.

Ceremonia primirii se încheie cu 
defilarea gărzii de onoare.

Miile de bucureșteni aflați la 
aeroport participă cu însuflețire la 

teasa Iranului, Houshang Ansari, 
ministrul economiei, Sadegh Sa- 
drieh, ambasadorul Iranului la 
București, și alte persoane oficiale 
care însoțesc pe Maiestățile Lor 
Imperiale în vizita în țara noastră, 

întrevederea dintre Maiestățile 
Lor Imperiale și președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească, d« 
caldă cordialitate-

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Iranului.

După depunerea coroanei de flori 
s-a păstrat un moment de recule
gere.

Inalții oaspeți au vizitat, apoi, 
rotonda monumentului.

în încheierea ceremoniei, Maies
tatea Sa Imperială a primit defi
larea gărzii militare.

(Agerpres)

Întîlnire 
de lucru

In cursul după-amiezii de sîm- 
bătă, Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mi
nistrul comerțului exterior, s-a 
întîlnit cu Houshang Ansari, 
ministrul economiei al Iranului.

A fost discutată cu acest pri
lej perfectarea acordului de coo
perare economică pe termen lung 
Intre România și Iran.

întîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat, aclamînd îndelung pentru 
prietenia româno-iraniană.

în aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Impe
rială șahinșahul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr iau loc într-o 
mașină deschisă, escortată de mo- 
tocicliștl, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată înalților oaspeți.

De-a lungul bulevardelor bucu- 
reștene regăsim aceeași atmosferă 
sărbătorească. Marile artere stră
bătute cunosc o vie animație, nu
meroși locuitori ai Capitalei salu
tă cu căldură pe conducătorii 
României și Iranului, care răspund 
cu cordialitate manifestărilor de 
simpatie ale populației.

în această primire deosebit de 
cordială se fac simțite sentimen
tele de stimă și de prețuire față 
de solii poporului iranian, de înal
tă apreciere a prieteniei statorni
cite între țările noastre, via satis
facție pentru întîlnirea dintre șefii 
celor două state.
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PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ
0 nouă intilnire cu arta cinema

A MUNCI SI A CREA ÎN CONDIȚIILE’ ș

PROPRIETĂȚII SOCIALISTE
*

între multiplele implicații a'* sta
tornicim pmorietâtii *ociaiisXe asu
pra Industriei se cuvine a fi releva
ta, in primul rind. crearea premise
lor pentru un puternic avint al tulu- 
ror forțelor de producție.

Aceasta se datoreșle faptului cft 
prin trecerea principalelor mijloace 
de producție tn proprietatea socialis
tă, a fost înlăturați contradicția pro
prie capitalismului dintre caracterul 
social al producției și forma privat- 
capitaliști de însușire a rezultatelor 
muncii — contradicție generatoare de 
crize, dispropor
ții. instabilitate 
economică. In fe
lul acesta s-a 
realizat concor
danța relațiilor 
de producție cu 
caracterul forțe
lor de producție, 
acestea diu urmi 
câpătînd astfel 
cimp liber de 
dezvoltare.

Instaurarea pro
prietății socialis
te în industrie a 
constituit baza 
rapidei dezvoltări 
a forțelor de pro
ducție, In primul 
rind prin ace
ea că a făcut 
posibil ca veniturile realizate în fa
brici și uzine să nu mai slujească 
înavuțirii capitaliștilor, ci să se acu
muleze in mlinile statului socialist, 
ca resursele financiare să fie utiliza
te pentru continua dezvoltare a tu
turor ramurilor producției, ca toate 
mijloacele de muncă și resursele ma
teriale să nu fie irosite sau folosite 
irațional, ci concentrate unitar spre 
acest obiectiv.

Punind capăt fărimițârii specifice 
proprietății capitaliste și asiguri nd 
centralizarea mijloacelor de produc
ție. proprietatea socialistă a permis 
trecerea la conducerea unitară a in
dustriei. a făcut posibilă dezvoltarea 
planificată a economiei. Chiar in 
anul următor naționalizării a fost e- 
laborat primul pian anual, acesta și 
cu planul anual din anul consecutiv 
pregătind trecerea la planificarea de

perspectivă, la elaborarea și înfăp
tuirea planurilor cincinale.

în același timp, înlocuind interesul 
privaț-capltallst, care determina evo
luția diferitelor ramuri ale industriei 
ln funcție de profiturile patronilor, 
prin Interesul general al societății, 
statornicirea proprietății socialiste a 
făcut cu putință orientarea dezvol
tării economice in conformitate cu 
cerințele fundamentale ale progresu
lui economico-social nl țârii. Astfel a 
devenit posibilă o amplă mobilizare 
a tuturor resurselor societății, coor

nica. construcția de mașini-unelte. x 
elementelor de automatizare, petro
chimia și altele, in măsură să rea
lizeze produse de mare complexi
tate, care stau cu succes alături de 
cele mai izbutite mărfuri realizate 
pe plan mondial.

Statornicirea proprietății socialiste 
a făcut cu putință dezvoltarea forțe
lor de producție nu numai in in
dustrie, ci in întreaga economie na
țională. Așa cum este cunoscut, e- 
xistența industriei socialiste a con
stituit principal» pirghie materială

1. aza dezvoltării
forțelor de producție

teatre

• Fxiarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Concert pentru elevii liceelor din 
Capitală cu tema : Muzica, astăzi 
in lume — 11. Recital de vioară 
susținut de Horia Tudor ; recital 
de arii de concert și lieduri sus
ținut de Mihaela Mija — 18. închi
derea microstagiuntl pentru stu
dent! — concert Beethoven. Diri
jori : Mircea Cristescu șl Vasile 
Pântea — 20.30.
• Opera Români : Bărbierul din 
Sevilla — 11, Balete simfonice —
19.30.• Teatrul de operetă : Suzana —
10.30. Voievodul țiganilor — 19.30.
• A.R.T.A. prezintă (Ln sala Tea
trului de comedie) : L’amante mi
litare — In interpretarea colecti
vului teatrului ..Insieme" — Mo
dena (Italia) — 20.• Teatrul Național ..I. L. Cara- 
gta:e isala Comedia) : Travesti
— 10.30. A doua față a medaliei
— 2 > (sala Studio) : Prizonierul
din Manhattan — 10.30; 20. Să
nu-țl faci prăvălie cu scară —
15.30.• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- landra- (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : A douăsprezecea noap
te — 10.30, Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : Testamentul cil- 
nelui — 19,30.
• Teatrul Giulești : Răzbunarea 
sufleurului — 19.30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Groapa — 19.30. (la Teatrul 
de vară „Herăstrău-) : Revista are 
cuvintul — 20.
• Teatrul de revistă si corned e 
..ion VasUescu" : Doctor fără voie
— 19.30. (la Teatrul de vară .,23 
August") : Caruselul melodiilor — 
29. <:a Sala Palatului) ; Mitică Po
pescu — 16: 20.
• Comitetul de cultură și educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet si lumină „Poezia flori
lor- — 20,30; 21,15.
• Circul ..București" : Arena ’73
— spectacol internațional — 16:
19.30.

donarea. pe scară națională, a efor
turilor constructive ale poporului, pe 
baza planului unic și dirijarea lor in 
direcțiile hotăritoarc pentru dezvol
tarea multilaterală a societății, pen
tru ridicarea întregii națiuni la un 
nivel mereu «rescind de bunăstare și 
civilizație.

Traducerea in viață a acestor po
sibilități și-a găsit expresie practică 
in înfăptuirea politicii de industria
lizare socialistă, care s-a dovedit, și 
prin experiența României, factorul 
hotăritor al avlntului forțelor de 
producție, al creșterii nivelului de 
trai al poporului, temelia întăririi 
independenței și suveranității na
ționale. Este semnificativ pentru 
dezvoltarea pe care a cunoscut-o in
dustria socialistă faptul că nivelul 
actual al producției globale îl în
trece de 25 de ori pe cel din 1948, 
ponderea industriei în crearea veni
tului național ajungind de la 44 la 
sută in 1950 la circa 58 la sută in 1972. 
Industria de azi nu mai seamănă 
nici pe departe cu ceea ce a preluat, 
la data naționalizării, statul socia
list Alături de numeroasele între
prinderi. care au fost mărite și mo
dernizate, au fost construite in a- 
cești ani mii de întreprinderi noi. 
moderne, combinate și complexe in
dustriale care constituie o mindrie 
a poporului nostru. O mare înfăp
tuire a acestor ani o constituie crea
rea unor ramuri industriale noi, de 
înaltă tehnicitate, generatoare de 
progres tehnic în întreaga economie, 
cum slnt electrotehnica și electro

a cooperativizării agriculturii, prin
cipalul sprijin al dezvoltării forțe
lor de producție in această impor
tantă ramură a economiei. Ca ur
mare a reorganizării socialiste a a- 
griculturii, a dotării ei tehnice, a 
sporirii și diversificării largi a 
parcului de mașini' și tractoare, 
a chimizării și dezvoltării irigațiilor, 
producția globală agricolă a crescut, 
in ultimii 25 de ani. de aproape 3.5 
ori. recolta de cereale realizată anul 
trecut depășind de peste două ori 
producția celor mai buni ani agricoli 
din perioada antebelică.

Important este faptul că odată cu 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție s-a realizat o repartizare 
a lor mai rațională pe întregul teri
toriu al țării. Aceasta se reflectă in 
faptul că județele care au moștenit 
un nivel mai scăzut de dezvoltare 
economică cunosc, îndeobște, un ritm 
de creștere a producției industriale 
superior mediei pe țară : in cursul 
cincinalului trecut. de pildă, acest 
ritm a fost de peste 2(1 la sută in ju
dețele Ialomița și Dolj, intre 15—20 
la sută in județele Olt, Iași, intre 
12—15 la sută în județele Sălaj, Mu
reș. Vîlcea — față de 11.8 media pe 
țară. In urma construirii de unități 
industriale, de comerț, sănătate, în- 
vățămint, numeroase așezări rurale 
se transformă în centre urbane, asi- 
gurind locuitorilor lor condiții supe
rioare de muncă și de viață.

Pe baza existenței și dezvoltării 
proprietății socialiste, ca urmare a

înfăptuirii politicii de industrializare, 
România a parcurs o distanță uriașă 

- de la starea de înapoiere econo- 
rhică, moștenită de pe vremea regi
mului burghezo-moșieresc, la econo
mia înfloritoare de astăzi, cu un ritm 
da dezvoltare printre ccic mai înalte 
din lume.

Acestor realități li se adaugă per
spectivele Insuflețitoare deschise de 
aciuatul cincinal, de programul de 
dezvoltare econonilco-socială elaborat 
de Congresul al X-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, care are 

ca o coordonată 
majoră tocmai 
creșterea puter
nică a forțelor 
do producție, pe 
baza incorporării 
celor mai înain
tate cuceriri alo 
științei și tehni
cii. Incit în ur
mătorii 10—15 
ani țara noastră 
să se apropie de 
nivelul țârilor 
dezvoltate econo
mic ale lumii. 
Și-ar fi putut 
imagina muncito
rii, acum 25 <le 
ani, cind au pre
luat din miinilo 
capitaliștilor o 

Industrie slab dezvoltată. învechită, 
că va fi posibil, intr-un râ.șțirfiȘ 
scurt istoricește, șă se stabilească 
un asemenea obiectiv ?

Desigur, superioritatea proprietății 
socialiste nu operează de la sine, in 
mod automat. Ea poate fi pusă ln 
valoare pe deplin numai prin munca 
fiecărui membru al societății. De aici 
decurge îndatorirea tuturor celor ce 
muncesc de a veghea cu maximă gri
jă la apărarea și buna gospodărire a 
proprietății socialiste — avutul de 
preț ol întregului popor — a se În
griji de buna întreținere a mijloace
lor de producție, folosirea lor cu ran
dament maxim, a spori neîncetat pro
ductivitatea muncii si a realiza nu
mai producție de calitate, a combate 
orice încălcare a disciplinei tehnolo
gice și de muncă, orice manifestări 
de neglijentă, risipă, a-si aduce con
tribuția. pe măsura întregii capaci
tăți și priceperi, la organizarea știin
țifică a producției și a muncii. la 
realizarea unei înalte eficiente eco
nomice.

Marile realizări de pînă acum, per
spectivele luminoase de viitor să con
stituie un îndemn pentru fiecare de 
a obține noi, și tot mai înseninate 
succese In devansarea cincinalului, in 
îndeplinirea planului și a angaja
mentelor asumate pe acest an in în
trecerea socialiști, pentru accelera
rea înaintării țării p« calea progre
sului și civilizației socialiste.

Ada GREGORIAN

vie a pictorului militant 
Renato Guttuso
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PE ECRANE }

Producție a studiourilor engleze. Regia : Reginald Mills. Interpretează ansamblul
Royal Ballet și The Royal Opera House Covent Garden. Film distins cu Premiul spe

cial al juriului la Moscova, 1971
(ROMAN1A-FILM)
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Pictorul Renato Gul- 
tuso este un artist de 
renume universal, un 
reprezentant linie al 
realismului italian 
contemporan. In aces
te zile, el se impune 
atenției noastre nrin- 
tr-o amplă expoziție 
personală In sălile 
Muzeului de artă al 
Republicii Socialiste 
România. De fapt, ea 
este a doua in tara 
noastră, prima fiind 
organizată ln urmă cu 
douăzeci de ani. Ex
poziția cunoscutului 
pictor Italian se a- 
daugă numeroaselor 
manifestări culturale, 
prezențelor multiple 
ale artei italiene tn 
țara noastră, materia
lizate prinlr-un în
semnat volum de tra
duceri din literatura 
clasică și contempora
nă italiană, filme, 
spectacole susținute 
de prestigioase forma
ții artistice din țara 
lui Dante.

Constant în pledoa
ria sa pen tiu adevă
rurile existentei. Re
nato Guttuso a reali
zat o pictura unitară 
in conținut si expresie 
artistică, o pictură ac
tivă ca un act de 
viață.

începi nd din 1937, 
prin tablourile Fuga 
din Etna, Execuția sau 
Răstignire. Guttuso 
a adus nu numai o 
contribuție însemnată 
la dezvoltarea pictu
rii realiste, dar a sta
bilit baza de plecare 
pentru făurirea unor 
caractere proprii crea
ției sale realiste, care 
s-au amplificat și au 
dobindit autenticitate 
prin relația directă a 
artistului cu realita
tea și fenomenele so
ciale.

Asemenea caracte
re au dus initial la 
definirea creației sale 
ca anartinind unui 
..realism existential", 
explicîndu-se astfel 
accesul artistului spre 
adevărurile sociale ale 
societății italiene și 
redarea lor in tablouri 
devenite celebre ca 
Apărarea păminlulul 
sicilian (1947). Ocupa
rea păminturilor ne
cultivate (1947—1948), 
(acesta fiind adese
ori comparat, prin for
ța sa artistică. cu 
Guernica lui Picasso), 
ca Noaptea din Gibel- 
lina. Tipografie clan
destină ș.a.

Arta lui Guttuso a 
devenit in acest mod 
viguroasă, emoționan
tă, o artă de idei și 
atitudini militante.

Interpretarea mo
mentului istoric s-a 
transformat in creația 
sa intr-o atitudine fi
lozof ico-politică lega
tă de realitățile po
porului său. „Arta 
adevărată, spunea ar
tistul, are un pronun
țat caracter național, 
dar glasul ei este tot
odată universal".

Creația sa îsi tra
ge seva din exemplul

marilor înaintași rea
liști. de la Caravaggio 
«au Brueghel. Ca si 
ei. e| este preocupat 
d<> viata contempora
nă. de portretele și 
personalitatea oame
nilor cu care vine in 
contact, do natură sau 
de activitățile sociale.

Tablourile sale re
prezintă o viziune per
sonală asupra natu
rii și vieții tradusă in 
imagini clare și inte
ligibile. Modalitatea 
de expresie plastică 
se situează In afara 
oricărei recunoscute 
scoli picturale. Mul
te tablouri slnt po
lemice. Chiar în sui
ta de tablouri auto
biografice. oe care 
Guttuso le-a pictat 
din memorie. începînd 
cu anul 1966, și din 
care multe figurează

CARNET

PLASTIC

La Muzeul de Artă 
cii Socialiste România, 
duiește o expoziție reprezentativă 
„Renato Guttuso", renumitul pictor 
italian s-a Intilnit slmbătă dimi
neață cu critici de artă, ziariști. 
Cunoscutul artist le-a vorbit des
pre actuala expoziție care, după 
părerea sa, prin felul cum este or
ganizată, permite publicului să-î 
înțeleagă procesul creator, a răs
puns întrebărilor privind preocu
pările sale actuale.

La acestea, pictorul oaspete a 
adăugat citeva impresii solicitate 
de redactorul Sanda Ionescu de la 
Agerprcs : Am cunoscut pictura 
românească în mai multe rinduri, 
cu prilejul pavilioanelor deschisa 
în cadru] edițiilor Bienalei inter

în actuala expoziție, 
lntimplările proprii 
sint depășite pentru a 
se ridica la princi
piul reprezentării lu
mii în intenția de a 
surprinde relația di
rectă cu realitatea. 
La fel. ilustrațiile la 
Dante par a fi repre
zentări ale contem
poranilor pictorului. 
Așa, de exemplu, des
pre tabloul Sicilix 
este o insulă (1966, 
colaj. 54 x 85) Gut
tuso scria : ,.De pe 
vremea copilăriei mele 
s-au schimbat puține 
lucruri : mai există 
latifundii, analfabe
tism. mafie, crimă, su
ferință. Pare să fie tot 
acea hartă veche (le 
pe vremea burboni- 
lor pe care am co- 
lat-o aici". în același 
mod, celebrul său ta
blou Noaptea din Gi- 
bellina (1970. ulei, 
400 x 300) redă dis
trugerea localității si
ciliene Gibellîna. în 
timpul cutremurului 
din 1968 — ca o de
monstrație de protest 
a artistului că nu se 
realizase reconstruc
ția orașului din cauza 
deturnării fondurilor 
fitrirvse.

Personalitatea artis
tica a lui Guttuso de
vine puternică prin 
cutezanța și viziunea 
sa ascuțită, prin ima
ginile evocatoare si 
convingătoare.

Realismul său nea- 
mintește de Courbet, 
dar și de Picasso ; însă 
totul in creația sa este 
compus sau inter
pretat într-un stil per
sonal. care se află in 
raporturi directe cu 
arta contemporană 
modernă sub toate 
formele ei, și nu ezi
tă să caute avantaje 
pentru munca sa din

★ ★
al Republi

care găz-

acele drastice simpli
ficări ale reprezen
tării picturale. care 
au fost progresiv a- 
doijtate de pictorii con
temporani. de toți ma
rii pictori do la Cour
bet la Matisse, ]a Pi
casso și Le ger. în a- 
cest sens, forma, lim
bajul si culoarea lui 
Gutluw slnt în mod 
esențial actuale. El nu 
se teme de a omite 
un detaliu sau să re
ducă lucrurile la cea 
mai nudă esențiali- 
tate și nu are nevoie 
de înfrumusețări
ilustrative sau alegori
ce. Guttuso Dictează 
cu repeziciune, in mod 
personal, fiindcă are 
Intr-adevăr de spus 
ceva ; dar pic’ura sa 
nu este introspecti
vă. ci ne vorbește des
pre lumea în mijlo
cul căreia trăim. Si 
ceea ce contează și 
mai mult este faptul 
că el întrebuințează 
un limbai pictural al 
vremii noastre, ceea 
ce-i dă picturii sale o 
mare valabilitate. O- 
riginalita-tea sa stă în 
independenta, in pros
pețimea individuali
tății sale și. mai ales, 
in dorința de a-și a- 
firrna un limbai pic
tural, care este în a- 
celași timp modern, 
inteligent și inteli
gibili.

Guttuso are un rol 
important in anta Ita
liei contemporane nu 
numai prin ecoul pe 
care l-au produs o- 
perele sale, prin im
plicațiile lor in mer
sul evolutiv al isto
riei. ci si prin natura 
expresiei plastice, ori
ginale. Este imposibil 
să răhiîi indiferent 
in fata vigoarei de
senului său. să nu fii 
subjugat de imagi
nile picturilor sale în
cărcate de tensiune 
dramatică ! Dar tot a- 
cest bagaj plastic, per
sonal și de mare bo
găție slujește omului. 
De aceea in afara câ
torva naturi moarte, 
omul este prezent in 
majoritatea lucrărilor 
domini nd creația sa. 
„Oamenii, afirma ar
tistul. sini adevărata, 
unica mea temă". Ră- 
min memorabile por
tretele- sale cum sints 
cel reprezentindu-1 pe 
Kafka, pe Mario Ali
ca te, portretul soției, 
autoportretele sau por
tretele compoziționa
le ca Muncitorul ie
zind ori Femeie la te
lefon.

Prin numărul În
semnat de lucrări, 
prin amploarea con
ținutului lor si "prin 
forța expresiei plasti
ce, expoziția sa este 
un adevărat eveni
ment cultural-artistic, 
o pagină de artă de 
înalt umanism si ati
tudine, o prezența- de 
prestigiu a artei ita
liene In țara noastră.

Mircea DEAC

• Ultimul cartuș : PATRIA — 10; 
12.15; 14,30; 16.45; 1:1; 21.15. MO
DERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20.30. la grâdind — 20.
• Eliberarea (seriile IV șl V) : 
GRĂDINA SELECT — 1.9,45.
• Aventurile lui BabușcA : 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.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — 9,30; 11,30; 14; 16,15,13.30: 20.45.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 9; 11.15; 13.30; 16,30; 18.45, 21. 
la grădină — 20,15, GRADINA DINAMO — 20.15.
• Ciprian Porumbescu : GRIVI- 
TA — 9; 12,30; 16: 19.30.
• Baladă pentru Măriuca : TIM
PURI NOI — 9—20,15 In continuare.
• Copiii căpitanului Grant : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 21. la grădină — 20. FAVO
RIT — 9.15; 11,30: 13.45; 16; 18,15; 
20.30. MELODIA — 9; 11,15; 13,30- 
16: 18.30; 20.45, BUZEȘTI — 9; 
11.15; 13.30: 16; 18,15; 20,30. la grădină — 20.16.
• Program dc desene animate : DOINA — 9.30: 11.
• Domnului profesor, cu dragos
te : DOINA — 13,30; 15.30; 18; 20.30. 
» Pe aripile vîntului : LUCEAF^- 
RUY„ “ 10: H.30: 19. la grădină — W, ia ARENELE ROMANE
• Clasa muncitoare merge In pa- 
1S";!«TTRAL -10: '2M-13:
• _c,nd legendele mor : EXCEL-

r 9: n’15: ’’-w; lfi; 18-15;20.30. GLORIA — 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Duelul lung - io; 12; 14. Stan 
și Bran in Scoția — 16.30. Femeia

- 18.30, Khig-Kong — 
20,30: CINEMATECA (sala Union).

A : ^VCEGI ~ 15-45; 18;20.30. la grădină — 20. MIORIȚA
“ 13,30: 15,45: 18: 20.15.• Grăbiți apusul soarelui : LIRA
— 15.30; 19, la grădină — 20.
a Hallo, Doily ! : DRUMUL SĂRII — 10; 15.
Sjrr?rUnlurile bărbaților : DRUMUL SĂRII — IR; 20.15.

T«ra sălbatică : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; 18-
20.15, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15^ la grădină — 20.
• Cu mlinile curate : VIITORUL— 9: H; 16; 18; 20.15.
• Ce se intimplă, doctore ? : VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

ARTA — 15,30; 18; 20.15, la grădină — 20,30.
o Veronica : COTROCENI — 16-
18; 20. PROGRESUL — 9- 16: 18; 20.
o Acea pisică blestemata : AU
RORA — 9: h,15: 13.30; 15.45: 10;
20.30. la grădină — 20, TOMJS — 
9: 11.15; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30, la gradină — 20.
a Tecumseh : DACIA — 9; 11,15- 
13.30; 16: 18.15; 20.30. VITAN — 
15.30; 18; 20.30, la grădină — 20.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el
nu aude: FERENTARI — 15 30-17,45; 20.
a Raportul agentului 36 : PACEA— 16: 18: 20.
• Nici un moment de plictiseală : 
CIULEȘTI — 10: 15,30; 18; 20.30.
O Bătrinii bandiți : FLOREASCA — 15.30; 18; 20,15.
a Cowboy: MUNCA — 15.30; 18-20.15.
• Fată bătrlnă : POPULAR — 15.30; 13; 20,15.
o Eliberarea (seria a IlI-a) : RAHOVA — 15,30; 18: 20.16.
» Misterul din Insula Balfe : 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Explozia : CRINGAȘI — 15,30: 18; 20,15.

- a Organizația COSMOS — 15,30; ' 18; 20,151 ■ •

t
PROGRAMUL I

8,00 Gimnastica pentru toți.
8.10 Pentru sănătatea dv. ; Călirea 

organismului copilului.
8,20 Cravatele roșii a „Șapte 

contra șapte" — emisiune- 
concurs pentru pionieri și 
școlari • Film serial ,,Dak- tari".

9.50 Viata satului.
11,00 Emisiune în limba maghiară. 12,30 De strajă patriei.

ALBUM DUMINICAL

naționale de la Veneția. Recent 
am vizitat expoziția pictorului 
Gheorghe Petrașcu, organizată la 
Roma. Voi profita de această că
lătorie — deși foarte scurtă — 
pentru a vedea cit mai multe lu
cruri. în ceea ce privește relațiile 
din domeniul artistic intre țările 
noastre, cred că ele trebuie inten
sificate. mari îndatoriri revenind 
in acest sens și Institutului italian 
de cultură din București.

Din reproduceri, din opere de 
artă știam că România este o țară 
foarte frumoasă. îmi place Bucu- 
reștiul, este un oraș în care ve
chiul și noul fuzionează într-Un 
ansamblu plăout. Sper să mă în
torc în România și 6ă am timp 
pentru a o cunoaște mai bine.

Strins cu ușa, 
propune 

împăcarea
— Cunoști că neplata cu rea-credință. 

timp de 2 luni, a pensiei de întreținere sta
bilită pe cale judecătorească constituie in
fracțiune și se pedepsește cu închisoare ?

— Cunosc. Așa este.
— $i atunci, cum explici atitudinea du- 

mitale ? Aici, in dosar, scrie câ n-ai mal 
dat un ban de aproape doi ani. cu toate 
că ai încasat și alocația de la stat. Acum, 
ce ai de gînd ?

Biță Ilie — din comuna Vișina, județul 
Dîmbovița— era, vizibil, pus in Încurcătură. 
Ce să-i răspundă judecătorului ?

— Să vedeți — a încercat el s-o dreagă 
— nu spun câ nu l-aș plăti, dar s-au adu
nat prea mulți bani. Eu zic că in aceste 
condiții, neavind posibilitatea să-i achit 
complet restanța, aș putea... sâ mă impac 
cu reclamanta.

Numai că B.I. nu se afla pentru prima 
oară in fața instanței sub acuzația de a- 
bandon de familie. Iar „generoasa" împă
care propusă de inculpat nu era decit un 
tertip in plus — să nici nu plătească, dar 
să nici nu suporte rigorile legii. Instanța 
s-a pronunțat : pentru neindcplinirea cu 
rea-credință a obligațiilor părintești. Biță 
Ihe a fost condamnat la un an Închisoare. 
Recursul a fost respins.

<________________________

Amnezie 
din interes

Cu mai bine de un an in urmă, Bărboiu 
Stelian din Comișani, șofer la întreprinderea 
„Viitorul" Tirgovjște. s-a aflat in situația 
de a da explicații in fața comisiei pentru 
cercetarea provenienței unor bunuri care 
nu au fost dobindite in mod licit. Ce-a 
explicat și cum a justificat — este o po
veste mai lungă. Reține atenția, îndeosebi, 
capitolul .«averea mobilă și imobila din 
Tirgoviște" :

— In privința casei cu 3 camere din str. 
Brâncoveanu. țin sâ arăt că nu-i a mea. 
Conform actului de vinzare, a fost cumpă
rată de concubina mea ; prin urmare, a- 
ceastă casă nu este supusă controlului, po
trivit Legii nr. 18. fiindcă nu-mi aparține.

Lată insă, nu peste mult timp, un nou 
dosar pe masa instanței. Un simplu, oare
care dosar privind partajarea unor bunuri. 
Reclamant Insă — aici vine surpriza ! — 
Bărboiu Stelian ; pirită — fosta concubină. 
S-a certat cu ea și solicită intervenția jus
tiției :

— Cer ca pirita să-mi restituie bunurile 
mobile enumerate și să se dispună parta
jarea in cote egale a imobilului din strada 
Brâncoveanu, pe care l-am cumpărat îm
preună...

A uitat probabil ce declarase anterior ln 
fața comisiei. Justiția insă n-a uitat :

urmează să-i administreze cuvenitul trata
ment împotriva „amneziei".

Leac pentru 
o fata 

deprimată
— Onorată instanță, cred că este o gre

șeală. Vă mărturisesc sincer câ mie o ast
fel de viață Îmi repugnă pentru câ mă dez
onorează...

— Atunci, cum se face că ești aici toc
mai pentru că duci o astfel de viața ?

Marioara C., o tinără de 23 de ani din 
Gura Văii, județul Bacău, de profesie fără, 
a venit la București „să mai vadă lumea" 
și. eventual, intre două cafele șl un gin, 
să-și găsească și o slujbă ceva mai acă
tării. Dar cum oficiul forțelor de muncă nu 
și-a deschis nici un birou prin... marile 
restaurante și barurile de noapte, slujba 
după care venise Marioara intirzia să se 
arate. Șl uite-așa, deși ..dornică" de mun
că. a început să lege diverse cunoștințe de 
ocazie, de la care, după propria-i mărtu
risire, mai scotea și un ban.

— Recunosc, organele de miliție mi-au 
mai atras atenția să-mi caut de treabă.

— De ce n-ai ținut cont de acest sfat 
bun ?

— Ba am ținut. Chiar ultima oară clnd 
a venit o persoană la masa mea și mi-a 
spus că ar vrea să. mă cunoască, am luat

o poziție foarte serioasă. Dar cind mi-a 
zis că sint singura femeie acceptabilă din 
local, mi-am pierdut capul... Apoi, părea 
să fie și un om darnic...

— Parcă ziceai că-țl repugnă asemenea 
tranzacții ?

— Așa e, insă eram puțin cam depri
mată...

Poate că după această experiență tristă 
M.C. va înțelege că numai munca cinstită 
poate sâ-i vindece... deprimarea.

Recidivistul... 
tras pe sfoară
— Onorat tribunal, vă rog să-mi admi- 

tețl recursul și sâ constatați că sint nevi
novat !

— Bine, dar in fața primei instanțe dum
neata ai declarat sus și tare că ești sin
gurul vinovat.

— Am fost tras pe sfoară !
__ 7 |
— Nu eu am falsificat bonul de primire 

a mărfii, ci șeful depozitului.
— Șl... cine te-a tras pe sfoară ?
— Șeful de depozit. A zis să iau toiul 

asupra mea, că mă scapă el cu un avocat 
bun. Chiar puteți să vă interesați, că el 
mi-a plătit avocatul...

— Și n-a fost bun... avocatul ?
— Păi șefu’ zicea că o sâ intru la „gra

țiere". Cind colo, eu eram recidivist și...

(Din dezbaterile dosarului nr. 1246/ 
1973, aflat pe rol la Tribunalul Ca
pitalei, secția a Il-a penală).

Din caietul 
grefierului

„Recunosc, cind și cind fac scandal și-i 
mai Înjur pe colocatarii din imobil, dar 
vina o poartă frații mei, deoarece, in timp 
ce eu mă aflam deținut pentru complicitate 
la delapidare, și-au vîndut partea lor din 
imobilul In care locuiam la niște cetățeni 
pe care eu nu-i simpatizez. Din această 
cauză uneori devin nervos pe noii mei ve
cini și, fără să vreau, îmi mai vărs focul 
pe ei“.

(Din declarația inculpatului Florian 
Iliescu din București).

„Individul, pe care am aflat că-1 cheamă 
Constantin Rădulescu, duce o viață parazi
tară in sensul că merge prin mai multe 
localuri și promite la diverși consumatori 
să le facă cunoștință cu tinere fete, în 
schimbul unei sume de bani. Cer să fie 
condamnat exemplar acest parazit care și 
pc mine m-a amăgit, cu toate că-i plătisem 
o masă și 50 de lei...".

(Depoziție de mar toi- in dosarul nr. 
2587/1973. Judecătoria sectorului 7).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

13.00 Alo ! Aici e Stroe !
13.10 Recital Alexandru Jula șl 

Ionel Miron.
13.25 Invincibilul Mighty Mouse.
13.31 Canțonete cu Ion stoian.
13,38 Antologie umoristică TV cu 

Ștefan Tapalagă șl Aurel 
Giurumia.

13,42 Start la Album duminical : 
„Hora tinereții" — melodie in 
primă audiție de George Grigoriu.

13,45 Cupletul zilei de Aurel Felea 
și Sady Rudeanu. Interpre
tează Radu Zaharescu.

13.52 Muzică populară cu Irina Loghin.
14,02 Fabule de Stelian Filip, ilus

trate de Clk Damadian.
14.05 Microrecital Ildiko Bokor.
14.15 Teatru scurt : „Directorul de 

teatru" după I. Dongorozi. 
Cu : Amza Pellea, Silviu 
Stânculescu. Mircea Șeptilici, 
Nlculescu-Cadet, Rodica Po- 
pescii și alții.

14.25 Secvențe din istoria filmului 
muzical : „West Side Story".

14.30 Un zimbet pe 16 mm.
14,35 Reportajul faptului divers.
14.47 Reintilnire cu Rika Zarai. 
15.00 „Săptămîna crestelor".
15.10 Selecțluni din spectacolul 

oferit fruntașilor în producție 
de la uzina de utilaj chimic „Grlvița roșie".

15,50 Jurnal de călătorie : Grecia 
antică văzută de Corneliu Leu.

16,03 Muzică de promenadă.
16.15 Plecarea în Marele Premiu 

automobilistic dc la Monte Carlo.
16,25 Aventuri în epoca de piatră.
16.50 Cîntă Angela Similea.
17,00 Aspecte din Marele Premiu 

automobilistic de la Monte Carlo.
17,10 Film serial pentru tineret : 

„Tunelul timpului". Episodul 
IX — „Debarcarea".

18,00 Cîntare patriei. Concurs co
ral interjudețean. Transmi
siuni directe de la Casa de 
cultură a tineretului din Iași 
și Studioul de concerte al 
Radioteleviziunil.19.20 1001 de seri.

19.30 Telejurnal • Săptămîna po
litică internă și internațională in imagini.

20.10 Reportajul săptămlnil : „La 
aceeași adresă" de Ion Sava

20.30 Film artistic : „Cum se creș
te un copilaș". Regia : Ho
ward Hawks. Cu : Katherine 
Hepburn și Cary Grant. Premieră pe țară.22.10 Telejurnal.

22,20 Duminica sportivă.
PROGRAMUL II

.11,00 —■ 13.00 Concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor 
Mlrcea Cristescu : Program 
Beethoven. Solist Valentin 
Gheorghiu. In pauză : Viața 
muzicală în actualitate.20.10 Avanpremieră.

20.15 Eroi îndrăgiți de copii „Delfinul Flipper".
20.40 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, cl- 

,1 «a "®1\atoRraflcă și plastică. 21.00 Publicitate.
21,03 De pe scenele lirice ale țării. 

Fragmente din opera „Pes
cuitorii de perle" de g' Bi
zet (partea I). in interpre
tarea colectivului Operei Române din Cluj.

21.50 Telex tehnico-științlfic.22.10 Film serial „Mannlx".
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Comitetului Central al Partidului Comunist din Irlanda
DUBLIN

Dragi tovarăși.
Cu prilejul celei de-a 40-a aniveraări a creării Partidului Comunist 

dtn Irlanda, adresăm tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, poporului 
irlandez calde felicitări și un salul frățesc, in numele comuniștilor, al 
clasei muncitoare și al Întregului popor român.

Oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu simpatie activitatea 
Partidului Comunist din Irlanda pentru apărarea și promovarea intere
selor fundamentale ale clasei muncitoare și ale tuturor oamenilor muncii, 
pentru unirea forțelor progresiste, populare, în lupta pentru victoria 
cauzei păcii, democrației și socialismului.

Exprimindu-ne satisfacția pentru raporturile de colaborare tovără
șească și stimă reciprocă statornicite între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Irlanda, avem convingerea că ele vor continua să 
se dezvolte, in interesul întăririi prieteniei dintre partidele și popoarele 
noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN

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

Mulțumesc Excelenței Voastre deosebit de călduros pentru amabilul 
mesaj de felicitări pe care mi l-ați adresat cu prilejul preluării funcției 
de președinte al Israelului, precum și pentru bunele dumneavoastră urări 
de pace și prosperitate.

EPHRAIM KATZ1R
Președinte al Israelului

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R.
Tovarășul Mihai Dalea, președin

tele Consiliului Central al U.G.S.R.. 
a primit simbătă pe Jan Les, pre
ședintele Uniunii Internaționale a 
Sindicatelor Minerilor, și Atilio 
Francini. secretar general al aces
tei uniuni, care au participat la se
siunea Comitetului Administrativ al 
Uniunii Internaționale a Sindicate
lor Minerilor, ce a avut loc la Bucu
rești, intre 31 mai și 1 iunie.

Oaspeții au adresat sindicatelor 
din România calde mulțumiri pentru

Plecarea secretarului de stat pentru agricultură 
și resurse naturale al Republicii filipine

Simbătă dimineața a părăsit Capi
tala A. R. Tanco, secretar de stat 
pentru agricultură și resurse naturale 
al Republicii Filipine. care a făcut 
o vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Gheorghe 
Dobra, prim-adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei. Con
stantin Stanciu, adjunct al ministru
lui comerțului exterior.

A fost prezent Luis Moreno-Sal-

Noul mers al trenurilor 
si autobuzelor a

Cu începere de Ia 3 iunie intră in 
vigoare noile mersuri de trenuri și 
autobuze. Graficele de circulație fe
roviară și rutieră cuorind numeroase 
îmbunătățiri. Altfel, s-au inliintat 106 
trenuri accelerate și personale care 
vor circula pe liniile ferate princi
pale : București — Craiova — Petro
șani — Cluj, București — Bîrlad — 
Iași. București — Bacău — Sucea
va. București — Alexandria — Zim- 
nicea șl București — Brasov — Tirgu- 
Mureș — Cluj — Baia Mare. Trenul 
accelerat internațional 201/202. care 
Dină acum avea du netul terminus 
București-Nord. a fost prelungit pină 
la Constanta, creindu-se astfel o le
gătură directă intre principalele ora
șe din Europa occidentală și centrală 
cu stațiunile de pe litoralul românesc 
al Mării Negre. Internaționalul „Ma
maia Expres- de pe ruta Berlin — 
Varșovia — Praga — Budapesta — 
Mangalia va facilita totodată o legă
tură directă cu stațiunea bulgară 
Varna, printr-o ramificație din sta
țiile C.F.R. Medgidia și Negru Vodă.

LA C P L. ORADEA
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Prin produsele sale, de calita
te, livrate intr-o gamă variată, 
Combinatul de prelucrare a lem
nului din Oradea, unitate de 
prestigiu in ramura prelucrării 
lemnului din țară și in structura 
economică a județului Bihor, 
și-a făcut un bun renume, atit 
in tară, cit fi peste hotare. A- 
firmatia este atestată si de fap
tul că. in prezent, volumul este 
de 3 ori mai mare decit In a- 
nul 1970.

în cadrul fabricilor de mobilă 
din Oradea, Beiuș. Tileagd și 
din orașul Dr. Petru Groza, care 
aparțin de C.P.L. Oradea, a fost 
executat mobilier de înaltă cali
tate, cu care au fost Înzestrate 
o serie de unități hoteliere de 
pe litoral, complexul hotelier și 
restaurantul „Nufărul" din sta
țiunea Felix, complexul comer
cial și hotelul „Dacia" din Ora
dea, precum și diferite hoteluri 
fi restaurante din alte țări. De

ELEMENTE PREFABRICATE PENTRU

CONSTRUCȚII ZOOTEHNICE
SLOBOZIA (Corespondentul 

„Scînteii", Lucian Ciubotarul. — 
La întreprinderea de prefabri
cate din beton-Călărasi a 
fost proiectată o nouă structură 
de grajd (cu o lungime de 72 de 
metri și o deschidere de 12 me
tri) care va fi realizată in între
gime din panouri exterioare ter- 
moizolante. Potrivit proiectului, 
grajdurile sint prevăzute cu a- 
dăpâtori automate, ventilație, 
iluminat și furajare mecanizată. 

condițiile create bunei desfășurări a 
sesiunii Comitetului Administrativ și 
pentru ospitalitatea cu care au fost 
înconjurați in tot timpul șederii in 
România.

Președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R. și-a exprimat convinge
rea că dezvoltarea legăturilor din
tre sindicatele minerilor va contribui 
la întărirea unității de acțiune a 
celor ce muncesc in lupta lor impo- 
trlva exploatării și asupririi, pentru 
pace șl progres social.

cedo. ambasadorul Republicii Fili
pine in România.

Cu prilejul vizitei, ministrul filipi- 
nez a purtat convorbiri cu cadre dc 
conducere din economie privind posi
bilitățile de colaborare și cooperare, 
in special in domeniile minier, pe
trolier. chimic și agricol, precum și 
de intensificare a schimburilor co
merciale dintre cele două țări.

(Agerpres)

Trenurile care vor circula cu viteze 
de 120—140 km pe oră vor fi cu 20 
mai multe decit In perioada prece
dentă.

In ceea ce privește ediția 1973 a 
mersului de autobuze, se remarcă ex
tinderea liniilor de autobuze inter
urbane in 540 de localități, lungimea 
ei totală depășind astfel 50 000 de ki
lometri. La întocmirea sa, organele 
de resort s-au preocupat de îmbu
nătățirea servirii salariat ilor care 
locuiesc in orașele și comunele apro
piate de marile unități industriale, 
cum ar fi cele de la Pitești, Rm. Vil- 
cea, Baia Mare, Brașov, Tirgoviște și 
Ploiești. Legăturile cu stațiunile bal
neoclimaterice și locurile de agre
ment sint îmbunătățite prin crearea 
a peste 50 de curse rapide.

De la aceeași dată se inaugurează 
și traficul pe 7 trasee care unesc mai 
multe localități din România și Un
garia. Continuă să se desfășoare, de 
asemenea, circulația rutieră intre 
Timișoara și Belgrad.

(Agerpres)

la directorul combinatului, tova
rășul inginer Vladimir Oros, am 
aflat că printre produsele care 
se bucură de cea mai bună a- 
preciere pe piața Internă și ex
ternă se numără așa-numitul 
program „Dacia", care se com
pune din cameră de zi. dormi
tor. cameră de lucru și biblio
tecă. O noutate in cadrul pro
gramului „Dacia" o constituie 
realizarea camerei de zi cu imi
tație de intarsie pe motive fol
clorice bihorene.

Ca o consecință a realizării 
planului pe 5 luni cu 8 zile mal 
devreme, sarcinile contractuale 
au fost substanțial depășite, li- 
vrindu-se o producție suplimen
tară în valoare de peste 3 mi
lioane 
peste 
port.

lei la piața internă și de
500 000 lei valută la ex-

Durnitru GATA 
corespondentul „Scînteii'

Ele sint rezistente la solicitări, 
Iar durata de execuție se reduce 
la jumătate. Pe șantier urmează 
să se execute doar pregătirea te
renului, săparea fundațiilor și 
turnarea betonului de legătură 
intre elemente. Pentru a asigura 
păstrarea in bune condiții a fu
rajelor, specialiștii Întreprinde
rii din Călărași au proiectat _ și 
un siloz in aer liber, adoptind 
soluții rapide de construcție a 
acestuia.

întâlnire la C. C. al P. C. R.
Simbătă dimineața, tovarășul Miron 

Constantincscu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C C. al P.C.R., s-a inlilnlt. la sediu) 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, cu delegația Partidu
lui Comunist din Uruguay, formală 
din tovarășii Josă Luis Massera. 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.U.. Juan Jos* Ormacchra. 
membru al C.C. al P.C.U.. secretar 
al organizației P.C.U. din Montevl-

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarâșul Paul Niculescu-Mizil, 

vicepreședinte al Consiliului do Mi
niștri. a primit, simbătă dimineața, 
pe scriitorul francez Pierre Emma
nuel, membru al Academiei franceze, 
președintele P.E.N. Clubului francez,

Delegația Frontului Patriotic laoțian 
părăsit Capitala(Neo Lao Haksat) a

Delegația Frontului Patriotic Lao
țian (Nco Lao Haksat), condusă de 
Nouhak Phoumsavan, membru al 
Comitetului Permanent al Comite
tului Central al F.P.L., care, la Invi
tația Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră, a părăsit 
simbătă dimineața Capitala.

La plecare, membrii delegației au 
fost salutați de tovarășii Gheorghe

întoarcerea de la Varșovia a delegației 
Consiliului Culturii și Educației Socialiste

Simbătă seara s-a înapoiat in Ca
pitală. venind de la Varșovia, de
legația Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste condusă de tovară
șul Dumitru Popescu, președintele 
C.C.E.S., care a participat la confe-

Plecarea secretarului Partidului Socialist Belgian
Simbătâ, 2 iunie, tovarășul Jan 

Luyten, membru al Biroului Națio
nal. secretar al Partidului Socialist 
Belgian, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in țara 
noastră, a plecat spre patrie.

Decernarea premiilor Uniunii 

scriitorilor pe anul 1972
In Capitală a avut loc. simbătă la 

amiază, festivitatea decernării pre
miilor Uniunii scriitorilor pe anul 
1972.

S-au acordat următoarele premii : 
Poezie : Eugen Jebeleanu pentru 

volumul „Hanibal", Ben Corlaciu 
pentru volumul ..Starea de urgență" 
și Constanța Buzea pentru cartea 
„Leac pentru ingeri".

Proză : Marin Preda pentru „Ma
rele singuratic" șl Corneliu Ștefa- 
nache pentru „Ziua uitării".

Dramaturgie : Vasile Rebreanu și 
Mircea Zaciu pentru volumul de tea
tru „Sechestrul".

Publicistică și reportaj : Nichita 
Stănescu pentru volumul „Cartea de 
recitire" și Octavian Paler pentru 
cartea „Drumuri prin memorie".

Literatură pentru copii și tineret : 
Costache Anton pentru volumul 
..Ochii aurii ai Roxanei" și Corneliu 
Buzinschi pentru volumul „Hoții de 
vise".

Critică și istorie literară : Șerban 
Cioculescu pentru studiul „Aspecte 
literare contemporane", Mihai Dra
gan pentru lucrarea „Bogdan Petri- 
ceicu Hasdeu" și Ion Vlad pentru
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX...
BELGRAD (Prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Prin victoria de 
vineri seara a lui Ștefan Băiatu. 
lotul boxerilor români a pășit, cum 
s-ar zice, cu dreptul la cea de-a XX- 
a ediție a campionatelor europene. 
Ieri dimineață am asistat la o scurtă 
consfătuire tehnică in cadrul căreia 
antrenorii Ion Popa, Petre Mihail și 
conducătorul delegației, Al. Vladar, 
au făcut analiza acestui prim meci. 
Lăudindu-1 pentru unele merite, ei 
au criticat, totodată, sever citeva 
dintre neajunsurile arătate de Băiatu 
in lupta oe ring. Este drept, se știa 
dinainte că boxerul nostru — bine 
format fizic pentru categoria semi- 
muscă : la numai 48 de kilograme, 
1,69 metri Înălțime ! — nu are expe
riență tocmai față de adversarii 
inalți și cu alonjă, aceasta fiindcă 
in tară campionul nostru nu a in
tilnit și nu Intilnește decit comba
tanți scunzi. Tinărul finlandez Jar- 
vlnen era cu doi centimetri mai 
Înalt decit Băiatu : in plus s-a do
vedit viguros și bine pregătit din 
punct de vedere tehnic. Boxerul 
nostru nu a prea respectat nici sfa
turile antrenorului din colț.

Viitorul meci va fl Împotriva tî- 
nărului bulgar Fucidjiev, care. In 
mod normal, la 18 ani nelmpllnițl, 
nu-1 poate împiedica din drum pe 
Ștefan Băiatu.

In gala de ieri după-amiază, la 
categoria mijlocie, Alee Năstac a 
încrucișat mănușile cu irlandezul 
Cristopher Elliot. Acest Elliot este 
puternic și rezistent ca majoritatea 
pugillștllor britanici, știe box. insă, 
la cel 21 de ani al săi. nu are sufici
entă experiență pe ringul interna
țional.

Năstac avea să ne convingă pe 
toți — inclusiv pe spectatorii aflați 
in tribune (care l-au aplaudat in 
mai multe rinduri) — că este mai 
bine pregătit și mai tare decit pugi- 
listul irlandez. In primele șase mi
nute ale luptei, irlandezul a fost, de 

dco. șl Martha Valentini de Massera. 
activistă a C.C. al P.C.U., care, la 
Invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită de prietenie in țara noastră. 
A participat Constantin V&siliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb reciproc do Informații In le
gătură cu activitatea și principalele 
preocupări actuale ale celor două 
partide.

cu care a avut o convorbire cor
dială.

A participat Ion Hobana. secretar 
al Uniunii scriitorilor.

(Agerpres)

Pană, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.

Erau prezenți Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul Republicii Democrate 
Vietnam, și Lam Van Luu, ambasa
dorul Republicii Vietnamului de Sud 
la București.

(Agerpres) 

rința miniștrilor culturii din unele 
țări socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
so aflau membri ai conducerii con
siliului. precum și Jaromir Oclie- 
duszko. ambasadorul R. P. Polone la 
București. (Agerpres)

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

scrierile ..Convergențe" și „Povesti
rea. destinul unei structuri".

Traduceri din literatura universală: 
A. E. Baconsky pentru „Panorama 
poeziei universale contemporane" și 
Leon Levițchi pentru „Versuri alese" 
de Robert Browning.

Traduceri din literatura naționali
tăților : Paul Drumara pentru volu
mul „Maimuța plingăreață" de Ba- 
lint Tibor.

Literatura naționalităților conlocui
toare : Szilagyi Domokos pentru vo
lumul de poezii „Conferința de pre
să", Bajor Andor pentru schițele sa
tirice „Gărgăuni", Franz Heinz pen
tru nuvela „Mai răi decit clinii" și 
Immanuel Weissglass pentru volu
mul de poezii „Hanul din urmă".

Debuturi : Alexandru Călinescu 
pentru cartea „Anton Holban și com
plexul lucidității", Radu Mareș pen
tru volumul „Anna sau pasărea pa
radisului", Dușan Petrovici pentru 
volumul „Lebede ale puterii". Dan 
Verona pentru cartea „Nopțile mi
gratoare". Saszet Geza pentru volu
mul „Certitudini" și Varadi B. Laszlo 
pentru cartea „Pui de pește".

(Agerpres)

altfel, trimis dc două ori la podea. 
Năstac avea, așadar, un net avantaj 
încă înainte de ultima repriză. Poate 
tocmai de aceea, el n-a mai insis
tat prea mult, știind că... il așteap
tă și alte partide. Juriul i-a acordat 
decizia la puncte, firesc, in unanimi
tate (5—0).

La aceeași categorie, vest-germa- 
nul Heimann l-a întrecut la puncte 
pe grecul Gianopoulos, în timp ce 
campionul olimpic Viaceslav Leme- 
șev l-a învins prin k.o. tehnic, in 
rundul trei, pe maghiarul Rapcsak.

Seara, coincidența a făcut ca și 
Cuțov cel mic, Simion, să intilneas- 
că, la categoria semlușoară. tot un 
irlandez, pe Charles Nash, cu un 
an mai in virată decit românul (21— 
22). Spre deosebire de Elliot, acest 
irlandez are experiența turneului 
olimpic de la Miinchen, unde obți
nuse trei victorii inainte de a pier
de, in sferturile de finală, prin des
calificare, in favoarea polonezului 
Szcepanski, viitor campion al cate
goriei. Simion Cuțov a ciștigat net la 
puncte (Nash a fost de două ori la 
podea I).

Valeriu MIRONESCU

...Șl DE LUPTE
Campionatele europene de lupte 

greco-romane au continuat la Hel
sinki cu disputarea primelor intil- 
niri din turul II. Tinărul sportiv ro
mân Eugen Hupcă (catcg. 68 kg) 
a obținut o nouă victorie, dc data 
aceasta in fata albanezului Nikolla 
(învins nrin tuș. după 6'50”). în li
mitele categoriei 52 kg. Nicolae Gln- 
Eă a ciștigat. prin descalificare, me
ciul cu finlandezul Jaervinen. Cam
pionul olimpic Gheorghe Berceanu 
l-a intilnit ne redutabilul luptător 
bulgar Hristov, cu care a terminat 
la egalitate. Adrian Popa si Nico-

Plecarea delegației 
economice chineze

Simbătă după-amiază a părăsit 
Capitala, indreptindu-se spre patrie, 
delegația chineză condusă de Sun 
Siao-fun, președintele părții chineze 
In Comisia dc colaborare tehnico- 
ștlințifică dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Chineză.

La aeroportul Otopeni. oaspeții au 
fost conduși dc Gheorghe Pacoste, 
adjunct a1 ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, președintele 
părții române in comisie, dc alte 
persoane oficiale.

A fost prezent Lu Ți-stn. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Chineze la București.

(Agerpres)

Ședința de constituire 
a Grupului parlamentar 

pentru relații de prietenie 
România-Columbia

La Palatul Marii Adunări Națio
nale, in prezența a numeroși depu- 
tați, a avut loc ședința de constituire 
a Grupului parlamentar pentru re
lații de prietenie România-Columbia.

In funcția de președinte a fost 
ales acad. prof. Ștefan Bălan, mem
bru al Comisiei pentru politică ex
ternă a M.A.N., vicepreședinte — Ti
tus Popovici, Iar ca secretar — Iuliu 
Fejes.

ÎN CAPITALĂ

Simpozion consacrat 
aniversării revoluției 

de la 1848
în orașele și satele Datriei conti

nuă să aibă loc manifestări consa
crate aniversării a 125 de ani de la 
Revoluția burghezo-democratică de 
la 1848 din țările române.

In Capitală s-a desfășurat, simbă
tă dUDă-amiază, un simpozion orga
nizat de Societatea de științe isto
rice din Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea sindicatelor din invă- 
tămint. știință și cultură.

Manifestarea, al cărui cuvint de 
deschidere a fost rostit dc acad. 
Petre Constantinescu-Iași. a prilejuit 
prezentarea unor interesante comu
nicări privind condițiile care au fa
vorizat pregătirea și desfășurarea re
marcabilului eveniment istoric pe
trecut in urmă cu 125 de ani, dezi
deratele majore ale mișcării revolu
ționare pașoptiste, activitatea unora 
dintre fruntașii generației de revo
luționari de la 1848.

Cronica zilei
în prezenta poetei italiene Te

resa MarJa Moriglloni-Drăgan, a 
fost făcută cunoscută cititorilor 
noștri culegerea sa bilingvă de 
„Poeml-Poeme", tipărită de editura 
bucureșteană „Univers".

Volumul, lansat in premieră la li
brăria „Dacia" din Capitală, cuprin
de cele mai reprezentative creații in 
versuri si proză ale sensibilei scrii
toare italiene.

Profilul scriitoricesc al poetei. ine
ditul creației sale sint fixate intr-o 
prefață semnată de criticul Romul 
Munteanu. Volumul beneficiază de 
o deosebită condiție grafică și e bo
gat ilustrat.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 ți 6 iunie. în țară : Vreme căl
duroasă. Cerul va fi variabil, pe alo
curi. In jumătatea de vest a țării, sint 
posibile ploi de scurtă durată. în a 
doua parte a intervalului. Vint slab, 
pină la potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 10 și 20 de 
grade, Iar cele maxime între 22 și 32 
de grade, izolat mal ridicate. In Bucu
rești : Vremea va fi călduroasă, cu 
cerul variabil. Vint In general slab. 
Temperatura se menține ridicată.

TENIS

Roland Garros
Ieri. soarele și-a făcut din nou 

apariția la Roland Garros, spre sa
tisfacția spectatorilor și mai ales a 
tenismanilor care-și dispută parti
dele decisive. Ilie Năstase a cules 
iarăși aplauzele publicului parizian, 
în urma victoriei obținute in trei 
seturi (6—0, 6—2. 7—6) în partida cu 
englezul Roger Taylor. Calificat în 
semifinale, Ilie Năstase il va Intîlnl 
pe americanul Tom Gorman care 
l-a eliminat cu 6—4, 7—6, 4—6, 6—1 
pe cehoslovacul Jan Kodes, unul 
din foștii cîștigători ai acestui tur
neu.

Năstase împreună cu americanul 
Connors s-au calificat pentru finala 
probei de dublu, învlngîndu-1 în 
semifinale (6—4, 7—6) pe vest-germa- 
nii Fassbender și Pohmann.

Iată citeva rezultate din optimile 
de finală ale probei de dublu mixt : 
Darmon (Franța), Lara (Mexic)— 
Wade (Anglia), McMillan (R.S.A.) 
1--6, 6—3, 7—5 ; Franțoise Durr,
Barclay (Franțaj-^-Iudlth Gohn, 
Hărădău (România) 6—0, 6—1.

GRECO-ROMANE
lae Ncguț au pierdut Intilnirile cu 
polonezul Krzesinki și. respectiv, so
vieticul Reazanțev.

Aseară, in turul trei, Eugen Hupcă 
l-a Învins prin tuș pe finlandezul 
Isotalo, Victor Dolipschi a terminat 
nedecis cu Topuz, campionul Tur
ciei, iar Nicolae Martinescu a pier
dut meciul cu bulgarul Lozanov. 
S-au mat calificat pentru turul IV 
Nicolae Gingă (a dispus la puncte 
de cehoslovacul Zeman) și Adrian 
Popa (l-a învins prin tuș pe ma
ghiarul Kocsis).

LA BUCUREȘTI, SUB SEMNUL

PRIETENIEI Șl COLABORĂRII

Zilele tehnice ale R. D. Germane
Rudolf MURGOTT

președintele Camerei de comerț exterior a R. D. Germane

Aplicarea cuceririlor științei și teh
nicii este îndreptată constant in so
cietatea socialistă spre accelerarea 
dezvoltării forțelor de producție, con
diție esențială a ridicării bunăstării 
materiale și spirituale a oamenilor 
muncii. Creșterea productivității 
muncii, dezvoltarea in ritm susținut 
a producției, Îmbunătățirea continuă 
a calității produselor impun cu nece
sitate dezvoltarea progresivă a acti
vității pe tărim științific și, evident, 
preocupări ^convergente pentru trans
punerea in practică a rezultatelor 
cercetării.

Progresul tehnico-științific în ță
rile socialiste este grăbit in mod 
sensibil cu ajutorul integrării eco
nomice socialiste. Aceasta reiese și 
din sarcinile programului complex al 
țărilor membre C.A.E.R. Rezultă, de 
aici, necesitatea unei utile colaborări 
economice și a unui schimb tehnico- 
științific dc cunoștințe și experiențe.

Acestui scop li servesc, desigur, și 
acțiunile Întreprinse de forurile de 
resort din R. D. Germană și Româ
nia pentru dezvoltarea colaborării 
reciproc avantajoase în domeniile 
științific și tehnic.

Aș dori să subliniez că în Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală, Încheiat În urmă cu un an 
Intre țările noastre, este reliefată do
rința ambelor părți de a dezvolta șl 
adinei colaborarea economică și teh- 
nico-științifică. Acest tratat a dat noi 
impulsuri colaborării reciproce* în 
producție și cercetare. Doresc să 
amintesc, in acest sens, colaborarea 
privind1 realizarea de instalații mari 
pentru exploatarea „la zi" și pentru 
industria mijloacelor de transport. 
Alte acțiuni de interes reciproc se 
referă Ia fabricarea de mașini-unelte, 
utilaje electrotehnice, cooperarea in 
industria chimică etc. S-a dovedit că 
structura economiilor naționale ale 
țărilor noastre oferă bune premise 
pentru o colaborare efectivă.

Pregătiri pentru „întîlnirea cosmică46 
sovieto- americană „Soiuz-Apollo46

în U.R.S.S. și in 
S.U.A. se află in plină 
desfășurare pregătirile 
pentru operațiunea de 
cuplare in Cosmos 
a navelor spațiale 
„Soiuz" și „Apollo" — 
prevăzută in Acordul 
sovieto-american pri
vind cooperarea in do
meniul cercetării ți 
folosirii spațiului cos
mic in scopuri pașnice. 
Deși această „intilnire 
cosmică" va avea loc 
abia in a doua jumă
tate a anului 1975, ea 
a suscitat de pe acum 
interes in opinia pu
blică și îndeosebi in 
rindul specialiștilor.

Proiectul de cuplare 
a celor două nave spa
țiale a fost pus la 
punct cu prilejul întil- 
nirii dintre specialiștii 
sovietici și americani, 
care a avut loc la 
Houston in iulie 1972. 
De la acea dată și 
pină in prezent, spe
cialiștii și cosmonauta 
din cele două țări s-au 
intilnit in mai multe 
rinduri atit la Houston,

cit și la Moscova, pen
tru a aborda si solu
ționa împreună nu
meroase probleme or
ganizatorice și tehnice.

Programul zborului 
comun prevede lan
sarea, pe o orbită con
venită inițial, a unei 
nave de tip „Soiuz" 
cu doi cosmonauți la 
bord, urmată la un in
terval de 7 ore și ju
mătate de o navă „A- 
pollo" cu un echipaj 
de trei cosmonauți, 
lansată de la Cape 
Kennedy. După 24 de 
ore de zbor autonom, 
nava „Apollo" se va 
cupla cu nava „Soiuz", 
pentru a alcătui îm
preună un sistem unic 
pilotat. Timp de circa 
50 de ore, cei 2 cos
monauți sovietici și 3 
americani vor încon
jura Pămintul, vor 
trece de pe o navă pe 
alta și vor proceda la 
experiențe științifice 
și la emisiuni de tele
viziune destinate Pă- 
mintului. Cosmonauții 
sovietici și americani

Săptămîna viitoare, la poligonul Tunari

CAMPIONATEIE INTERNAȚIONALE DE TIR A1E ROMÂNIEI
- una dintre cele mai meri competiții europene ale anului

Poligonul Tunari găzduiește, peste 
citeva zile, o nouă ediție (a XVI-a) 
a campionatelor internaționale de tir 
ale României. Se contează — pe baza 
confirmărilor deja prezentate forului 
nostru de specialitate— pe o parti
cipare foarte numeroasă (peste 350 de 
concurenți din 19 țări reprezentind 
Europa, America, Asia) și dintre 
cele mai valoroase. Din discuția avu
tă cu secretarul general al F.R.T., 
prof. S. Barany, rezultă că. în afara 
vedetelor tirului românesc, medaliați 
la cele mai mari concursuri interna
ționale, pe standurile de concurs vor 
mai fi numeroși trăgători de „mare 
calibru", recordmani sau campioni o- 
limpici, mondiali și europeni. Primii 
oaspeți — trăgătorii cubanezi — au

în citeva
După o întrerupere de peste două 

săntămini. campionatul diviziei A la 
fotbal se reia astăzi cu partidele e- 
tapei a 25-a. Pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală (ora 19). derbiul 
etapei : Steaua—Universitatea Cra
iova. Cel de-al doilea joc programat 
in Capitală se va desfășura la ora 
17.30 pe stadionul Politehnica, intre 
Sportul studențesc si F.C. Argeș.

în țară sint programate următoare
le meciuri : C.S.M. Reșița—Dinamo, 
C.F.R. Cluj—Steagul roșu, Jiul Pe
troșani—Rapid, F.C. Constanta—Uni-

Așa cum s-a apreciat în cadrul lu
crărilor ultimei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale de colaborare 
economică — sesiune care a marcat 
și împlinirea unul deceniu de exis
tență a acestei comisii — intre țările 
noastre se dezvoltă o tot mai fruc
tuoasă colaborare tchnico-științificâ. 
O influență favorabilă ’asupra desfă
șurării eficiente a colaborării pe 
acest plan au avut-o relațiile directe 
intre ministere și organizații econo
mice centrale, intre combinate și În
treprinderi. Aceste forme și metode 
vor avea, fără Îndoială, o influență 
pozitivă și asupra colaborării noastre 
In viitor.

La mai buna cunoaștere și promo
vare in continuare a posibilităților 
noastre de colaborare in diverse do
menii iși propun să contribuie și ma
nifestările ocazionate de „Zilele teh
nice ale Republicii Democrate Ger
mane" care se vor desfășura la Bucu
rești Intre 4 și 7 iunie. Cu această 
ocazie oameni de știință, ingineri și 
tehnicieni din R. D. Germană vor 
prezenta numeroase referate privind 
experiențele, rezultatele și perspecti
vele activității lor. Temele Îmbrăți
șează o arie largă din acele dome
nii în care relațiile noastre de co
laborare au perspective de dezvol
tare. Din informarea reciprocă asu
pra rezultatelor și tendințelor mun
cii tehnlco-ștlințiflce de concepție 
— un obiectiv principal al seriei de 
conferințe, ce se vor prezenta în ca
drul apropiatelor „Zile tehnice", 
organizate sub egida Camerei de co
merț exterior a R. D. Germane —• 
pot reieși noi posibilități de lărgire 
și adîncire 4 colaborării.

în numele Prezidiului Camerei de 
comerț exterior a R. D. Germane 
doresc să-mi exprim speranța că 
această manifestare va contribui la 
adincirea cunoașterii reciproce, la 
întărirea in continuare a prieteniei 
și colaborării intre țările noastre.

vor lua masa și vor 
dormi împreună in a- 
ceeași navă spațială. 
Apoi, cele două nave 
iși vor continua zbo
rul separat : „Soiuz" 
va ateriza pe terito
riul sovietic, iar „A- 
pollo" va ameriza in 
Pacific.

Echipajul american 
stabilit de N.A.S.A. 
pentru nava „Apollo" 
va fi condus de Tho
mas Stafford, astro
naut-veteran. partici
pant la trei misiuni in 
spațiu. Ceilalți doi 
membri ai echipajului 
vor fi Vance Brand și 
Donald Slayton. Zilele 
trecute au fost stabi
lite și echipajele prin
cipale și de rezervă 
pentru nava „Soiuz". 
In primul echipaj so
vietic figurează Alexei 
Leonov și Valeri Ku
basov, eroi ai Uniunii 
Sovietice ; In al doilea, 
Anatoli Filipcenko ți 
Nikolai Rukavișni- 
kov, eroi ai Uniunii 
Sovietice.

A. M.

sosit ieri ; ceilalți sint așteptați luni 
și marți.

Campionatele internațiopale ale 
României — competiție Înscrisă m 
calendarul Uniunii Internaționale de 
Tir, cea mai mare competiție euro
peană a anului — se desfășoară in 
intervalul 7—10 iunie, la următoarele 
probe : pușcă liberă, pistol liber, pis
tol viteză, armă standard, pistol cali
bru mare, talere aruncate din șanț, 
talere aruncate din turn (skeet) și — 
o probă spectaculoasă, in reluare 
pentru sportivii noștri — mistreț 
alergător. în două dintre probe, ciș- 
tigătorilor li se vor decerna cupe 
challenge : la armă liberă (poziția 
culcat) — Cupa „Iosif Sirbu", iar la 
talere aruncate din șanț — „Marele 
Premiu Carpați".

r î n d u r i
versitatea Cluj ; U.T. Arad—Petrolul, 
A.S.A. Tg. Mureș—Sport-club Ba
cău.

ATLETISM. — în cadrul concursu
lui de atletism de la Crawfordville 
(Indiana), cunoscutul recordman a- 
merican Rod Milburn a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
anului în proba de 110 m garduri : 
13”2/10.

• La Minsk, sovieticul Vâslii 
Hmelevski a stabilit cea mai bună 
performantă mondială in proba de 
aruncare a ciocanului : 73,40 m.



viața internațională
Consultările multilaterale 

de la Helsinki
HELSINKI 3 (Corespondență de la 

Dumitru Ținu). — Reuniunea pregă
titoare do la Helsinki a ținut șe
dințe de lucru, in mod exceptional, 
și simbătă, In vederea definitivării 
documentelor privind conferința gc- 
neral-c-uropeanâ pentru securitate si 
cooperare. Au avut loc ședințe fila 
grupului pentru problemele de pro
cedură. cu privire la participant! si 
Jocurile de desfășurare a celor trei 
faze ale conferinței.

Luind în considerare cu gratitudi

ne invitația guvernului Finlandei, 
aspectele practice, precum și princi
piul rotației — se arată in textul de 
document adoptat simbătă seara in 
grupul de procedură — participanții 
la reuniune au hotărit ca prima 
fază a conferinței să aibă loc la 
Helsinki, a doua fază la Geneva, iar 
cea de-a treia lot la Helsinki.

La Dipoli s-a anunțat oficial că 
principatul Monaco a cerut să par
ticipe la conferința europeană pen
tru securitate și cooperare.

„Tratatul dintre R. D. G. și R. F. G. 
oferă baza unei evoluții pașnice 

și avantajoase pentru ambele părți66
Declarația lui Herbert Wehner

BONN 3 (Agcrprcsl. — Președin
tele fracțiunii social-democrate din 
Bundestag. Herbert Wehner, a Infor
mat conducerea partidului său des
pre rezultatele convorbirilor pe care 
le-a avut recent cu primul secretar 
al C.C. al P.S.U.G. și cu reprezen
tanții fracțiunilor din Camera Popu
lară a R.D.G. El a relevat, printre 
altele : „Convorbirile pe care le-am 
purtat au prilejuit un schimb de idei

Comunicot bulgaro-grec

ATENA 2 (Agerpres). — A fost dat 
publicității comunicatul referitor la 
vizita efectuată in Grecia de mi
nistrul de externe al Bulgariei. Petăr 
Mladenov, și la convorbirile cu Phai- 
don Anninos Kavalieratos, ministru 
supleant ai afacerilor externe al Gre
ciei. în document se subliniază evo
luția favorabilă a relațiilor dintre 
Bulgaria și Grecia, dorința celor 
două guverne de a contribui la pro
gresul consultărilor pregătitoare mul
tilaterale de la Helsinki.

și de păreri. In legătură cu unele 
concepții și evoluții legate de intra
rea in vigoare a tratatului privind 
relațiile dintre R.F. Germania și 
R.D. Germană**. Ambele părți — a 
subliniat Wehner — și-au exprimat 
convingerea că tratatul oferă baza 
unei evoluții pașnice și avantajoase, 
pentru ambele părți, a relațiilor din
tre cele două state și că el trebuie 
transpus in fapt.

Abordarea problemelor internațio
nale — a spus Wehner — a relevat 
acordul in ce privește necesitatea a- 
sigurării păcii și convingerea comună 
că trebuie, și este posibil, să fie lă
sate in urmă timpurile și primejdiile 
războiului rece. Apropiata începere a 
conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și desfășurarea ei 
cu succes vor aduce, de asemenea, 
potrivit concepției comune a celor 
două părți, o importantă contribuție 
la asigurarea unei evoluții pașnice in 
Europa — a spus Wehner in înche
iere.

La rindul său, Wolfgang Mischnick, 
președintele fracțiunii Partidului Li- 
ber-Domocrat in Bundestag, a decla
rat că. in convorbirile pe care le-a 
avut la Berlin în timpul recent în
cheiatei sale vizite, s-a urmărit o 
prezentare clară a punctelor de ve
dere ale ambelor părți. „Firește că 
nu au fost lichidate dintr-o dată toate 
dificultățile și contradicțiile dintre 
R.F. Germania și R.D. Germană", a 
spus el, dar, prin asemenea discuții, 
pot fi lămurite punctele neclare și 
pot fi lichidate neînțelegerile ivite in 
prima etapă a relațiilor stabilite pe 
baza tratatului.

Evoluția ascendentă a relațiilor ’ • ■ • • ’lugoslavo-iramene
BELGRAD 2 (Corespondență de la 

S. Morcovescu). — Comunicatul dat 
publicității la încheierea vizitei In 
R.S.F. Iugoslavia a șahinșahului Ira
nului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamchr. și convorbirile avute cu 
președintele Iugoslaviei. Iosip Broz 
Tito, relevă că, în cursul acestor în
trevederi, desfășurate intr-o atmosfe
ră cordială și in spiritul relațiilor prie
tenești. s-a constatat cu satisfacție 
extinderea in toate domeniile a cola
borării dintre cele două țări și a fost 
reafirmată dorința dc a promova In

ITALIA

Manifestări populare 
cu prilejul aniversării 

republicii
ROMA 2 (Agerpres). — Sim

bătă au avut lac în întreaga 
Italie mari manifestări popu
lare, cu ocazia celebrării a 27 
de ani de la data referendumu
lui prin care se punea capăt 
monarhiei și se instituia Repu
blica Italiană, la scurt timp 
după căderea fascismului.

Intr-un mesaj adresat forțelor 
armate, președintele Italiei, Gio
vanni Leone, a confirmat fide
litatea față de „principiile con
sacrate de constituție in efortul 
care să unească pe toți cetă
țenii pentru a concilia toate mo
mentele de reînnoire cu respec
tul legalității".

MAREA BRITANIE

Sărbătorirea 
zilei naționale
LONDRA 2 — (Corespondență 

de la N. Plopeanu). Cu ocazia 
sărbătoririi oficiale a zilei de 
naștere a reginei Elisabeta șl a 
celei de-a 20-a aniversări a în
coronării sale — sărbătoare na
țională a Marii Britanii — la 
Londra ați avut loc, simbătă. o 
serie de festivități. Regina Eli- 
sabeta a participat la parada 
militară.

continuare prietenia și colaborarea 
multilaterală.

Abordind probleme internaționale, 
cel doi șefi dc stat au salutat pașii 
marcați pe drumul înțelegerii șl des
tinderii internaționale. In acest sens, 
s-a exprimat satisfacția pentru efor
turile care se depun pe planul întă
ririi securității și îmbunătățirii cola
borării in Europa și pentru rezulta
tele obținute deja in această privin
ță, exprimindu-so speranța că aceste 
eforturi vor fi continuate și convin
gerea asupra necesității ca acest pro
ces al destinderii și tratativelor să 
se extindă și asupra altor regiuni.

Totodată, cci doi șefi de stat și-au 
exprimat ingrijorarea in legătură cu 
situația critică din Orientul Apropiat, 
subliniind că pacea in această regiu
ne trebuie realizată pe calea aplicării 
prevederilor rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. Mo
hammad Reza Pahlavi și Iosip Broz 
Tito au reafirmat hotărirea țărilor 
lor de a depune in continuare efor
turi pentru realizarea destinderii in
ternaționale și pentru menținerea 
păcii in lume, pe baza coexistenței 
pașnice active intre toate statele, 
fără deosebire de sisteme sociale și 
politice. Ambele părți au subliniat 
necesitatea participării egale in drep
turi a tuturor țărilor la examinarea 
și rezolvarea problemelor internațio
nale de importanță generală.

Părțile au subliniat însemnătatea 
afirmării suveranității țărilor in curs 
de dezvoltare asupra resurselor na
turale proprii — bază a independen
ței lor economice.

Exprimind satisfacția pentru re
zultatele vizitei, șefii celor două 
state au căzut de acord să continue 
și pe viitor contactele iraniano-iugo- 
slave la toate nivelurile și să depună 
eforturi pentru dezvoltarea colabo
rării politice, economice; tehnico- 
știintifice, culturale și altele.

Iosip Broz Tito a acceptat invita
ția de a face o vizită in Iran, data 
urmind să fie stabilită ulterior.

BBQQBSIDBBB

Ziua pavilionului 
românesc la Tirgul 

internațional 
de la Tunis

TUNIS 2 (Agerpres). — Ziua 
pavilionului românesc la Tirgul 
internațional de la Tunis a fost 
marcată printr-o serie de ac
țiuni care s-au bucurat de o 
largă participare din partea o- 
ficialităților tunisiene și a orga
nizatorilor acestei manifestări. 
Presa locală și gazeta tirgului 
au consacrat articole speciale 
exponatelor românești, dezvol
tării economiei noastre națio
nale și dinamicii raporturilor e- 
conomice șl comerciale romăno- 
tunisiene.

Ambasadorul țării noastre la 
Tunis, M. Rădoi, a oferit, cu a- 
ceastă ocazie, o recepție la care 
au luat parte reprezentanți ai 
conducerii Partidului Socialist 
Desturian, membri ai guver
nului.

EXPOZIȚIE LA LIMA 
CONSACRATĂ ROMÂNIEI

LIMA 2 (Agerpres). — în ca
pitala peruană a fost deschisă, 
la 31 mai, expoziția pe tema 
„Realizări ale poporului român 
in 25 de ani de Republică**. La 
festivitatea inaugurală, au ros
tit scurte alocuțiuni președintele 
Asociației de prietenie și relații 
culturale peruano-române. Ju
lio Franco Castro, și secreta
rul general al Federației func
ționarilor bancari. Antonio Silva 
Zuniga. Cu acest prilej, M. Ni- 
colaescu. ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Româ
niei in Peru, a făcut o prezen
tare a succeselor obținute de 
poporul român sub conducerea 
P.C.R.

□ B B

După întîlnirea franco-americană 
de la Reykjavik

Convorbirii® dintre 
președintele Franței, 
Georges Pompidou, și 
președintele S.U.A., 
Richard Nixon, s-au 
incheiat vineri la fi
rn iază la Reykjavik, 
fără a fi dat publicită
ții obișnuitul „comuni
cat comun". Explica
ția, oferită de partea 
franceză, este că între
vederea celor doi pre
ședinți nu a avut ca
racter de tratative și 
de adoptare a unor de
cizii, ci s-a urmărit 
doar un schimb de pă
reri asupra unor pro
bleme de interes reci
proc. De altfel, înainte 
de a părăsi teritoriul 
Islandei, președintele 
Pompidou a afirmat 
că rezultatele nu tre
buie așteptate imediat 
după această întreve
dere șl a apreciat că 
suma acordurilor este 
mai mare decit cea a 
dezacordurilor.

In lipsa unor indicii 
mai clare asupra dis
cuțiilor și a pozițiilor 
celor două părți, zia
rele franceze comen
tează prudent acest 
dialog franco-ameri- 
can. Cotidianul „Le 
Figaro" consideră că 
interlocutorii și-au fă
cut concesii reciproce 
și că „echivocul per
sistă asupra naturii 
consultărilor prevăzu
te între S.U.A. și 
țările europene : bi
laterale. după dorin
ța francezilor — mul

tilaterale, după inten
ția americanilor". La 
rindul său, ziarul 
„L* Aurore" scrie că 
„in ciuda satisfacției 
afirmate de cei doi 
protagoniști in mo
mentul despărțirii, bi
lanțul este, in cele din 
urmă, destul de nega
tiv**.

Unele ziare aprecia
ză că problemele rela
țiilor franco-america-

CORESPONDENȚA
DIN PARIS

ne și, prin extensie, 
raporturile Statelor U- 
nite cu alte țări din 
Europa occidentală 
rămîn aproximativ in 
același punct în care 
se aflau șl Înainte de 
intilnirea de la Reyk
javik. In acest sens, 
„Combat" constată că 
unele concesii recipro
ce Înregistrate in Is
landa nu reușesc să 
simplifice dosarul com
plex al problemelor 
dintre cele două țări : 
„Cu toate că a obținut 
de la președintele 
Nixon recunoașterea 
proiectului său pri
vind o întilnire atlan
tică la nivel înalt și 
continuarea dialogului 
intre Paris șl Washing
ton, șeful statului 
francez nu a izbutit să 
schimbe poziția S.U.A.

asupra problemelor co
merciale și monetare. 
Absența comunicatului 
comun la sfirșitul re
uniunii reflectă menți
nerea divergențelor In
tre cele două țări" — 
conchide ziarul.

Confortul înțelegerii, 
cele doiiă părți vor 
continua consultările 
săptămina viitoare, cu 
prilejul întrevederii 
dintre Michel Jobert, 
ministrul francez al a- 
facerilor externe, și 
Henry Kissinger, con
silierul special al pre
ședintelui Nixon, ceea 
ce este interpretat ca 
o intenție de a conti
nua examinarea con
tenciosului franco-a- 
merican, în speranța 
găsirii unor ieșiri re
ciproc acceptabile.

Unii observatori con
sideră că lipsa de re
zultate la Reykjavik ar 
fi dat primele efecte 
negative, și anume în
registrarea, vineri, la i 
Londra, a celui mal ri
dicat preț al aurului — 
117 dolari uncia — iar 
la Paris, Frankfurt, 
Ztirich, Londra, cel 
mai scăzut curs al do
larului. Neîncrederea 
față de moneda ame
ricană s-ar datora, po
trivit acelorași surse, 
aminării continue a u- 
nui acord asupra so
luționării crizei mone
tare interoccidentale.

Paul 
DIACONESCU

agențiile de presă transmit

Exprimindu-și satisfacția față de 
Îmbunătățirea situației politice din 
Balcani, părțile și-au manifestat con
vingerea că această evoluție va con
tinua potrivit dorinței și năzuințelor 
popoarelor din această regiune de a 
trăi in condiții de pace ji de înțele
gere reciprocă.

De asemenea, a fost semna
tă Declarația comună greco-bul- 
gară • privind principiile bunei ve
cinătăți. înțelegerii reciproce și 
colaborării, rezolvării divergențelor 
dintre state In exclusivitate pe cale 
pașnică ; se reafirmă fidelitatea față 
de egalitatea suverană a statelor, 
neutilizarea forței sau amenințării cu 
forța, intangibilitatea granițelor, res
pectarea integrității teritoriale a sta
telor, neamestecul in treburile inter
ne. respectarea drepturilor omului și 
libertății, egalitatea și dreptul la 
autodeterminare al popoarelor, cola
borarea dintre state șl îndeplinirea 
angajamentelor care rezultă din tra
tate și din dreptul internațional.

Cu ocazia vizitei in R.P.D. 
Coreeană a delegației 
grupului român ln uniune 

interparlamentară, condusă de 
Corneliu Mănescu, președintele gru
pului, vicepreședinte al Consiliu
lui Național al Frontului Unită
ții Socialiste, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Phe
nian. Dumitru Popa, a oferit, joi 
seara, un dineu, la care au parti
cipat Hă Dam. vieepremier al Con
ciliului Administrativ și. ministru al 
afacerilor externe al R.P.D. Coree
ne, Hwan Jan Yăp, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Populare Supreme, și alte persoane 
oficiale. Delegația grupului român in 
Uniunea interparlamentară a părăsit, 
vineri, capitala R.P.D. Coreene, ple- 
cind spre patrie.

care a discutat aspecte ale relațiilor 
franco-polone și probleme ale situa
ției internaționale.

Președintele Cubei, owaițo 
Dortioos Torrado, aflat in vizită ofi
cială in Chile, a fost oaspetele în
treprinderii textile „Ex-Yarur". tre
cută de guvernul Unității ~ 
în

___________________ ... Populare 
aria proprietății de stat.

Un acord între guver
nele R. P. Chineze si Sue
diei, cu privire la transportul ae
rian civil, a fost semnat la Pekin 
— Informează agenția China Nouă.

Ministrul adjunct al agri
culturii, industriei alimen
tare și apelor, Ion ceases™, 
care, in fruntea unei delegații de 
specialiști români, efectuează o vi
zită de documentare în Statele 
Unite, a fost primit de secretarul 
agriculturii al S.U.A., Earl Butz. Cu 
acest prilej, a avut loc un schimb de 
vederi in unele probleme ale dez
voltării agriculturii in cele două 
țâri, precum și asupra posibilități
lor de cooperare în acest domeniu.

Lucrările primei sesiuni 
a Comisiei mixte economi
ce R.D.G.—Italia, in urma c&- 
rora a fost semnat un program de 
lucru pe marginea acordului de 
cooperare pe 10 ani încheiat intre 
guvernele celor două țări, au luat 
sfirșit la Berlin.

Guvernele Finlandei și 
R.P.D. Coreene au hotarit 
stabilească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, in dorința 
de a promova relații de priete
nie și înțelegere intre cele două 
țări, se arată intr-un comunicat sem
nat la Helsinki.

Japonia : Mii de femei participă la Tokio la o campanie în favoarea elibe
rării deținuților politici aflați in închisorile saigoneze

Convorbiri polono—fran-
CSZ6. Varșovia au avut loc

convorbiri între Stefan Olszowski, 
ministrul de externe al R. P. Polo
ne, și Jean de Lipkowski, secretar de 
stat Ia Ministerul de Externe al 
Franței. Jean de Lipkowski a fost.de 
asemenea, primit de Franciszek 
Szlachcic, membru al Biroului Poli
tic, secretar al C.C. al P.M.U.P., cu

In comunicatul ceho- 
slovaco-indian referitOT»i- 
zita la Praga a ministrului afaceri
lor externe al Indiei, Swaran Singh, 
se arată că părțile și-au exprimat 
poziția comună cu privire la rolul 
respectării principiilor coexistentei 
pașnice a statelor cu orinduiri so
ciale diferite in apărarea păcii. A 
fost exprimată convingerea că 
succesul conferinței europene pentru 
securitate și colaborare va avea o 
influență favorabilă asupra «situației 
internaționale in ansamblu.

SOFIA 2 — (Corespondență 
de la C. Amariței). Ziua de 2 
iunie este sărbătorită în R. P. 
Bulgaria ca „Ziua lui Botev și 
a celor căzuțl în lupta împo
triva jugului otoman, împotriva 
capitalismului ș| fascismului și 
în războiul de apărare a patriei".

Cu acest prilej, a avut loc. Ja 
Sofia, in piața „9 Septembrie", 
din fața mausoleului „Gheor- 
ghi Dimitrov", un mare miting 
festiv. Au asistat Stanko Todo
rov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, alți 
conducători de partid și de stat 
bulgari.

Lumea ln care trăim este lumea u- 
nor procese social-politice profund 
transformatoare, a unor puternice de
plasări in raportul de forțe pe plan 
mondial — creindu-se posibilități 
reale ca forțele păcii, destinderii, 
progresului să pună capăt politicii 
imperialiste de agresiune, forță și 
dictat, sâ impună o politică nouă de 
colaborare și încredere între națiuni.

Evocând aceste procese fundamen
tale ale contemporaneității, se cuvine 
subliniat că ele au ca trăsături esen
țiale afirmarea crescîndâ a tuturor 
statelor, ^indiferent de mărime, pe a- 
rena internațională, participarea lor 
activă, cu drepturi egale, la dezba
terea și soluționarea tuturor marilor 
probleme care frămintă omenirea. Ca 
un deziderat de frontispiciu al vieții 
internaționale se impune dorința fie
cărui popor de a-și decide de sine stă
tător propria soartă, potrivit voinței 
și intereselor 6ale. Totodată, se ma
nifestă tot mai pregnant tendințele 
in favoarea dezvoltării colaborării 
intre toate statele, fără deosebire de 
sistem social-politic, pentru depăși
rea barierelor și discriminărilor lă
sate de „războiul rece", pornindu-se 
de la respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpln pe bogățiile sale 
naționale și de a le valorifica în in
teresul propriu.

Firește, dezvoltarea tendințelor șl 
proceselor pozitive, adincirea cursu
lui spre destindere internațio
nală implică preocuparea activă și 
eforturi concrete pentru cristalizarea 
și dezvoltarea unor relații interstata
le care să fie in concordanță cu a- 
ccste 
tarea

La 
te și 
ficlu _ 
există un singur răspuns : pe teme
lia unor principii care să asigure 
dezvoltarea plenară, înflorirea libe
ră a fiecărei națiuni și, in același 
timp, să chezășuiascâ progresul ge
nerai. „Așezarea relațiilor dintre 
state pe baza respectului indepen
denței si suveranității naționale, a 
egalității in drepturi și neamestecu
lui in treburile interne, avantajului 
reciproc, renunțării la forță și ame
nințarea cu forfa, respectarea drep
tului fiecărui popor de a-si decide 
soarta conform intereselor și voin
ței sale supreme — arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu definind aceste 
principii și relevînd Însemnătatea 
lor — se impune ca o condiție sine 
qua non a- securității și destinderii.

a progresului și civilizației |n epo
ca noastră".

Ansamblul acestor orinciD’.i for
mează un tot unitar ; ele nu pot fi 
ruote uniâ de altul, imounindu-se să 
fie aplicate in totalitatea lor. de că
tre toate si fată de toate statele. 
Nici un fel de rațiuni sau conside
rente politioe nu pot justifica incăl- 
carea suveranității vreunui stat, a 
dreptului său de a-și stabili de sine 
stătător politica internă sau interna
țională. A decide singur asupra pro
priei soarte este un drept sacru al 
fiecărui popor.

principii și norme în relațiile dintre 
state, un rol de cea mai mare însem
nătate revine raporturilor dintre sta
tele socialiste. Așa cum este cunos
cut, relațiile interstatale socialiste au 
un caracter cu totul nou, calitativ 
deosebit de relațiile internaționale 
cunoscute anterior in istorie — că
rora le erau proprii manifestările po
liticii imperialiste bazate pe forță, pe 
inegalitate, pe dictat și dominația 
celui puternic asupra celui slab. 
Le-a revenit și le revine statelor so
cialiste misiunea istorică de a stator
nici nu numai raporturi noi. echita-

sigură a securității și cooperării, 
principiile pe care să se întemeieze 
aceste raporturi au format obiectul 
unor largi dezbateri la reuniunea 
pregătitoare de la Helsinki a confe
rinței general-europene. Este un mo
tiv de satisfacție că in cadrul dezba
terilor din capitala Finlandei nego
cierile asupra formulării principiilor 
relațiilor dintre statele participante 
la viitoarea conferință au fost înche
iate cu succes. Acest pas înainte, ca 
și. in general, rezultatele obținute in 
toate problemele dezbătute la Hel
sinki au demonstrat — și aceasta

Tendințe pozitive în
viata internaționalăo

procese șl să stimuleze dezvol- 
și amplificarea lor.
întrebarea pe ce temelie poa- 
trebuie &â fie clădit noul edi- 
al cooperării internaționale

Aceste principii se bucură astăzi 
de o largă recunoaștere pe plan in
ternațional. Desigur, de la recu
noaștere și pină la aplicarea in 
practică mai este incă un anumit 
drum, dar dacă popoarele, statele 
iubitoare de pace vor manifesta 
hotărire șl fermitate, ele vor deveni 
o realitate viabilă și generală.

Așa cum este cunoscut, in întrea
ga activitate externă România pro
movează cu consecvență aceste prin
cipii ale dreptului și eticii internațio
nale, manifestă o preocupare con
stantă pentru înrădăcinarea lor trai
nică In practica raporturilor intersta
tale. Pornind de la aceste principii, 
țara noastră a acționat și acționează 
neobosit pentru dezvoltarea relațiilor 
și extinderea colaborării cu toate 
statele lumii, participă activ la di
viziunea internațională a muncii, la 
soluționarea problemelor mondiale, 
în spiritul deplinei egalități intre 
toate statele, al promovării dreptu
lui sacru al tuturor popoarelor de 
a hotărî suveran In chestiunile care 
le privesc.

In afirmarea și generalizarea noilor

bile, pe planul vieții sociale interne, 
dar și raporturi internaționale noi, 
in deplină concordanță cu acestea. 
Viața a conturat in tot mai mare mă
sură principiile pe care să se baze
ze aceste raporturi — principiile mar- 
xist-leniniste ale respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
egalității in drepturi, neamestecului 
In treburile interne, avantajului re
ciproc și întrajutorării tovărășești, 
solidarității internaționale. Aceste 
principii oferă terenul propice unei 
colaborări frățești reciproc avanta
joase, reprezintă cadru) optim de îm
binare a intereselor naționale cu cele 
internaționale, promovarea lor ne
abătută fiind un puternic factor de 
întărire a unității țărilor socialiste, 
înscăunarea trainică a principiilor 
care trebuie să călăuzească noul 
tip de relații între țările socia
liste este o operă istorică de 
uriașă însemnătate, menită să spo
rească forța de atracție a socialismu
lui, să prefigureze raporturile viitoa
re între toate statele lumii

Așa cum se știe, problema unor ra
porturi interstatale noi, ca temelie

este o trăsătură definitorie a reu
niunii — că se poate discuta in mod 
constructiv, de pe poziții de depli
nă egalitate, in afara blocurilor și a 
spiritului de bloc, in condițiile parti
cipării statelor la discuții ca state 
inuepenuente și suverane.

Abordarea cu succes a problemati
cii europene ca și a celei mondiale, 
in general, implică participarea efec
tivă a tuturor țărilor, fie ele 
mari, mici sau mijlocii. Viața 
demonstrează cu prisosință că pro
blemele internaționale nu mai pot 
fi rezolvate doar de un grup 
restrins de state ; pentru ca so
luțiile problemelor să fie viabile, ele 
trebuie să țină seama de interesele 
tuturor statelor, iar la adoptarea lor 
să ia parte toate statele interesate.

In aceste condiții a crescut consi
derabil rolul tarilor mici și mijlocii, 
care reprezintă marea majoritate a 
statelor lumii. Profund interesate in 
dezvoltarea unui climat international 
de pace, destindere și cooperare, ță
rile mici și mijlocii au dreptul im
prescriptibil de a-si spune cuvintul. 
de a participa activ, cu drepturi de-

pline, la rezolvarea problemelor pri
vind edificarea unui asemenea cli
mat.

împlinirea dezideratului securității 
europene, soluționarea altor proble
me arzătoare ale vieții internaționale, 
inseși progresele continue pe calea 
democratizării relațiilor internațio
nale, destinderii și înțelegerii, nu 
privesc insă numai guvernele șl can
celariile diplomatice ; ele sint o im
portantă cauză vitală a popoarelor, 
factorul determinant al dezvoltării so
cial-politice. De popoare, de acțiunea 
lor energică și hotărită depinde, in 
mod esențial, întărirea climatului 
nou. pozitiv pe arena internațională.

Un exemplu strălucit al rolului de
cisiv jucat de popoare în evoluția 
evenimentelor internaționale îl con
stituie încheierea războiului care a 
însingerat atita vreme pămintul Viet
namului. Marea victorie pe care o 
reprezintă semnarea acordului de la 
Paris se datorează în primul rînd 
luptei eroice a poporului vietnamez, 
care a dovedit că nimeni și nimic 
nu poate infringe un popor hotărit 
să-și apere cu orice preț libertatea, 
solidarității active a celorlalte po
poare ale lumii.

Accentuarea cursului nou care 
se afirmă astăzi in lume im
pune, mai mult ca oricind, ca opi
nia publică internațională, masele 
largi, popoarele să-și facă și mai 
puternic auzit cuvintul, să participe 
tot mai activ la viața politică a lu
mii. Stă pe deplin in puterea po
poarelor să determine îngustarea 
ariei de manifestare a vechii poli
tici de forță și dictat, să 
un spirit nou în relațiile 
state, bazat pe încredere, ____ ,
respect reciproc, în vederea trium
fului idealurilor păcii, securității și 
cooperării internaționale.

Partizan ferm al evoluției 
Încredere, destindere, 
promotor neobosit al 
făuririi unei lumi a egalității între 
națiuni. România socialistă înțele
ge să depună, șl de acum înainte, 
eforturi stăruitoare, să acționeze 
cu deosebită vigoare în vederea a- 
firmării tot mai largi, în întreaga 
viață Internațională, a principiilor 
noi pe care să fie clădite relațiile 
dintre state, cu convingerea ne
strămutată că aceasta slujește în 
cel mai înalt grad cerințelor 
vitale ale dezvoltării contemporane.

Romulus CAPLESCU

0 înțelegere de colabo- 
TCirS în domeniul editorial pe anii 
1973—1974 a fost 6emnatâ la Praga 
intre Centrala cărții din cadrul Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste din România și instituții cores
punzătoare din R.S. Cehoslovacă.

Marea Britanie a hotărit, sub 
rezerva aprobării parlamentului, 
să acorde independență Grena
dei, unul din cele șase state din 
Insulele Antile asociate Rega
tului Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, a anunțat, vi
neri, un purtător de cuvint al 
Foreign Office-ului. Data acor
dării independenței Grenadei va 
fi stabilită ulterior.

Președintele Uiuguayu- 
lui, Juan Maria Bordaberry, a sem
nat mai multe decrete, între care cel 
privind intrarea in vigoare, pe între
gul teritoriu al țării, a „măsurilor 
imediate de'securitate**, care echiva
lează cu o virtuală stare de asediu.

La Sofia a fost dat publicititn 
un necrolog semnat de C.C. al P.C. 
Bulgar, Uniunea Populară Agrară, 
Consiliul Național al Frontului Pa
triei, Consiliul de Stat și Consi
liul de Miniștri, in legătură cu înce
tarea din viață, în condiții tragice, 
a lui Haralambi Traikov, ministrul - 
informațiilor și telecomunicațiilor al 
R.P. Bulgaria.

Ședința Comisiei 
permanente 

a C.A.E.R. pentru 
comerțul exterior

MOSCOVA 2 (Agerpres). — Intre 
29 mai și 1 iunie 1973, la Moscova a 
avut loc a 37-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru comer
țul exterior.

La ședința comisiei au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., o delegație a R.S.F.I., con
dusă de D. Boikov, prim-adjunct al 
secretarului federal pentru comerțul 
exterior, precum și, in calitate de 
observatori, reprezentanți ai R.P.D. 
Coreene.

In ședința comisiei s-a apreciat că 
acordurile comerciale pe termen 
lung se îndeplinesc cu succes, volu- 
murile livrărilor reciproce prevăzute 
pe primii doi ani prin aceste acor
duri fiind considerabil depășite de 
către țări. în anul 1972, circuitul re
ciproc de mărfuri al țărilor membre 
în C.A.E.R. a crescut, față de cei doi 
ani precedenți, cu 21,6 la sută, iar li
vrările de mașini și utilaje au cres
cut cu 29 la sută. Protocoalele cu 
privire la circuitul de mărfuri pe 
anul 1973 prevăd o creștere continuă 
a livrărilor reciproce, iar comerțul cu 
mașini și utilaje continuă să se dez
volte intr-un ritm preponderent.

Comisia a examinat și a adoptat 
spre prezentare Comitetului Executiv 
al C.A.E.R. proiectul perfecționat al 
„Condițiilor generale pentru monta
rea și acordarea de alte servicii teh
nice legate de livrările de mașini și 
utilaje intre țările membre ln 
C.A.E.R.**. La ședința comisiei a fost 
examinată^ problema cu privire la re
flectarea în acordurile comerciale și 
în protocoale a obligațiilor decurgind 
din acordurile cu privire Ia speciali
zarea și cooperarea in producție, 
precum și alte probleme ale dezvol
tării colaborării în domeniul comer
țului exterior și au fost adoptate re
comandări corespunzătoare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de înțe
legere reciprocă și colaborare tovără
șească.

asigure 
dintre 
stimă,

spre 
colaborare, 
Idealurilor

„Balet spațial" in laboratorul „Skylab"
HOUSTON 2 (Ager

pres). — După perioa
da de odihnă din 
cursul zilei de vineri, 
astronauții americani 
aflați la bordul labora
torului spațial „Sky- 
lab" au oferit un ade
vărat număr de atrac
ție în cadrul unei emi
siuni televizate desti
nate controlorilor mi
siunii. Charles Conrad, 
Joseph Kerwin și Paul 
Weitz au plutit lent și 
grațios, in stare de 
imponderabilitate, de 
la podea spre tavanul 
cabinei și de la un pe-

rete la altul, ori s-au 
plimbat pe pereți In 
jurul încăperii, benefi
ciind, pentru aceasta, 
de forța centrifugă 
creată in laboratorul 
lipsit de acțiunea obiș
nuită a forței gravita
ționale. „Baletul a- 
crian" al echipajului a 
avut loc pe fondul mu
zical al filmului de an
ticipație științifică 
„2001, o odisee spa
țială".

Ziua de simbătă a 
fost dominată de im
portante cercetări as-

tronomice șl ale resur
selor naturale terestre. 
Conrad — care și-a 
sărbătorit împlinirea a 
43 de ani — Kerwin și 
Weitz se află într-o 
bună dispoziție de lu
cru. Echipajul a primit 
indicația de a econo
misi, pe cit posibil, re
zervele de curent elec- 

. trie ale stației spațiale.
După cum s-a anunțat, 
o parte din bateriile cu 
care este dotat labora
torul s-au degradat, 
două dintre ele deve
nind inutilizabile.
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