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ÎN ZIARUL DE AZI:

• în activitatea I.L.F.- 
Teleorman ceva, totuși, 
s-a schimbat: Se vor
bește altfel, dar se mun
cește la fel • Materia
lul — excelent I Tehno
logia - modernâ I Eco
nomiile de combusti
bil, de muncă șl de timp 
ar putea fi substan
țiale ! © Faptul divers

• Sport

înlr-o ambianță de prietenie și stimă reciprocă, a continuat ieri

VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE 
ȘAHINȘAHUL IRANULUI, 

MOHAMMAD REZA PAHLA VI ARYAMEHR
• Semnarea Declarației solemne comune pune In evidentă dorința celor două state de a adinei 
colaborarea, de a conlucra pentru afirmarea principiilor noi in viata internațională • Primire cordială

LA 11 IUNIE - UN SFERT DE VEAC DE LA NAȚIONA

LIZAREA PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE 

INDUSTRIALA

în intimpinarea aniversării unui sfert de veac de la na
ționalizare, „Scînteia" și-a propus să orezinte unele dintre 
principalele implicații ale acestui act fundamental al revo
luției socialiste, intr-o suită de articole, reunite sub genericul

„A MUNCI ȘI A CREA
ÎN CONDIȚIILE PROPRIETĂȚII 

SOCIALISTE*
în continuarea acestui ciclu, început în numărul din 

3 iunie, publicam astâzi articolul :

Condiția sociala 
a muncitorului

(în pag. a IV-a)

Plecarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, 

la Praga
in întreprinderi si instituții de cultură din Capitală

Semnarea Declarației solemne 
a Republicii Socialiste România și Iranului

Luni, 4 Iunie, la Palatul Consi
liului de Stat a avut loc cere
monia semnării Declarației so
lemne a Republicii Socialiste 
România și Iranului.

Declarația solemnă a fost sem
nată de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Imperială Mohammad Reza 
Pahlavi, șahinșahul Aryamehr al 
Iranului. Documentul poartă, de 
asemenea, semnăturile miniștrilor 
afacerilor externe ai celor două 
țâri — George Macovescu și 
Abbas Aii Khalatbari.

La ceremonia semnării Declara
ției solemne au participat tovarășa 
Elena Ceaușescu și Maiestatea Sa 
Imperială Farah Pahlavi Șahbanu.

Au fost de față tovarășii Paul

Cuvintarea 
președintelui 

Nicolae Ceausescu 
3

Maiestate,
Doamnelor și domnilor,
Aș dori să exprim satisfacția mea, a Consiliului de 

Stat, a poporului român pentru semnarea Declarației 
solemne de către cei doi șefi de stat — ai României 
și Iranului — care dă expresie sentimentelor de prie
tenie existente între popoarele noastre și consemnează, 
totodată, rezultatele obținute în ultimii ani în colabo
rarea multilaterală dintre România și Iran, atît în do
meniul relațiilor bilaterale, cit și în conlucrarea pe 
plan internațional, în eforturile popoarelor pentru o 
lume mai bună, a cooperării și păcii.

In Declarația solemnă pe care am semnat-o îm
preună cu Maiestatea Sa sînt înscrise principiile fun
damentale ale relațiilor dintre statele noastre — ega
litatea în drepturi, respectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul în treburile interne, a- 
vantajul reciproc. Prin această Declarație solemnă pe 
care am semnat-o împreună popoarele noastre își 
asumă angajamentul de a miHta pentru afirmarea în 
lume a acestor principii, pentru a contribui la soluțio
narea marilor probleme internaționale în interesul tu
turor națiunilor.

Fără îndoială că guvernele României și Iranului au 
conlucrat în multe împrejurări în mod activ — și do
resc să-mi exprim convingerea că, în spiritul acestei

{Continuare in pag. * III-a)

Niculescu-MiziL Gheorghe Pană, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, Ștefan Voi tec, 
Constantin Băbălău, Cornel Bur
tică, Miron Constantinescu, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, 
Ștefan Andrei. Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Maria Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, membri 
ai guvernului, alte persoane ofi
ciale, precum și Alexandru Boabă, 
ambasadorul țării noastre în Iran.

Au fost prezenți Sadegh Sa- 
drieh, ambasadorul Maiestății Sale 
Imperiale șahinșahul Aryamehr 
la București. Manzar Khalatbari, 
doamnă de onoare a Maiestății 
Sale împărăteasa Iranului, Hor- 

moz Gharib, mareșalul Curții Im
periale, Shodjaeddin Shafa, ad
junct al ministrului Curții Impe
riale, Akbar Darai, ambasador, di
rector general în Ministerul Afa
cerilor Externe, Kambiz Iazdan 
Panah, director general pentru 
informații și presă la Curtea Im
perială, alte persoane oficiale care 
i-au însoțit pe înalții oaspeți în 
vizita lor în România.

După semnarea Declarației so
lemne, președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr își 
string cu căldură mîinile, în aplau
zele celor prezenți.

în încheierea ceremoniei, cei doi 
șefi de stat au rostit cuvîntări.

(Agerpres)

Cuvintarea sahinsahului
3 3

Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr

Domnule președinte al Consiliului de Stat,
Doamnă,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,
în acest moment solemn de concretizare a relațiilor 

extrem de amicale ce există între țările noastre, aș 
dori să subliniez rolul deosebit pe care dumneavoastră, 
domnule președinte, l-ați jucat în întărirea relațiilor 
noastre, bazate pe principiile respectului reciproc, de 
neamestec, de coexistență pașnică și de cooperare 
activă între două țări care, deși din punct de vedere 
geografic sînt îndepărtate și au regimuri diferite, ur
măresc aceleași idealuri, întemeiate pe principiile 
menționate, promovează o politică de independență 
națională, au putut găsi atît de multe fundamente co
mune pentru a ajunge să concretizeze această dorință 
și această politică prin semnarea Declarației solemne 
și a unui tratat economic ce acoperă o perioadă de 15 
ani. în cei 15 ani ce vor urma, date fiind progresele 
tehnologice ale lumii, relațiile noastre vor urma un 
curs care va merge crescendo, s-ar putea realiza o pro
gresie aritmetică ; deja aceasta ne face să ne gindim

(Continuare in pag. a IlI-a)

Convorbiri oficiale
Luni dimineață au continuat 

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

Au participat : Ion Pățan, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exte
rior, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor 
de mașini grele, Vasile Pungan, 
consilier al președintelui Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Boabă, ambasa
dorul României în Iran, Lucian

DINEU IN ONOAREA 
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

IN PAGINA A III-A

Caldă manifestați, d. simpatie ,i prieteni, a populației Capitalei

Astăzi, în jurul orei 
10,00, posturile noastre 
de radio și televiziune 
vor transmite direct, de 
la aeroportul Otopeni, 
ceremonia plecării Ma
iestății Sale Imperiale 
șahinșahul Aryamehr 
șl a Maiestății Sale Im
periale Farah Pahlavi 
Șahbanu a Iranului, 
care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, au efectuat 
o vizită oficială în 
România.

Petrescu, director în Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au luat parte : Abbas Aii Kha
latbari, ministrul afacerilor ex
terne, Sadegh Sadrieh, ambasado
rul Maiestății Sale Imperiale la 
București, Akbar Darai, ambasa
dor, director general în M.A.E., 
Amir Arsalan Mofakham Sânii, 
ministru-consilier, directorul de
partamentului al doilea politic din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Anoushirvan Sadigh. prim-secre- 
tar în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Convorbirea dintre cei doi șefi 
de stat s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere re
ciprocă, de caldă prietenie.

Luni după-amiază a plecat la 
Praga tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, conducătorul delega
ției Republicii Socialiste România 
la lucrările celei de-a XXVII-a 
Sesiuni a Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
reprezentantul permanent al Re
publicii Socialiste România în 
C.A.E.R., Manea Mănescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Emilian Dobrescu, 
consilier la C.C. al P.C.R., Octa
vian Groza, ministru secretar de 
stat, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Traian Dudaș, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini

★

PRAGA 4 (Corespondență de la 
C. Prisăcaru). — Luni după-amia
ză a sosit la Praga tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, conducă
torul delegației. Republicii Socia
liste România la lucrările celei 
de-a XXVII-a Sesiuni a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La aeroportul Ruzyne, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer și membrii 
delegației române au fost întîmpi- 
nați de Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului R.S. Ceho
slovace, Frantisek Hamouz, vice
președinte al guvernului, președin- 

Grele, Ion Drăgan, secretar gene
ral al Consiliului de Miniștri, 
Radu Constantinescu. vicepre
ședinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare 
economică și tehnică, și Vasile 
Bucur, locțiitor al reprezentantu
lui permanent al Republicii Socia
liste România în C.A.E.R.

Delegația este însoțită de con
silieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Virgil Trofin, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion 
Pățan, vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri; membri ai guvernului 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Miroslav Sulek, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

(Agerpres)

★

fele Consiliului Executiv C.A.E.R., 
Vaclav Hula, vicepreședinte al gu
vernului, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Jan Gregor, 
vicepreședinte al guvernului, Ru
dolf Rohlicek, Josef Simon, Mar
tin Dzur, Ladislav Supka, miniștri, 
Ivan Rohal-Ilkiv, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe, N. V. 
Faddeev, secretarul C.A.E.R., pre
cum și de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Re
publicii Socialiste România în R.S. 
Cehoslovacă, Teodor Haș, și mem
bri ai ambasadei române.

LA FOCȘANI, CU 7 LUNI 
ÎNAINTE DE TERMEN, 

A început să producă 
un nou obiectiv industrial

FOCȘANI (Corespondentul 
,3cinteii“. Ion Nistor). — în 
municipiul Focșani a Început 
producția In cel mai tinăr și 
important obiectiv Industrial 
vrincean — întreprinderea de 
dispozitive, stanțe, matrițe și 
scule așchietoare, în cadrul că
reia se vor produce S.D.V.-url 
necesare industriei construcții
lor de mașini din tara noastră. 
Alături de constructori, munci
torii noii întreprinderi au lu
crat efectiv la montarea mași
nilor și utilajelor, contribuind 
direct la asigurarea condițiilor 
pentru devansarea cu 7 luni a 
termenului de începere a pro
ducției. Primele utilaje care au 
fost puse în funcțiune sînt din 
sectorul de sculărie și autoufi
lare. Aici se vor produce 
S.D.V.-uri, elemente de prin
dere. cărucioare pentru trans
port, oonteinere, mobilier meta
lic etc. necesare dotării celor
lalte secții ei sectoare.
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FAPTUL! 
DIVERS; 
9 meșteri 
frați și cu | 
tatăl 10
Pentru constructorii șan- 1 

ticreJor de pe platforma Să- I 
vinești si de la poalele Cozlei si I 
Pietricica din Piatra Neamț, lc- . 
genda Meșterului Manole. cu cei I 
..nouă meșteri mari, calfe și I 
zidari", capătă o semnificație 
aparte. In mijlocul lor lucrează I 
nouă frați — frații Orghidan. I 
Și cu toții au învățat meserie de I 
la tatăl lor. Gheorghe Orghidan. ■ 
tot constructor. Iată și numele I 
celor 9 frați, in ordinea venirii | 
pe lume : Mihai, Jenei, Elena, 
Paraschiva, Silvia, Mircea, I 
Ghtxrrghe, Petru, Dorina. Ver- I 
siunea modernă a legendei ar ■ 
suna. poate, astfel : nouă i 
meșteri frați. de tată-nvățați, I 
nouă meșteri mari, calfe și zi- I 
dan și cu tatăl zece... Ciți il • 
vor Întrece T

Lovitura de 
la „Motanul | 
negru“

De la un timp încoace, de I 
cite ori Gheorghe Vișan (Bd. I 
Constructorilor nr. 11, București) • 
vedea cite o fereastră sau vi- j 
trină mai acătării, se simțea I 
deodată imDins de o ciudată I 
..curiozitate" de a afla ce se . 
ascunde dincolo de ele. Și tot I 
din „curiozitate" — cum avea să | 
declare — scormonea prin ser
tare Și prin dulăpioare, luind I 
cam tot ce găsea. Nu prea ale- I 
gea. Dovadă : găsind intr-un I 
loc niște cupe, plachete și alte a 
trofee sportive, n-a stat in cum- j 
până. N-a stat pe ginduri nici | 
cind i-a „tăiat" calea restauran
tul „Motanul negru", ademenin- I 
du-1, de dincolo de vitrină, I 
cu perspectiva unei „lovituri" • 
grase. Și a intrat. Dar n-a i 
mai ieșit singur. După care, I 
a intrat... dincolo.

Dirijor
la... 5 ani
Ci filarmonica de slat „Mol- |

dova" din lași a susținut, de . 
curind, un concert extraordinar I 
nu este un fapt ieșit din comun. I 
Extraordinar este insă faptul I 
că printre soliștii copii (mai . 
mărișori) a apărut și un pri- I 
chindel de numai 5 ani. Și, după | 
cum veți vedea, n-a fost o a- 
pariție simbolică. Se numește I 
Radu Postăvaru și provine din- I 
tr-o familie de muzicieni : tatăl * 
este contrabasist in cadrul filar- i 
monicii. iar mama face parte I 
din corul „Gavriil Musicescu" | 
din Iași. Micuțul RADU POS- . 
TAVARU fam scris cu majuscu- I 
le spre a se reține) a dirijat, I 
in cadrul concertului extraordi- ' 
nar (denumire inspirată .') Iu- I 
crări de Mozart, Haydn. Bizet, I 
Ceaikovski. vădind extraordi- | 
nare aptitudini muzicale. .

Vulpea, tot | 
vulpe...

Invitați să participe la o vî- a 
nătoare de selecție pentru că- I 
prioare, M. Ștefan, Gali Pal și 
L. Biro din Tg. Mureș s-au gin- I 
dit că n-ar fi rău să-și ,-se- 1
lecționeze" și pentru dumnealor I 
măcar un căprior. L-au ochit, « 
l-au jupuit, l-au împărțit. Cu I 
carnea, a mers cum a mers. Ce | 
te faci cu blana ? Că de fru- 
moasă-i frumoasă, dar cum I 
s-o-mparți ?i cum s-o duci | 
acasă ? Deodată, le-a venit o ’ 
Idee : vulpea-i de vină. Vulpea | 
a atacat căpriorul. Vulpea să I 
plătească. Și, nici una. nici | 
două, au așezat frumușel blana . 
la gura unei vizuini de vulpi. I 
Dar cumătră vulpe, pe cit de I 
șireată, pe atit de indignată de 
o asemenea înscenare, nici nu I 
s-a atins de blană. Drept care, I 
inlăturați din rindurile vină to- I 
riior, cei trei au fost amendați • 
ș: cu cite trei mii de lei. Dai I 
un ban. dar stat... acasă.

Idee 
năstrușnică

Dacă s-ar fi făcut un concurs | 
pentru cea mai năstrușnică idee. . 
cu siguranță că Dumitru Vlaicu, 1 
din comuna Dirvari-Mehedinți, I 
s-ar fi numărat printre ciștigă- 
tori. In 1970. cind a început să | 
lucreze (la ferma din comună) I 
t-a venit năstrușnica idee ca I 
in același an să se și... pensione- . 
ze. A fi reușit. De atunci, in | 
fiecare lună, in zi fixă, poștașu. | 
ii aducea fix 812 lei. Pini de 
curind, cind s-a descoperit că I 
dumnealui, „pensionarul" D.V., I 
nu lucrase decit un an. în 
schimb, în dosar apăreau 16. I 
Coautor : fostul contabil-șef al I 
fermei — Ion Vladu, care adău
gase la cifra 1 pe 6. Drept care I 
organele de resort le-au intoc- | 
mit un dosar, tot pentru un fel 
de pensionare... ;

Rubrica redactata de
Petre POPA 
Gbeorqhe DAVID 
fi corespondenții „Scinieii" j 

„Pentru « nu se repeta neajunsu
rile din anul trecut la realizarea pro
ducției de legume — se contractau 
cantități ce nu aveau acoperire nici 
In suprafața ce urma să se cultive 
și nici in baza materială — s-a luat 
măsura ca suprafețele să fie măsu
rate de către reprezentanții centrului 
care încheie contractul și cei ai 
cooperativei agricole, (s.n.) Vrem să 
prevenim situații ca cele petrecute 
anul trecut, cind nu se realizau su
prafețele prevăzute a se cultiva cu 
legume și nici producțiile planifica
te". Am reprodus aceste cuvinte din 
interviul acordat ziarului, in luna 
februarie a c., de către tov. Ion Ra
dulescu. șeful Centralei de produc
ție. valorificare și industriailizare a 
legumelor și fructelor.

și acum să vedem cum se aplică 
măsurile preconizate de centrală in 
județul Teleorman.

La început, o discuție cu tov. 
Oancea Stan, directorul I.L.F. Te
leorman. „Măsura luată de centrală 
de a se măsura toate suprafețele in- 
sămințate cu legume a fost foarte 
bună. Unii conducători de unități a- 
gricolc gindcsc așa : voi realiza pro
ducția prevăzută de pe o suprafață 
mai mică. însămințează puțin, iar 
recolta medie e mai mică dccit cea 
planificată. Așa ne-am păcălit anul 
trecut : din producția planificată de 
17 000 de tone s-au evaluat 9 000 de 
tone și din aceasta s-a preluat numai 
jumătate. Iată de ce acum urmărim 
plantarea integrală a suprafețelor".

Și tovarășul director citește din 
situația operativă : s-a realizat pla
nul la tomate timpurii, mazăre, 
varză. morcovi, dar mai sint de 
plantat 550 ha cu tomate de vară $1 
350 ha cu tomate de toamnă. 500 ha 
cu ardei și gogoșari și de insămințat 
o suprafață de 150 ha cu fasole pen
tru păstăi. Urmărim să se planteze 
toate suprafețele prevăzute a se cul
tiva. Spre deosebire de anul trecut, 
cind ne-am bazat numai pe datele 
comunicate de unitățile agricole, 
acum măsurăm ce se însămi nțează 
nu cu pasul, ci cu metrul".

Cifrele prezentate de director ca 
certe au fost însă infirmate de unii 
șefi de fermă, fapt care l-a surprins 
pe conducătorul întreprinderii de le- 
gume-fructe pus față in față cu rea
litatea. Aceasta ne dovedește că si
tuația nu este cunoscută la fata lo
cului. ci este... deducă d:n comuni
cările făcute do unități. Dar asupra 
acestei chestiuni vom reveni. Să as
cultăm ce spun cci din ferme.

Cooperativa agricolă din Cringeni : 
nu putem planta 10 ha de tomate. 
Lipsește răsadul și de aceea vom se
măna roșiile direct in cîmp. Nu știm 
ce va ieși că nu avem teren bun și 
nici nu a fost pregătit corespunzător 
(Iulia Ilie. tehnician).

Cooperativa agricolă din Drăcșani : 
din 100 ha cu legume am plantat 66 
ha, iar la tomate de vară din 13 ha 
— numai un hectar. Nu avem răsad 
și s-a hotărit să nu cumpărăm pen

MODERNIZAREA REJELEI DE ALIMENTAȚIE 
PUBLICĂ DIN BACĂU

în alimentația pu
blică din Bacău se 
desfășoară o amplă 
acțiune pentru diver
sificarea și moderni
zarea rețelei. Directo
rul întreprinderii co
merciale de stat pen
tru alimentația publi
că, Emilian Rusu, ne 
spunea că au fost 
modernizate, in ulti
ma vreme, 20 de res
taurante, bufete și 
cofetării de pe prin
cipalele trasee turisti
ce și din zona centra
lă a municipiului. în
tre acestea se nu
mără restaurantul 
„Nord", de pe șoseaua 
ce duce spre 
tra Neamț, 
..Milcov", r 
tul „Ciocîrlia", 
zona centrală a 
șului, precum și 
tăria „Crinul", 
fost organizate, 
odată, unități lacto- 
vegetariene, pensiuni

Pia- 
bufetul 

restauran- 
din 

ora- 
cofe- 

Au 
tot-

Confecții frumoase
la fabrica din Focșani

De la începutul aces
tui an la Fabrica de 
confecții din Focșani au 
fost introduse in pro
ducție peste 250 de 
modele noi de costu
me. rochii. taioare 
etc. Colectivul de cre
ație al fabricii, in 
rindurile căruia se re
marcă maiștrii loan 
Tiu, Maria Meșca, 
Ana Ioniță și Ion 
Ceamburu, a Dregătit 
alte 220 modele noi, 
pentru sezonul din 
toamna anului acesta 
și pentru primăvara 
anului 1974. „Creato
rii de modele — ne

ÎN INDUSTRIA LOCALĂ GĂLĂȚEANĂ

Cele 4 unități ale 
întreprinderii județe
ne de industrie locală 
din Galați desfășoară 
o susținută activitate 
pe linia diversificării 
și lărgirii gamei de 
produse oferite fondu
lui pieței. Numai in 
cursul anului trecut, 
prin înființarea a trei 
noi ateliere de proto
tipuri, la întreprinde
rile Metal-chimie. Pa
nificație și Mobila 
au fost asimilate și 
introduse in fabricație 
un număr de 45 de 
noi produse soli ci ta to 
de comerț.

— Am avut in aten
ție — ne spune to
varășul inginer Dumi
tru Matric. directorul 
I.J.I.L. Galați — ca in 

și restaurante cu au
toservire. Pentru pri
ma dată, la Bacău 
s-a deschis o pensiu
ne pentru copii, unde 
se găsesc meniuri a- 
decvate. Toate lucră
rile de modernizare 
și mobilarea acestor 
unități s-au făcut cu 
forțe proprii, prin au- 
todotare, economisin- 
du-se in felul acesta 
peste un milion lei. 
Alături de marile 
restaurante din parcu
rile „Libertății", „Tran
dafirilor" și „Ghe- 
răești", unitățile mo
dernizate se 
ră de o largă afluen
ță de localnici și 
riști.

Paralel cu moderni
zarea unităților, con
ducerea întreprinderii 
este preocupată să o- 
fere consumatorilor 
sortimente culinare 
intr-o gamă variată,

bucu-

tu-

spune inginerul Nico
lae Lungoci, directorul 
fabricii — se preocupă 
nu numai de diversifi
carea produselor, ci și 
de îmbunătățirea con
tinuă a_ calității aces- 

unul 
mă-

tora. Pe baza 
plan concret de 
suri au fost reorgani
zate secțiile și sectoa
rele de producție și 
au fost introduse teh
nologii noi de fabri
cație. Pentru crește
rea competenței pro
fesionale și îmbogăți
rea permanentă a 
cunoștințelor tehnice, 
toți muncitorii fabri-

strânsă legătură cu asi
milarea de noi produse 
să valorificăm la ma
ximum resursele lo
cale ale județului. Aș 
aminti un singur 
exemplu : pentru va
lorificarea deșeurilor 
de sticlă am înfiin
țat un atelier de sti
clărie. care și-a în
ceput activitatea rea- 
lizind 14 articole, 
printre care bibelouri, 
vaze, scrumiere etc. 
De asemenea, pe baza 
reducerii consumuri
lor specifice de mate
riale și valorificării 
unor deșeuri de tablă 
și lemn au fost reali
zate o serie de produ
se noi pentru uz gos- 
oodăresc. fapt care ne-a 
permis să obținem o 
producție suplimentară

tru că e scump. Vom semăna alte 
legume (Ing. Liliana Lungu. șef de 
fermă).

Cooperativa agricolă Peretu : din 
163 ha sau plantat 127 ha. Vom pu
tea ajunge la 133 ha. dar pentru 30 ha 
nu mai avem răsad. In iarnă, condu
cerea cooperativei a primit o apro
bare tacită de la județ să cultive 
mai puține legume fața de cit a pre
văzut in planul dc producție (Cor
nelia Vișan, șef de fermă).

„Ce dăm la fabrica dc conserve 
din Turnu-M&gurcle ? Ce punem la 
cratlță ? — sc răstește directorul la 
șefii de fermă, adunați la centrul de 

ÎN ACTIVITATEA IU-TELEORMAN CEVA, TOTUȘI, S-A SCHIMBAT:

Se vorbește altfel, 
dar se muncește la fel

la Roșiori de Vede. Depășim planul 
la pepeni, dar ce facem cu ei ? Nu 
pot ține loc de fasole păstăi și de 
tomate".

Are dreptate tovarășul director. 
Dar de ce s-a ajuns la această si
tuație ?

în control la grădina 

de vară, că tot 
grădină este

Salariații întreprinderii au avut 
tot timpul să controleze unde se am
plasează culturile, să verifice minu
țios cum se pregătește terenul. In 
mod deosebit trebuiau să se con
vingă dacă se produce răsad sufi
cient și de bună calitate. Dar abia 
acum se constată că in unele locuri 
nu există teren corespunzător pentru 
cultura legumelor, că in altele nu 
s-au asigurat cantităti îndestulătoa
re de răsad. Ce fac cei aproape 500 
de salariati ai întreprinderii ? Le
gătura cu terenul, cu producția este 
formală. Următorul caz. deși nu este 

de bună calitate. în 
acest scop au fost 
asimilate, în ultima 
vreme, peste 70 noi 
sortimente culinare, 
multe dintre ele tra
diționale, specific 
moldovenești. De ase
menea, s-a avut în 
vedere ca in fiecare 
cartier să existe uni
tăți specializate in 
desfacerea produselor 
de tip „Gospodina", 
cofetării, braserii. 
Printre cele mai noi 
unități se numără res
taurantul „Orizont" și 
cofetăria din noul 
cartier „Cornișa Bis
triței". Pină la sfirși
tul anului, alte 10 u- 
nități din alimentația 
publică băcăuană vor 
fi specializate și mo
dernizate.

Gheorcjhe BALTA 
corespondentul 
^Scînteii"

cuprinși în 
pregătire 

La 
an, 
s-a

cii sint 
cursuri de r__„
și perfecționare, 
începutul acestui 
in fabrica noastră 
născut inițiativa 
„Calitatea produselor, 
o problemă de conști
ință, demnitate și pa
triotism". Pentru cali
tatea lor superioară, 
produsele fabricii din 
Focșani au devenit 
competitive atit 
piața internă, cit 
externă".

pe 
și

Ion NISTOR 
corespondentul 
„Scînteji"

de circa 16 milioane 
lei. De la începutul 
anului și pină acum 
am asimilat 24 de noi 
produse solicitate pe 
piață. Acordăm in 
continuare o deosebită 
atenție valorificării 
superioare a resurse
lor existente in jude
țul nostru. Astfel, a- 
vem prevăzute o serie 
de studii, printre care 
unul deosebit de im
portant și anume : va
lorificarea zgurii de 
furnal de la Combina
tul siderurgic din Ga
lați prin asimilarea 
de blocuri de zidărie 
cu liant de ciment.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii" 

semnificativ pentru activitatea între
prinderii, reflectă lotuși un anumit 
mod de comportare a salariaților. 
Miercurea trecută, la sediul I.L.F. a a- 
vut loc ședința comitetului oameni
lor muncii pe întreprindere. Se dis
cutau abaterile săvirșite de un grup 
do salariat!. trimiși dimineața pe te
ren. in cooperativele agricole, să re
zolve unele probleme legate de li
vrarea legumelor. S-au abătut din 
drum, pe la locuința unuia dintre ci. 
pentru a lua o gustare. Cum pofta 
vine mincind, au trecut și pe la o 
grădină... de vară, că tot grădină 
este. Abia seara, pe la ora 19. au 

ajuns la grădina adevărată. Iată de 
ce trebuie măsurate nu numai su
prafețele însămințate cu legume, ci 
si cohtribuția salariaților întreprin
derii la realizarea producției.

Se pare că s-a revenit la vechea 
situație cind întreprinderile respec
tive se ocupau doar de preluarea 
produselor. Acest lucru rezultă din 
cele spuse de către directorul între
prinderii : „noi sintem capabili să 
preluăm orice cantitate de legume 
numai să fie în stare cooperativele 
agricole să o producă". Se pare că 
lucrătorii întreprinderii de legume- 
fructe Teleorman n-au învățat mare 
lucru din neajunsurile care au exis
tat in trecut, că nu s-a schimbat 
vechea mentalitate privind atribuții
le întreprinderii județene de legume- 
fructe.

Cifre, cifre, cifre... 
Dar legume ?

Cum se exercită totuși controlul ? 
Pe ce căi cunoaște întreprinderea si
tuația din ferme ?

Miercuri, ora 8, la centrul Ale-

Grîul a crescut mare, a dat în spic și nu peste multa vreme va începe secerișul. La I.A.S. Alexandria com
binele sînt pregătite cu grija pentru ca recoltatul sâ se facă Ia timp, să nu se piardă nici un bob

MATERIALUL - EXCELENT! TEHNOLOKIA-MMEIN* !
I

EfflHiie de raifcîM, de imiiieâ si de timp ar putea fi substanțiale
In prima parte a anchetei noastre, 

publicată in „Scinteia" nr. 9 509, ară
tam că obținerea POLISTIRENULUI 
EXPANDAT, solicitat cu atita insis
tență pe șantierele de investiții, de
pinde in exclusivitate de rapiditatea 
cu care se materializează măsurile 
cuprinse intr-un studiu, întocmit in 
acest scop. Studiul a fost elaborat 
încă din luna octombrie 1971, prin 
colaborarea specialiștilor din Minis
terul Industriei Chimice, Ministerul 
Economici Forestiere și Materialelor 
de Construcții. Ministerul Construc
țiilor Industriale și Comitetul de 
Stat pentru Economia și Administra
ția Locală. Soluțiile tradiționale de 
termoizolare a clădirilor — care men
țin ridicat costul investițiilor, recla
mă un consum exagerat de materiale 
și de combustibil pentru încălzire — 
au fost supuse unei amănunțite și 
documentate analize critice. Ca o în
coronare firească a acestor calcule, 
studiul preconizează trecerea la noi 
soluții de termoizolare, superioare 
calitativ, pe baza materialelor apă
rute in ultima vreme și, în special, 
a pollstirenului expandat. O cifră 
reține atenția : autorii studiului esti
mează că, prin folosirea pe scară tot 
mai lareă a acestui material, pină în 
anul 1980, se vor economisi 800 000 
tone de combustibil convențional, ca 
urmare a îmbunătățirii izolației ter
mice a clădirilor.

Pentru aceasta sint stabilite sar
cinile ce revin ministerelor mențio
nate. în primul rind, M.I.C. trebuie 
să ia măsuri pentru sporirea produc
ției actuale de polistircn d^ la E<r- 
zești. In al doilea rind. M.E.F.M.C. 
și C.S.E.A.L. urmează să pună in 
funcțiune o serie de stații de expan- 
dare a pollstirenului, adică de trans
formare a granulelor, livrate de pro
ducător. in plăci.

Tată insă că. din luna octombrie 
1971 sl pină astăzi nu s-a mai pro
dus nici un eveniment demn de sem
nalat. Cum se explică lipsa de ecou 
și eficiență practică a studiului elabo
rat ? Răspunsul nu e greu de gă

xandrla. Intr-o sală, sint prezenți 
toti șefii hrmelor. La masă, Marla 
Roșu, responsabila cu organizarea 
producției, tehnicianul Ion Lazăr șl 
recopțlonerul Nicolae Popa. Din cind 
In cind, intră si iese Alex. Coșme- 
lcață. șeful centrului. Fermierii trec 
pc rind la masă si dictează cc-au 
semănat : cultura, suprafața, ce lu
crări de întreținere au executat etc. 
In total, trebuie să răspundă la în
trebările cuprinse in circa 50 de ru
brici. Această mărturisire, unde oa
meni! sini crezuți pe cuvint. durea
ză pină la ora 10. Urmează biteva 
indicații de „specialitate" : cooperați- 

vele agricole să mobilizeze forța de 
muncă pentru a încheia plantatul, să 
facă fertilizarea terenului si îngriji
rea culturilor, să insămințeze culturi 
succesive după păioase și să întoc
mească actele de calamitate a cul
turilor. Ce noutăți !

Ora 16. aceeași zi. din nou șe
dință. Șefii centrelor furnizează dis
peceratului întreprinderii datele pri
vind acțiunile desfășurate in legu
micultura. Ele sint apoi centraliza
te și introduse in telex pentru a fi 
transmise la București. Aici intră in 
mașina electronică a centrului de 
calcul și apoi in posesia centralei de 
specialitate. Operația se face de două 
ori pe săptămină. iar separat, in fie
care seară, se primește o situație o- 
perativă mai scurtă. La aceasta se 
mai adaugă „operativa" direcției a- 
gricole, transmisă de două ori pe 
săptămină. Numai că, nu de puține 
ori au existat diferente între cifrele 
întreprinderii și cele ale direcției a- 
gricole. Așadar, cifre multe, dar le
gume ?

Stăm o oră la dispecerat. „Aici se 
cunoaște cu precizie «mișcarea» le
gumelor" — ni s-a spus. Să vedem.

sit : studiul nu a fost avizat de toa
te ministerele coautoare, iar întreaga 
acțiune a fost practic abandonata, 
deoarece documentația este reținută, 
pentru noi modificări, la Departa
mentul materialelor de construcție.

— E drept, întîrzierea se datorea
ză reiaccin de către insutuui <ie 
proiectări „I.S.A.R.T.", la solicitarea 
noastră, a necesarului de polistircn 
expandat afectat construcțiilor dc lo
cuințe și social-culturale, ne-a spus 

REVENIRE LA O ANCHETĂ A „SCÎNTEII"

ing. Orcste Tcaciuc, director în 
M.E.F.M.C. Necesarul stabilit inițial 
era exagerat și nu ținea seama de 
posibilitatea de a se utiliza, cu ace
eași eficiență, și alte materiale pro
duse de unitățile noastre.

Putea oare să dureze această ope
rație 16 luni, adică de circa 4 ori mai 
mult dccit a durat elaborarea între
gului studiu ? Bineînțeles, nu. Ing. 
Adrian Lupescu, director tehnic al 
institutului, ne-a precizat in acest 
sens : „Refacerea acestui necesar s-a 
efectuat in 14 zile, iar documentația 
a fost imediat rcturnată Ministerului 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții".

Ce reținem, deci ? Evidenta lipsă 
de interes manifestată nu numai de 
Departamentul materialelor de con
strucții, ci și de celelalte minis
tere amintite, față de o pro
blemă a cărei stringentă actua
litate nu mai comportă comen
tarii suplimentare. Altfel nu se 
explică de ce Ministerul Construc
țiilor Industriale, care este interesat 
direct și imediat in obținerea poli- 
stircnului necesar terminării lucrări
lor afectate de lipsa lui, n-a acțio
nat in conformitate cu propriul 
interes.

„Cine ? Brașovul ? Tănase la tele
fon. Tovarășe Vili, pină luni nu 
putem livra nimic. Trebuie să asi
gurăm consumul local, ce râmi ne 
trimitem in Capitală".

„Făgărașu’ ? Nu avem legume. 
Acum am vorbit cu tovarășul Vili, 
de la Brașov. Mai întrebați luni".

„Da, tovarășe Niță, o să incercăm 
să trimitem ceva in Capitală, șl pes
te grafic. Dar nu mult. Producția 
este incă mică".

Și telefoanele sună stăruitor din 
toată țara. Cererile do legume sint 
mari. Este normal. Teleormanul, cel 
mai sudic județ al țârii, ar trebui să 
producă cantități mari de legume 
extratimpurii. Iată ce s-a livrat in 
ziua de 29 mai:

Pentru județul Teleorman 18 500 kg 
Pentru Capitală 8 260 kg
Pentru alte județe 12 191 kg
Ce s-a trimis in București ? Nimi

ca toată: 260 kg ceapă verde. 1 637 
kg usturoi verde, 209 kg sparanghel, 
2 884 kg varză. 3 270 kg morcovi din 
răriturâ. S-ar părea că județele au 
fost favorizate livrindu-li-se 12 tone 
de legume. Dar era a doua zi după 
ce in ziarul local apăruse un articol 
In care se critica faptul că mașinile 
sosite din alte județe stau cite 3—4 
zile pină să incarce 2 000—3 000 kg 
produse.

Sintem la cooperativa agricolă din 
Cernetu. în camionul 21 TR 1932, so
sit după-amiază (cel trimis diminea
ța se defectase), se încărca varza 
timpurie și conopidă de un alb ima
culat. Spre ora 19, autocamionul 
Încărcat cu 3 000 kg varză și 400 kg 
conopidă iese in șoseaua București— 
Alexandria. N-o ia la dreapta spre 
Capitală, ci se indreaptă sore reșe
dința județului. Peste o oră îl intil- 
nim la magazia centrului. Era la rind 
după alte trei camioane la descărcat. 
Trei oameni luau ladă cu ladă. Ală
turi mai erau magazinerul care cin- 
tărea, șeful compartimentului des
facere, un contabil care suprave
ghea, patru șoferi așteptau. Orele 
trec, s-a făcut 22, un camion a ple
cat, urmează altul. Pe la 23 se des
carcă și cel sosit de la Cernetu. Di
mineața, conopida și o parte din 
varză sint tot in magazie. Abia după 
masă sint încărcate din nou și seara 
cu alt camion (numărul 21 TR 2015) 
ajung la București. A doua zi di
mineața, deci după două zile de la 
recoltare, conopida, care nu mai e 
albă ca zăpada, ajunge la piață. 
Lung și întortocheat drum.

Deci sint multe de făcut pentru ca 
Teleormanul să devină un bazin le
gumicol puternic, care să satisfacă 
cerințele consumului local in conti
nuă creștere și să livreze altor ju
dețe cantități cit mai mari de legu
me. Pentru aceasta se cere ca I.L.F. 
să devină cu adevărat o unitate 
DE PRODUCȚIE și desfacere.

Ion HERȚEG

Ce e mat grav : și In prezent modul 
in care se acționează denotă lipsa 
de răspundere cu care este tratată 
această problemă importantă. Mi
nisterul Construcțiilor Industriale șl 
Ministerul Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții se men
țin in continuare pe poziții di
ferite privind fundamentarea nece
sarului de polistiren expandat pen
tru obiectivele de investiții indus
triale.

Cind vor beneficia constructorii de 
peJistirenuI atit de pecesar unui 
mare număr de șantiere ? Din pă
cate, nu se poate da un răspuns pre
cis la această întrebare, deoarece pe 
lingă întîrzierile arătate, studiul in 
forma sa actuală este atemporal. 
Nici una din măsurile prevăzute nu 
arc stabilit termenul precis de fina
lizare. în acest context, nu mai sur
prinde nici recomandarea, de-a 
dreptul paradoxală, pe care o fac 
autorii studiului : „în următorii doi 
ani trebuie restrinse soluțiile de 
termoizolare, care prevăd folosirea 
pollstirenului expandat". Era oare 
nevoie de un volum atit de mare de 
muncă pentru a se ajunge la ase
menea concluzie ? Astfel tratată, 
problema polistirenului expandat a 
fost „sărăcită" de aspectul el esen
țial : caracterul de stringentă actua
litate.

Ce soartă se întrevede totuși poli
stirenului expandat ? „In curind va 
intra in producție, la Combinatul 
petrochimic Pitești, o capacitate de 
fabricare a granulelor de polistircn 
ailfiripntA nonlrn o ------

NOI SISTEME 
DE IRIGAȚII

• VALEA CARASU — IN
TEGRAL ÎN FUNCȚIUNE

• IN NORDUL DOBROGEI, 
14 000 HA BENEFICIA
ZĂ DE APA

• TERASA V1ZIRU - ÎN 
PROBE TEHNOLOGICE

După probele generale cu apă, 
care se efectuează in aceste zile, 
cel mai mare complex de iriga
ții din țara noastră — Valea Ca- 
rasu, cuprinzind o suprafață de 
aproape 190 000 hectare — intră 
integral in funcțiune. Apa. pre
luată printr-o priză gravitațio
nală din Dunăre, Ia Cernavodă, 
este condusă pe Valea Carasu. 
Prin zeci de stații de pompare, 
ridicind-o in unele locuri la 
peste 100 metri înălțime și prin 
3100 km conducte și 500 km 
jgheaburi, ajunge pină in sudul 
Dobrogei, transformind această 
Întreagă zonă intr-o grădină. în
floritoare.

își schimbă înfățișarea și te
renurile altădată aride din nor
dul Dobrogei, unde un nou sis
tem de irigații Beibugeac-Sari- 
nasuf, cu o suprafață de peste 
14 000 hectare, a fost dat în ex
ploatare de zece cooperative a- 
gricole de producție și trei ’n- 
treprinderi agricole de stat. 
Condițiile naturale de aici au 
impus soluții tehnice originale 
atit pentru executarea amenajă
rilor, cit și pentru îndulcirea a- 
pelor lacului Razelm ce vor fi 
folosite pentru irigarea întregu
lui complex, care in fază finală 
va cuprinde 119 000 hectare. Prin 
îndiguire, lacul a fost izolat de 
mare, stăvilindu-se afluența apel 
sărate căreia îi ia locul; prin 
trei canale de aducțiune pe cale 
gravitațională, apa Dunării. Pe 
mai mult de jumătate din su
prafața acestui sistem, conduc
tele îngropate sint puse sub 
presiune prin diferența de nivel 
realizată pe traseul acestora, apa 
fiind folosită atit pentru irigații 
prin aspersiune, cit și prin 
brazde.

în probe tehnologice se află, 
de asemenea, sistemele de iriga
ții Terasa Viziru — 32 000 hec
tare, precum și Terasa Corabia 
— cu o suprafață totală de 
30 500 hectare. Astfel, încă din 
vara aceasta, terenurile amena
jate pentru irigat totalizează mai 
mult de 1 200 000 hectare, iar 
pină la sfirșitul anului, prin 
noile sisteme ce vor fi puse in 
funcțiune, suprafața irigată a 
țării noastre va depăși 1,5 mi
lioane hectare.

(Agerpres)

buzău Festivalul 
folcloric 

„PE URME 
DE BALADĂ"

BUZĂU (Corespondentul
„Scinteii", Mihai Băzu). — Du
minică, in decorul pitoresc al 
comunei buzoiene Gura Teghii, 
situată la poalele Penteleului, a 
avut loc tradiționalul festival 
folcloric „Pe urme de baladă", 
aflat la a V-a ediție. Potrivit 
tradiției, ampla manifestare ar
tistică a fost deschisă cu balada 
haiducului Gheorghelaș, origi
nar de pe aceste meleaguri. Au 
participat sute de artiști ama
tori d{n județele Brașov, ,Co- 
vasna, Vrancea și Buzău. Un 
punct important in programul 
urmărit de peste 10 000 de spec
tatori l-a constituit montajul 
artistic pe versuri patriotice în
chinat revoluției de la 1848, la 
care și-au dat concursul forma
țiile artistice din cele 4 județe.

constructorilor, ne-a spus ing. E. 
Ghiculescu, din Ministerul Industriei 
Chimice. In aceste condiții, studiul 
trebuie avizat neintirziat și tot ne- 
intirziat trebuie construite stațiile de 
expandare. In caz contrar, ministerul 
nostru se vede obligat să exporte 
cea mai mare parte din polistirenul 
produs, inutilizabil pe șantiere, de
oarece este granulat".

„Odiseea" polistirenului a intrat în 
al doisprezecelea ceas. Orice întir- 
ziere de acum încolo amenință să 
amine sine die sosirea acestui rhate- 
rial pe șantiere și să creeze o si
tuație paradoxală : pe de o parte, 
industria chimică să-l exporte, pe 
de altă parte constructorii să-1 soli
cite in zadar. Numeroși specialiști 
și-au exprimat, în cursul investiga
țiilor noastre, temerea că stațiile de 
expandare nu vor fi construite in 
timp util dacă avizarea documenta
ției aferente nu se face cit mai grab
nic. Intr-adevăr, dacă Ministerul 
Economiei Forestiere șl Materialelor 
de Construcții și Comitetul de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală acționează In maniera actua
lă, această^ temere este reală. Filiera 
preconizată pentru proiectarea și 
executarea stațiilor de expandare a 
granulelor de polistiren este prea 
lungă. Proiectanții trebuie să elabo
reze studiile tehnlco-economlce și 
cele de amplasament simultan, nu 
succesiv cum s-a stabilit, pentru a 
se ciștiga timp. O importanță mare 
trebuie acordată colaborării cu insti
tutul de proiectări „IPROCHIM" din 
Capitală, care a mai realizat ase
menea proiecte, acumullnd o bună 
experiență in acest domeniu.

Atit sarcinile cit șl răspunderile 
pentru soluționarea acestei probleme 
sint clare. Nu trebuie decit ca fac
torii interesați să-și reunească for
țele și să intre in acțiune cit mai 
grabnic. Așa o cer interesele econo
miei naționale. Asupra modulul cum 
sint duse la indeplinire măsurile 
stabilite chiar de către ei vom reveni.

-4
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VIZITA MAIESTĂȚII SALE IMPERIALE ȘAHINȘAHUL IRANULUI

DINEU IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 
SI A TOUARASEI ELENA CEAUSESCU

Maiestățile Lor Imperiale Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
șahinșahul Iranului, și Farah 
Pahlavi Șahbanu au oferit luni. la 
Palatul Primăverii, un dineu ofi
cial în onoarea președintelui Con
siliului de Stal al Republicii 
Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Paul Ni-

I
I

La expoziția realizărilor industriei electronice românești

Contacte pline de interes cu
MĂRTURIILE PREZENTULUI Șl ALE TRECUTULUI

— De la tehnica cea mai modernă, la istoria națională —
în cursul după-amiezii, președin

tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Impe
rială șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr, au 
făcut o vizită la Fabrica de ele
mente de automatizare — Bucu
rești și la Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România.

Cei doi șefi de stat au fost înso
țiți de Gheorghe Cioară, primarul 
general al Capitalei, Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne. Alexandru Boabă, ambasa
dorul României la Teheran, de alte 
persoane oficiale române.

Împreună cu oaspeții au mers, 
de asemenea. Abbas Aii Khalat
bari, ministrul afacerilor externe 
al Iranului, Sadegh Sadrieh, am
basadorul Iranului la București, și 
alte persoane oficiale iraniene.

Vizita a permis distinșilor oas
peți continuarea contactului ne
mijlocit cu realitățile economiei ro
mânești în plină dezvoltare, pre
cum și cunoașterea unor momente 
de seamă ale istoriei poporului 
nostru, ale luptei duse de înain
tași pentru păstrarea ființei na
ționale, pentru neatârnare și pro
gres.

Totodată, ea a prilejuit o nouă 
manifestare a sentimentelor de 
prietenie pe care le nutrește po
porul român față de poporul ira
nian, de stimă față de șeful statu
lui iranian. Mii de bucureșteni 
și-au exprimat din nou, entuziast, 
dragostea față de conducătorul sta
tului nostru, prețuirea deosebită 
ce i-o acordă pentru preocuparea 
sa neobosită consacrată dezvoltării 
patriei noastre, întăririi păcii și co
laborării internaționale.

Fabrica de elemente de automa
tizare. unitate reprezentativă a in
dustriei românești, aflată intr-un 
proces continuu de înnoire și mo
dernizare, i-a primit sărbătorește 
pe înalții oaspeți. Un mare număr 
de muncitori ai fabricii, precum și 
de la întreprinderile de pe platfor
ma industrială Pipera au venit să 
ureze bun venit celor doi șefi de 
stat, să-și manifeste bucuria de a-i 
avea ca oaspeți.

In întâmpinarea președintelui 
Consiliului de Stat, Niqajae 
Ceaușescu, și a Maiestății Sala-Im- 
periaîe șahinșahul Iranului au 
venit ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte și e- 
lectrotehnicii, Virgil Actarian, și 
membri ai conducerii ministe
rului, ai Centralei industriale de 
electrotehnică și automatizări și 
ai întreprinderii vizitate. Un grup 
de tineri și tinere oferă inalților 
oaspeți buchete de flori. Prezintă 
onorul o unitate a gărzilor patrio
tice și formațiilor de pregătire 
militară a tineretului pentru apă
rarea patriei.

Cei doi șefi de stat sînt invitați 
cm deosebită cordialitate să viziteze 
o reprezentativă expoziție cu pro
dusele fabricii. Directorul între
prinderii. Marin Barabancea, pre
zintă cu acest prilej evoluția aces
tei unități, care învederează capa
citatea industriei noastre de a ține 
pasul cu cele mai noi descoperiri 
tehnice ji științifice. Este înfățișată 

culeseu-MiziL. Gheorghe Pană. Vir- 
g’l Trofin. llie Verdeț, Gheorghe 
Cioară, Emil Drâgănescu, Janos 
Fazekas, Dumitru Popescu, Ștefan 
Voi tec. Cornel Burtică, Miron 
Cons!antinescu, Ion Ioniță, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, Constantin Stu- 
tescu. secretarul Consiliului de 
Stal. George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe. împreună cu 
soțiile, membri ai guvernului, con

o largă paletă de elemente de auto
matizări pentru controlul, regla
rea și conducerea proceselor teh
nologice în metalurgie, chimie, e- 
nergie electrică ; numărul lor a a- 
juns în prezent la peste 200 de ti
puri. față de 60 cite se produceau 
în 1967. In acest an producția spo
rește de 2,2 ori față de 1970, iar 
pină în 1975 de 5 ori.

Oaspeții sînt informați de preo
cuparea colectivului în vederea 
construirii unor sisteme de reglare 
electronică, la tehnologia mondială 
de vîrf, în aplicarea circuitelor 
integrate și hibride, miniaturizarea 
elementelor, crearea de aparatură 
de comandă electronică pentru ma
șini-unelte etc.

Alături de numeroase țări ale 
lumii. Iranul este un bun partener 
comercial al fabricii bucureștene, 
iar Expoziția internațională din 
1972 de la Teheran a constituit un 
prilej fericit pentru ca marca în
treprinderii F.E.A. să devină cu
noscută și apreciată.

înalții oaspeți vizitează apoi o 
expoziție a produselor realizate de 
unități ale Centralei industriale de 
electronică și automatizări de pe 
platforma Pipera. Directorul gene
ral al centralei, Ion Constantines- 
cu, înfățișează produse reprezen
tative ale fabricilor de calculatoare 
și semiconductor! — aparate elec
trice de măsură, radiotelecomuni- 
cații și aparate de radio și televi
ziune. Șahinșahul Iranului se inte
resează îndeaproape de performan
țele modernei aparaturi românești, 
de progresele realizate de indus
tria electronică românească.

în hala de montaj, adevărat la
borator de creație, inalților oaspeți 
li se face o caldă primire. Di
rectorul fabricii arată că 90 la 
sută din angajații acestei secții 
sînt tineri absolvenți de liceu, pre
gătiți în școli speciale care func
ționează pe platforma industrială 
din această zonă.

La centrul de calcul al între
prinderii este prezentat inalților 
oaspeți calculatorul electronic „Fe
lix 256". din generația a III-a de 
computere. Maiestatea Sa șahin
șahul Iranului se oprește’ în fața 
calculatorului, cerind diferite ex
plicații. Cu prilejul vizitei înaltu
lui oaspete iranian, specialiștii de 
la F.E.A. au programat calculato- 
•rul în vederea unei operații apar
te : reproducerea portretului Ma
iestății Sale Aryamehr. Sub privi
rile celor prezenți, „pictorul" auto
mat execută portretul in numai 
citeva secunde.

In încheierea vizitei, șahinșahul 
Iranului semnează în cartea de 
onoare a fabricii, exprimind im
presia deosebită pe care i-a lăsat-o 
această modernă unitate. „Ceea ce 
ați realizat — a spus înaltul oas
pete — este garanția unor noi 
succese, a unui viitor fericit".

Pe platoul din fața fabricii, oas
petele iranian are ocazia să admire 
produsele unei alte ramuri indus
triale românești, aflate, 1a rindul 
său, in plin proces de afirmare. 
Este vorba de industria româneas
că de autovehicule, reprezentată 
aici prin cunoscutele autoturisme 
de teren ARO—M 241 și M 461 — 
ce se exportă în numeroase țâri 
ale lumii. Interesîndu-se de carac
teristicile lor tehnice, șahinșahul 
Iranului solicită explicații in legă

ducători de instituții centrale și 
organizații obștești, alte persoane 
oficiale, precum și ambasadorul 
țării noastre la Teheran, Alexan
dru Boabă.

Au luat parte Abbas Aii Khalat- 
bari. ministrul afacerilor externe, 
Sadegh Sadrieh, ambasadorul Ma
iestății Sale Imperiale șahinșahul 
Aryamehr la București, M-anzar 
Khalatbari, doamnă de onoare a 

tură cu posibilitățile aclimatizării 
acestora, cu randamentul lor în 
condiții speciale. Tehnicienii ro
mâni reamintesc, cu acest prilej, 
performanța acestor autovehicule 
care au făcut turul Africii în con
diții extrem de dure și cu rezulta
te foarte bune.

Luindu-și rămas bun de la 
gazde, cei doi șefi de.stat părăsesc 
întreprinderea în aclamațiile mul
țimii, pentru a efectua în conti
nuare o vizită cu mașina de-a lun
gul platformei industriale Pipera, 
un adevărat centru al electronicii 
românești. Pipera oferind, în ace
lași timp, prin grupurile sociale 
construite aici în ultimii ani, prin 
școlile de specializare, o dovadă e- 
locventă a grijii statului pentru a- 
sigurarea unor condiții cît mai 
bune de instrucție și de trai celor 
ce muncesc.

După moderna zonă industrială 
Pipera, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și Ma
iestatea Sa Imperială șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, 
fac o vizită la Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste Româ
nia. Pe Calea Victoriei, în fața Mu
zeului de istorie, numeroși bucu
reșteni salută cu multă căldură pe 
cei doi șefi de stat.

Prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu. președintele Academiei de 
științe sociale și politice, și Florian 
Georgescu, directorul muzeului, în
tâmpină pe oaspeți, îi conduc să 
viziteze muzeul. Sînt prezentate 
vestigii ale celor mai îndepărtate 
epoci ale istoriei de pe acest pă- 
mînt, începînd din neolitic, mărtu
rii ale unei străvechi culturi, ex
ponate de inestimabilă valoare. Șa
hinșahul Iranului admiră frumoa
sele vase de ceramică ale culturii 

La modernul complex din cartierul Grozăvești al Institutului politehnic

Maiestății Sale împărăteasa Ira
nului, Hormoz Gharib, mareșalul 
Curții Imperiale, Shodjaeddin Sha- 
fa. adjunct al ministrului Curții 
Imperiale, alte persoane oficiale 
care i-au însoțit pe înalții oaspeți 
în vizita lor în România.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Toastând, șahinșahul MOHAM
MAD REZA PAHLAVI ARYA
MEHR a spus : Propun, cu multă 
emoție, să ridicăm paharul, in a- 
ceastă seară, in cinstea și in să
nătatea domnului președinte al 
Consiliului de Stat, precum și a 
doamnei Elena Ceaușescu. pentru 
o tot mai mare fericire și prospe
ritate a nobilului popor român 
prieten, pentru măreția țării dum
neavoastră. pentru prietenia tot 
mai strînsă dintre țările și po
poarele noastre, pentru pacea uni
versală și pentru prietenia intre 
toate țările lumii.

Răspunzind, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus : 
Aș dori să exprim, încă o dată, 
satisfacția noastră pentru rezulta
tele vizitei Maiestății Sale in 
România și să propun să ridicăm 
paharul pentru fericirea, prosperi
tatea și bunăstarea poporului ira
nian prieten, pentru sănătatea Ma
iestății Sale și a împărătesei Fa
rah, pentru progresul continuu al 
colaborării multilaterale între po
poarele român și iranian, care 
sper că vor conlucra întotdeauna 
pentru cauza prosperității re
ciproce, a păcii între toate po
poarele.

Să toastăm pentru o lume mal 
bună, mai dreaptă, a păcii și 
colaborării internaționale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Cucuteni și celebra statuetă din 
acea epocă cunoscută sub numele 
„Gîndi torul".

Se parcurg apoi sălile care înfă
țișează istoria geto-dacilor. Mai 
multe exponate din acea epocă o- 
glindesc și influența culturii per
sane, dovadă a legăturilor care au 
existat din cele mai vechi timpuri 
între populațiile ce trăiau pe teri
toriile de azi ale României și Ira
nului. In alte săli sînt prezentate 
mărturii din epoca de formare a 
poporului român. în lapidarium, 
suveranului Iranului îi sînt pre
zentate copia Columnei lui Traian, 
precum și numeroase piese repre
zentative din epoca antică și me
dievală.

Vizitând alte săli, oaspeții ira
nieni au-apoi posibilitatea să cu
noască aspecte ale luptei poporu
lui nostru pentru libertate, unita
te și independență națională. Alte 
exponate prezintă sugestiv mo
mente importante din istoria 
României contemporane.

în tot timpul vizitei, suveranul 
Iranului a urmărit cu mult in
teres explicațiile ce i-au fost date, 
a admirat bogatele vestigii ale ci
vilizației strămoșilor, ale istoriei 
poporului român. Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr 
a semnat apoi în cartea de onoare 
a muzeului.

La plecare, un mare număr de 
cetățeni ai Capitalei au aclamat 
din nou. cu multă căldură, pe 
conducătorii celor două state, și-au 
reafirmat sentimentele prietenești 
fată de poporul iranian, bucuria 
și satisfacția pentru bunele relații 
statornicite între România și Iran.

Mircea IONESCU 
Iosif SOCAC1U

Tn timpul vizitei la Muzeul do istorie al Republicii Socialiste România

SEMNAREA DECLARAȚIEI SOLEMNE
Cuvintarea 

președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Cuvintarea șahinșahului 
Iranului, Mohammad 

Reza Pahlavi Aryamehr
(Urmare din pag. I)

declarații, vor acționa și în viitor atît pentru dezvol
tarea colaborării dintre popoarele noastre, cît .și cu 
toate celelalte națiuni ale lumii. Trăim asemenea îm
prejurări cînd fiecare popor — fie el mare sau mic — 
este chemat să-și asume răspunderi, să contribuie la 
așezarea relațiilor dintre state pe principii noi.

Aș dori, și cu acest prilej, să exprim satisfacția 
noastră pentru rezultatele deosebite ale vizitei pe care 
Maiestatea Sa o face în România — rezultate care 
s-au concretizat în semnarea acestei declarații, in 
semnarea de către miniștrii economiei a acordului de 
cooperare de lungă durată, precum și a altor docu
mente. Dar mai cu seamă vizita s-a caracterizat prin 
dorința comună de a găsi noi căi de extindere a cola
borării dintre popoarele noastre.

Convorbirile pe care le-am avut în aceste zile au evi
dențiat că în cele mai multe probleme ale vieții inter
naționale România și Iranul sînt animate de dorința 
de a-și aduce contribuția la soluționarea lor.

Primirea care v-a fost rezervată, atit în Capitală, cît 
și în localitățile din țară pe care le-ați vizitat, consti
tuie o expresie a sentimentelor de prietenie ale po
porului român față de poporul iranian, față de Maies
tățile Voastre, a dorinței sale și a guvernului — care 
nu face altceva decît. să dea expresie dorinței poporu
lui — precum și a dorinței mele — care, de asemenea, 
sînt interpretul sentimentelor și dorințelor poporului 
meu — de a extinde colaborarea, de a face ca rela
țiile străvechi dintre popoarele noastre să aibă o bază 
tot mai bună, de a acționa pentru a contribui la fău
rirea unei noi istorii, care să asigure popoarelor noas
tre bunăstarea și fericirea.

Iată de ce apreciez — așa cum am spus și în cursul 
convorbirilor de astăzi ■— vizita pe care o efectuați 
astăzi în Român'a ca un moment nou și important în 
relațiile dintre România și Iran. Fie ca viitorul acestor 
relații să fie tot mai înfloritor, ca popoarele noastre să 
conlucreze strîns pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă ! (Vii aplauze).

(Urmare din pag. I)

la amploarea relațiilor noastre, lucru la care m-am 
referit deseori în timpul întâlnirilor și. în cadrul con
vorbirilor pe care le-am avut în cursul acestor trei 
zile.

Puternic impresionat de ospitalitatea dumneavoastră 
și de primirea pe care ne-a rezervat-o populația, pre
tutindeni unde ne-am aflat, vom părăsi țara dumnea
voastră cu sentimentul de profundă gratitudine, fi
rește. Nutrim, de asemenea, o profundă prietenie ; 
prietenie pe care dumneavoastră înșivă, guvernul: și 
poporul dumneavoastră ne-au arătat-o și care consti
tuie, în fond, expresia prieteniei față de poporul ira
nian. Cred că puteți fi încredințat, domnule președinte, 
că sentimentele poporului nostru sînt cu totul reci
proce. Sînt convins că poporul nostru va afla vestea 
semnării acestei Declarații solemne, precum și a acor
durilor economice, cu o mare satisfacție.

Cred că acest gen de relații statornicite între noi ar 
putea să se lărgească între multe alte țări. De altfel, 
există oare o altă posibilitate pentru ca lumea să se 
îndrepte spre pace, spre dispariția litigiilor și războaie
lor, către reglementarea pașnică a tuturor problemelor, 
către dezarmare și spre cooperare și înțelegere paș
nică ?

Țin să vă mulțumesc încă o dată, domnule președin
te, pentru toate dovezile de atenție pe care ni le-ați 
acordat și să vă transmit, în numele poporului meu, 
cele mai bune urări ale noastre pentru dumneavoastră 
înșivă, pentru reușita tuturor proiectelor dumnea
voastră — dintre care unele am avut prilejul să le cu
noaștem în cursul vizitelor de ieri și din după-amiaza 
aceasta — deci a acestor proiecte care sînt grandioase, 
și ca dumneavoastră să puteți atinge toate scopurile în 
cel mai mare succes ! (Vii aplauze).

Admirind măiestria artei poitulare si realizările lauătămintulm
împărăteasă Farah a Iranului 

și tovarășa Elena Ceaușescu. în
soțite de persoane oficiale româ
ne și iraniene, au vizitat, luni di
mineața, Expoziția permanentă a 
Uniunii Centrale a Cooperativelor 
Meșteșugărești, găzduită într-unul 
din pavilioanele complexului ex- 
pozițional din Piața Scînteii.

I-a intrarea în pavilion. Florian 
Dănălache. președintele UCECOM, 
salută pe distinsele oaspete. în 
timp ce tinere fete în pitorești 
costume naționale le oferă, buche
te de flori.

Se vizitează apoi standurile în 
care sînt expuse confecții, texti
le și tricotaje. Un prim popas se 
face în fața costumelor populare, 
reprezentând cele mai diferite 
zone etnografice ale țării. împă
răteasa Iranului apreciază origina
litatea țesăturilor, broderiilor, 
covoarelor, obiectelor de ceramică 
expuse, faptul că meșteșuguri stră
vechi sînt continuate de genera
țiile de astăzi, se informează des- 
pre regiunile cărora le aparțin pie
sele din expoziție, de modul cum 
sînt organizate cooperativele meș
teșugărești. ..Bluzele dumneavoas
tră sînt apreciate în toată lumea" 
— spune Maiestatea Sa Imperia
lă — admirînd delicatețea brode
riilor de pe o ie, fina țesătură din 
care este confecționată. în fața 
unui bucium frumos încrus
tat, a unei lăzi de zestre, căreia i 
s-a găsit o funcție modernă, vizi
tatoarele admiră gustul artistic cu 
care sînt lucrate. Oprindu-se îna
intea unor lucrări pe sticlă, tehni
că de artă cu tradiție în țara noas
tră, împărăteasa Iranului ține să 
sublinieze că și meșterii iranieni se 
inspiră din creațiile înaintașilor. In 
încheiere, oaspetele asistă la o pre
zentare a portului național, spe
cific diferitelor regiuni ale țării, 
precum și a unor confecții în care 
s-au folosit cu ingeniozitate, în
tr-o interpretare modernă, ele
mente decorative, țesături tradi
ționale.

Luîndu-și rămas bun de la gaz
de, împărăteasa Farah remarcă 
frumusețea folclorului românesc, 
iscusința cu care este pus în 
valoare în cadrul acestei intere
sante expoziții.

In continuare, împărăteasa Ira
nului și tovarășa Elena Ceaușescu 
se îndreaptă spre cartierul Gro
zăvești, unde se află modernul 
complex al Institutului politeh
nic. O manifestare de caldă prie
tenie fac vizitatoarelor profeso
rii și studenții institutului, adunați 
în fața clădirii principale, pe al 
cărei frontispiciu se poate citi în 
limbile română și persană o urare 
de bun venit. Conducînd pe oas
pete în sala de consiliu, prof. dr. 
docent Radu Voinea, rectorul insti

tutului, secretar general al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, prezintă cîteva date privind . 
dezvoltarea învățămîntului supe
rior din țara noastră și îndeosebi 
a celui tehnic, despre structura 
acestuia, despre problemele majo
re care stau în fața corpului pro
fesoral și a studenților. Rectorul 
institutului împărtășește din preo
cupările de modernizare conti
nuă a procesului de învâță- 
mint. călăuzit în permanență de 
indicațiile președintelui Consiliu
lui de Stat al României, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

Asistentul Mihai Vîrtosu, preșe
dintele consiliului asociației stu
denților din institut, trece în re
vistă atribuțiile largi care revin 
organizației de tineret, îndatori
rile ei în domeniul învățămîntu
lui și cercetării, relevă condițiile 
optime de viață, lucru și odihnă 
ale studenților.

împărăteasa Farah adresează o 
serie de întrebări cu privire la 
structura învățămîntului, se in
teresează de felul cum institutul 
contribuie la calificarea munci
torilor din întreprinderi, despre 
colaborarea între institut și uzi
ne.

După o scurtă oprire în fața 
machetei complexului de clădiri al 
institutului, se vizitează ateliere 
de activitate practică a studenți
lor, laboratoare, unde vizitatoa
rele primesc explicații despre di
feritele realizări ale studenților.

Mulțumind pentru cinstea fă
cută institutului, rectorul în- 
minează oaspetelor placheta care 
atestă vechimea acestui impor
tant așezămînt de învățămînt su
perior.

Vizita la acest foarte frumos 
institut a fost deosebit de inte
resantă pentru mine — a spus 
împărăteasa Iranului în încheie
rea vizitei sale. Urez cadrelor di
dactice ale institutului mari rea
lizări în activitatea lor de forma
re a generațiilor de studenți bine 
pregătiți și utili țarii lor, iar tine
rilor mult succes la învățătură.

Sanda IONESCU
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PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

A MUNCI SI A CREA ÎN CONDIȚIILE
♦ ♦

PROPRIETĂȚII
*

SOCIALISTE (li)

ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Omenirea luptă pentru apărarea

condițiilor naturale de viață

OdatA cu crearea premiilor pen
tru dezvoltarea neingrădită a forțe
lor de producție, naționalizarea prin
cipalelor mijloace de producție in
dustrială a determinat o schimbare 
fundamentali in condiția socială și 
de muncă a muncitorilor. Esența a- 
cestei schimbări rezidă in faptul că, 
prin desființarea proprietății priva t- 
rapitaliste — „cauza robiei degrada- 
mare a poporului muncitor, ca și 
cauza tuturor nedreptăților", cum o 
caracteriza cu litere de foc progra
mul primului partid politic al clasei 
noastre muncitoare. P.S.D.M.R. — și 
prin instaurarea proprietății socialiste 
a fost înfăptuit mărețul ideal al „ex
proprierii expropriatorilor............
dării exploatării omului dc 
— pe atunci In sectorul 
-ocialist. naționalizat; a- 
ooi. pe măsura generali
zării proprietății socialis
te. de stat sau obștești, in 
întreaga economie s-a pus 
-apă( pentru totdeauna 
împărțirii societății in ex
ploatați si exploatatori, 
oamenii au devenit egali 
in ce privește poziția lor 
tată de mijloacele de pro
ducție. Alături dc calita
tea de producători — pe 
rare au exercitat-o întot
deauna în decursul isto
riei făcînd să progreseze 
societatea umană — oa
menii muncii au dobindi'-o si pe 
sceea de proprietari ai mijloacelor de 
aroducție. calitate de care fuseseră 
frustrați dc-a lungul secolelor de cla
sele exploatatoare.

Aceasta le-a conferit o poziție nouă 
in societate, radical deosebită de cea 
□e pină atunci : incetind să mai tru
dească pentru huzurul unui mă
nunchi restrâns de privilegiați, ei au 
devenit singurii stăpini și beneficiari 

roadelor muncii lor, destinate să 
dujească progresului întregii socie
tăți, îmbunătățirii condițiilor de viață 
ile fiecăruia. Această profundă 
■-chimbare au caracterizat-o limpede 
muncitorii incă in acea zi a „marii 
□reluări", afirmind — după cum glă- 
=uiau moțiuni ale vremii — că ..de 
izi înainte noi. muncitorii, conducem, 
noi administrăm bunurile care ne 
iparțin nouă, poporului", iar „ciști- 
zul se va întoarce la noi, sub for
mă de fabrici mai multe, școli, spi- 
ale, bunuri mai multe de 1ot felul".
Schimbarea fundamentală inter- 

•enită in poziția socială a muncitori- 
or din țara noastră și-a găsit expre
sa in faptul că in urma naționaliză- 
il. a lichidării marii burghezii in- 
iustriale și financiare, clasa munci- 
oare a devenit din clasa dominată, 
•um era in trecut, clasa dominantă 
.1 pe plan economic — intregindu-se 
istfel puterea politică deplină ce o 
ieținea incă dinaintea naționalizării

și lichi- 
către om

prin abolirea monarhiei 
rea republicii populare, 

în condițiile muncii
și proclama-
cliberate de 

exploatare, intre oameni s-a stator
nicit un nou tip de raporturi sociale 
— raporturi de colaborare și întraju
torare. Construcția socialismului in 
patria noastră ilustrează prin nenu
mărate fapte uriașa forța de progres 
pe care o constituie noile raporturi 
sociale. Dispărind sursa care alimen
ta interesul privat, egoist .și rapace 
si care-i dezbina pe oameni — pro- 
pi ietatca privată — solidaritatea și 
întrajutorarea oamenilor in procesul 
de producție, convergența do intere
se. preocuparea pentru avintul gene
ral. întrecerea socialistă, ca forma 
cea mai revelatoare a noilor relații.

mal adecvate. Intre acestea se în
scriu constituirea, ca organe colective 
de conducere, la nivelul întreprinde
rilor. centralelor și ministerelor, a 
comitetelor și consiliilor oamenilor 
muncii, organisme cu caracter delibe
rativ de lucru, avind căderea să ia 
hotăriri cu valabilitate legală in toa
te problemele esențiale ale activității 
economice, instituționallzarca adu
nărilor generale ale oamenilor mun
cii. ca forul muncitoresc suprem de 
conducere a întreprinderilor.

Crearea recentă, pe lingă comite
tele și consiliile oamenilor muncii, a 
consiliilor dc control muncitoresc șt 
a comisiilor pe domenii constituie o 
nouă dovadă a consecvenței cu care 
partidul nostru acționează in dircc-

Condiția socială
a muncitorului

au devenit puternici factori de acce
lerare ai dezvoltării economice, al 
progresului societății noastre.

In calitate de clasă dominantă atit 
pe plan politic, cit și economic, cla
sa muncitoare realizează efectiv, ne
mijlocit, opera de conducere a so
cietății. întărirea neîncetată a rolului 
conducător al clasei muncitoare in 
societate constituie o preocupare de 
frunte a partidului. Este o trăsătură 
esențială a vieții noastre sociale fap
tul că muncitorii sint consultați și 
participă nemijlocit la dezbaterea și 
soluționarea tuturor problemelor im
portante care privesc dezvoltarea so
cietății noastre, la elaborarea și de
finitivarea planurilor de stat, a prin
cipalelor legi și măsuri aplicate in 
economie, ca și in celelalte domenii. 
Colectivele muncitorești sint frecvent 
vizitate de secretarul general al par
tidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de ceilalți conducători de partid și 
de Uat : discuțiile cu muncitorii ocu
pă locul principal in dialogul perma
nent dintre partid și popor, prilejuind 
concluzii fertile nu numai la scara 
unităților respective, ci a întregii e- 
conomii naționale.

Pentru a crea muncitorilor posibi
litatea să participe cit mai activ, -di
rect și nemijlocit la activitatea de 
conducere, partidul și statul nostru 
au luat in ultimii ani măsuri de crea
re a unor structuri organizatorice cit

fia dezvoltării democrației muncito
rești. Sc poate afirma câ niciodată 
viața noastră socială nu a evidențiat 
atit de pregnant ca in acești 
ani faptul că muncitorii sint 
rați stăpini. realmente clasa 
cătoare in societatea noastră.

Noua calitate a muncitorilor a de
terminat o schimbare radicală in 
ansamblul condițiilor lor de muncă. 
Însăși dezvoltarea forțelor de pro
ducție, "
ritor 
progresele ________
un cadru nou muncii. ___
om. pentru condițiile de muncă ale 
muncitorilor, ignorate de patronul 
capitalist, a devenit preocupare de 
stat — și se poale afirma că nu exis
tă întreprindere nou construită in 
care să nu se fi ținut seama de acest 
imperativ. Muncitorii nu mai lu
crează azi in ateliere primitive, in
salubre, lipsite de cea mai elemen
tară protecție a muncii, cum erau 
in marea lor majoritate cele preluate 
la naționalizare, ci in hale luminoase, 
modern utilate, iar tehnica nouă de 
care dispun le ușurează considerabil 
munca. Este de remarcat că s-a re
dus considerabil ponderea acelor 
profesiuni bazate în exclusivitate pe 
munca fizică — concomitent cu apa
riția unor profesiuni noi, solicitate 
de tehnica modernă.

Acest cadru tehnic și material per-

ultimi 
adevă- 
condu-

stimulată in mod hotă- 
de proprietatea socialistă, 

industrializării au creat 
Grija pentru

fecțlonal a solicitat și solicită la rin
dul său ridicarea pregătirii profesio
nale și a nivelului de cultură al 
muncitorilor, proces puternic stimu
lat. prin complexul de măsuri adop
tat^ de partid și de stat pentru mă
rirea duratei invățâmintului obliga
toriu, exiinderea invățâmintului me
diu. dezvoltarea invățâmintului pro
fesional. crearea liceelor de specia
litate. perfectionarea invățâmintului 
seral și fără frecvență. De o deo
sebită importanță în acest sens se 
dovedește instituirea sistemului na
țional dc perfecționare continuă a 
pregătirii profesionale a tutui or oa
menilor muncii, prin cursuri de re
ciclare. Este un motiv de mare sa
tisfacție faptul câ avem astăzi o cla

să muncitoare cu un ni
vel de pregătire profesio
nală și culturală care nu 
suferă nici o comparație 
cu trecutul.' " ' “ ‘
covârșitoare a 
lor au astăzi 
ridicată.

Condiția de 
proprietari ai mijloacelor 
de producție impune din 
partea muncitorilor, a tu
turor celor ce muncesc, 
o participare activă la în
treaga activitate de con
ducere, valorificarea ple
nară a cadrului instituțio
nal creat in acest scop.

In mîinile oamenilor muncii se 
află astăzi bunuri de valoare însu
tită și înmiită față de momentul na
ționalizării : de aici și răspunderea 
sDorită ce le revine fată de admi
nistrarea și conducerea acestora. Ei 
sint chemați să-și spună cuvintul 
in toate problemele ce privesc bunul 
mers al producției, organizarea știin
țifică a acesteia și a muncii, folosi
rea cu randamente înalte a utilaje
lor. gospodărirea rațională a fon
dului de materii prime și materia
le. reducerea consumurilor specifice 
și combaterea risipei, creșterea efi
cienței activității economice, intr-un 
cuvînt in .tot ceea ce poate avea in- 
riurire asupra dezvoltării avuției a- 
flate in proprietatea colectivă, să 
contribuie, cu întreaga lor capacita
te, pricepere și experiență, la lupta 
pentru realizarea cincinalului înain
te de termen, pentru îndeplinirea in 
condiții optime a sarcinilor de plan 
ne anul in curs, a angajamentelor a- 
sumate- in întrecerea socialistă. Par
ticiparea fiecărui muncitor la condu
cerea și buna desfășurare a activi
tății economico-sociale este un înalt 
comandament patriotic, o cerință e- 
sențială pentru fructificarea deplină 
a avantajelor și posibilităților neli
mitate de progres * * * ■ • •
lui popor, pe care 
lalea socialistă.

Majoritatea 
muncitori- 

o calificare

stăpini, de

în folosul intregu- 
le creează proprle-

loan ERIJAN

„PRIMĂVARA CULTURALĂ Participarea României

BUCUREȘTEANĂ"
la Festivalul internațional

al filmului didactic
Sub cerul plumburiu, bro- 

iat cu nori amenință- 
ori de ploaie, in parcul 
ierăstrău a început deoda- 
â să cinte fanfara și de 
a debarcader s-a desprins 
m convoi inedit : un vapo- 
aș cu stegulețe și becuri 
nulticoiore, ai cărui pasa- 
eri erau instrumentiștii 
ivacei orchestre, urmat de 
3 bărci, fiecare dintre ele 
urtind un panou mare pe 
are era scrisă silaba unui 
tivint. De pe mal. toți cei 
rezenți puteau citi : PRI- 
IÂVARA CULTURALA 
IUCUREȘTEANA.
Astfel s-a încheiat o săp- 

ămină de bogate manifes- 
âri cultural-educative, or- 
anizată in Capitală sub 
cest titlu ; o săptămină pe 
are organizatorii intențio- 
cază să o permanentizeze 
a sfîrșitul fiecărei primâ- 
eri. Rezultatele primei e- 
iții. experiența organiza- 
jrică acumulată, sugestiile 
ogate care s-au născut 
hiar pe parcursul desfâșu- 
ării ei oferă un promițător 

plecare pentru

o sumară re- 
a „Primăverii

unct de 
diția 1974.
încerci nd 

rospectivă
ucureștene", trebuie subli- 
iat de la bun început fap- 
al că alături de alte zeci 
a manifestări similare ju- 
ețene, la „concurență" cu 
le, inițiativa culturală a 
■.apitalei a reușit să-și con
treze un profil cu toiul 
Istinct. pornind de la con- 
ițiile specifice pe care bo
ala viața spirituală bucu- 
eșteană le presupune. In- 
■-O formulare voit lapida- 
ă se poate spuhe că ac- 
unea la care ne referim 
i-a conturat identitatea 
roprie printr-o nuanțată 
xtensie pe orizontală (ma- 
ifestări consacrate tuturor 
enurilor artei — poezie, 
satru. muzică, dans, film, 
rtă plastică — fiecare zi 
iind dedicată pe rind unu- 
i dintre acestea) și, con-

comitent, printr-o largă ex
tensiune pe verticală. Se 
poate afirma fără exagera
re că cele șapte zile festive 
au solicitat particioarea 
efectivă a marii majorități 
a așezămintelor culturale 
ale Bucureștiului. profe
sioniste și amatoare, de la 
Filarmonica ..George Enes- 
cu“ la căminele culturale 
din zona suburbană.

Cu diferite prilejuri, co- 
mentind festivaluri județe
ne de acest profil, remar-

parte — de la teatre, la 
Universitatea populară și 
de la muzee, la cinecluburi 
— poate determina profilul 
complex al unui asemenea 
festival, dator să răspundă 
preferințelor unui public 
extrem de divers.

..Primăvara culturală 
bucureșteană" a avut. în a- 
celași timp, darul de a re
actualiza. prin desfășura
rea sa propriu-zisă. discu
ția despre două aspecte 
esențiale ale activității

9 Aflat la prinia ediție, festivalul artistic 
din Capitală a cunoscut o participare 
deosebită
0 bună experiență în colaborarea dintre 
arta profesionistă și cea amatoare; 
participarea tuturor așezămintelor 
culturale

cam faptul că ele au da
toria să antreneze toată 
populația zonei respective 
și nu să se transforme in 
prilej de autoelogii festivis- 
te in fața eventualilor oas
peți de la centru. Or, toc
mai din acest punct de ve
dere. credem că „Primăva
ra bucureșteană" a marcat 
un punct in plus. Progra
mul său a inclus și acțiuni 
grandioase găzduite in săli
le Ateneului Român, dar și 
alte zeci de intilniri ale oa
menilor de artă, ale actori
lor și scriitorilor la cluburi 
muncitorești, in uzine, in 
satele și comunele din îm
prejurimi. Teatrul de ope
retă s-a oprit la clubul uzi
nelor „Vulcan", teatrul „C. 
Tănase" la Fabrica de con
fecții și tricotaje. La uzi
nele „Republica", compozi
torii s-au intilnit cu stator
nicii lor prieteni de aici in
tr-un dialog despre semni
ficația artei autentice. E- 
xemplcle se pot înmulți. 
Prin varietatea lor. ele 
ilustrează insă același lu
cru: numai contribuția spe
cifică a fiecărei instituții in

cultural-educative de masă. 
La alcătuirea nemijlocită 
a ..sumarului" acțiunii, la 
organizarea directă a unor 
puncte din program, uniu
nile de creație si-au adus, 
incomparabil mai mult de
cit altă dată, o contribu
ție de substanță. întâlnirea 
de la uzinele „Republica", 
de care aminteam, este ro
dul inițiativei exclusive a 
Uniunii compozitorilor. Pec- 
le 50 de poeți și Drozatori 
au fost prezenți De tra
seele încărcate ale ..Zilei 
cărții". Și. lotuși, ceea ce 
s-a realizat din acest punct 
de vedere, apreciem că 
este incă modest fată de 
posibilitățile ce care Caoi- 
lala le are la diSDOZiție. 
Nici instituțiile artistice 
profesioniste, deși au ră-— 
nuns solicitării la unele 
acțiuni, nu au constituit 
lotuși acea prezentă ..de 
marcă", pe care prestigiul 
lor o presupune. Să nu 
uităm, de pildă, câ o bună 
parte din premierele a- 
nuntate pentru ..Ziua tea
trului" nu au mai avut 
Joc. Iată de ce considerăm

că in pregătirea viitoarei 
..Primăveri bucureștene", 
toate aceste instituții au 
datoria să-și prevadă din 
(imp contribuția specifi
că la sărbătoarea cultura
lă a Capitalei, să-i asigu
re o înaltă ținută artistică.

Pe de altă parte, mate
rializarea diferitelor punc
te inscrise in program a 
oferit posibilitatea de a 
verifica ..pe viu". modul 
cum s-a înțeles si cum se 
aulică indicația de a se a- 
sigura colaborarea tutu
ror factorilor cu răspunderi 
în planul muncii cultura; 
le. Nu numai o prezentă 
comună pe afișul manifes
tării culturale, ci o contri
buție comună efectivă la 
organizarea festivalului — 
iată un principiu acceptat 
unanim, dar care in Capi
tală a fost aplicat unila
teral. Dacă. în viitor, felul 
cum a colaborat Comite
tul de cultură și educație 
socialistă al municipiului 
cu comitetul municipal 
U.T.C. va fi extins Si in 
relațiile cu celelalte or
ganisme municipale (si. in 
primul rind. cu sirtdica- 
tele), atunci cu siguranță 
și finalizarea intențiilor 
exprimate inițial va fi cu 
totul alta.

Seara tirziu. In acordu
rile de o rară distincție 
artistică ale spectacolu
lui de sunet și lumină din 
Herăstrău — „Poezia 
rilor". — „Primăvara 
turală bucureșteană" 
încheiat. Finalul este 
doar aparent, pentru 
pe de o parte, premierele 
celor șapte zile vor intra de 
acum in repertoriul per
manent bucureșteah. expo
zițiile vor putea fi vizi
tate in continuare, iar. pe 
de altă parte, ecourile ini
țiativelor atit de diverse 
vor genera, fără îndoială, 
la rindul lor alte initiati
ve. Concentrat spus, a- 
ceasta este de fapt însăși 
rațiunea de a fi a oricărei 
manifestări culturale de a- 
semenea amploare.

Radu 
CONSTANTINESCU

de la Teheran
La actuala ediție a Festivalului 

internațional al filmului didactic, 
organizat la Teheran de către Mi
nisterul Educației al Iranului, Ro
mânia participă cu patru creații 
aparținind studiourilor ..Alexandru 
Sahia", „București", precum și viito
rilor cineaști care se pregătesc in 
cadrul Institutului de artă teatrală 
xi cinematografică „I. L. Caragiale". 
Intitulate „Cultura dacilor", „Româ- 

, „Cuprul" 
ele s-au 
ilustrării 

chi
de 

ani, 
de 
și

nia... drumuri și popasuri' 
fi ..Polarizarea luminii", 
dovedit deosebit de utile .......
cursurilor de istorie, geografie, 
mie și fizică din invățămintul 
cultură generală. In ultimii trei 
la festivalurile internaționale 
specialitate de la Sofia, Borna 
Teheran. peliculelor „Celuloza". 
,.Apa“ și „Carpafii Orientali", reali
zate de Studioul cinematografic 
,,Alexandru Sahia", in colaborare cu 
Ministerul Educației și lnvățămin- 
lului, li s-au decernat diferite pre
mii și distincții.

c i n e m a
• Ultimul cartuș : SALA PALA
TULUI — 17.30 (ceria de bilete — 
4502) ; 20.45 (seria de bilete — 
4603). PATRIA - fi; 11.30; H: 
16,30; 19; 21.30, LUCEAFĂRUL —
fi: 11.15; 13.30; 16: 16.30; 21. la 
grâdmfi — 20.1S, MODERN — R.30: 
11; 13,30; 1€: 18 30; 21. la grădină 
— 20. GRADINA DINAMO — 
20,30.
• Aventurile Jui Babușcâ : CA
PITOL — 9.30; 11,45: 14: 16.15. Ja 
grădină — 20.
e Gala filmului din Republica

Vietnamului de Sud : CAPITOL

• Solaris : CENTRAL — fi; 12,30: 
16: 19.30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL —

11; 13: 15; 17; 19: 21. la gră
dină — 20.
• Homolka și portofelul : LUMI
NA — fi: 11,15; 13.30; 16; 18,30:
20.45.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — 9 30: 11.30: 14; 16.15;
18.30; 20.45, GRADINA SELECT

• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 0.30: 11; 13.30; 16; 18.30: 21. la 
grădină — 20.15, FAVORIT — 
9.15: 11.30; 13 45; 16; 18.15: 20.30, 
ARENELE ROMANE — 20.15.
• Amintiri din copilărie : TIM- 1

PURI NOI — 9-20,15 in conti
nuare.
• Nici un moment de plictisea
la : DOINA — 11; 13.30; 16; 18.30; 
20.45, RAHOVA — 15,30; 18; 20,15.
• Ciprjan Porumbescu : GRI- 
VITA — 9; 12,30; 16; lfi.30.
n Copiii căpitanului Grant : EX
CELSIOR — fi: 11,15: 13.30: 16;
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11.15; 
13.30; IC; 18,15; 20,30, la grădină 
— 20.
• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 16: 18; 20.
• Falsa liră de aur — 10; 12: 14. 
Stan și Bran rudele noastre — 
IC,30; 13.30: 20.30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Pe aripile violului : GLORIA

Progresul tehnic rapid și multi
lateral specific societății contem
porane, dezvoltarea susținută a 
industriilor in epoca noastră au a- 
du*  omenirii avantaje uriașe, 
realizări din cele mai Impresio
nante — dar, așa cum se știe, au 
generat și pericole din cele mai 
serioase. cum este cazul afectării 
prin poluare a însuși echilibrului 
natural al planetei. Odată cu con
turarea tot mai evidentă a acestor 
pericole — apărute mai pregnant 
in țările ce au atins un nivel de 
dezvoltare industrială ridicat — 
savanți și cercetători de prestigiu 
au avertizat asupra necesității 
unor acțiuni energice atit pentru 
refacerea echilibrului mediului 
ambiant, cit .și pentru prevenirea 
alterării acestuia. Astfel, com
baterea poluării sau conservarea 
naturii se impun in zilele noastre ca 
o cauză a întregii omeniri, aspec
tele ei constituind obiectul preo
cupărilor pe linie de stat, al mă
surilor cu caracter legislativ adop
tate in diverse țări, cit și subiec
tul unor ample reuniuni de nivel 
mondial — cum a fost cea de la 
Stockholm, din anul 1972.

La sfîrșitul anului trecut, 
O.N.U. a adoptat, sub deviza „un 
singur Pămint", o rezoluție cu pri
vire la instituirea — incepind cu 
acest an — a datei de 5 iunie ca 
ZI INTERNAȚIONALA A ME
DIULUI ÎNCONJURĂTOR. însu- 
șindu-și astfel o propunere făcută 
de România, împreună cu alte țări, 
la conferința mondială amintită 
— a mediului ambiant, de la Stock
holm, din 1972.

Motiv de satisfacție și mindrie. 
propunerea ilustrează atitudinea 
activă a țării noastre intr-o pro
blemă majoră ce confruntă omeni
rea in prezent și se leagă de — 
s-ar putea spune decurge din — 
preocupările statului nostru 
plan intern privind protecția 
diului natural.

Așa cum este cunoscut. în 
noastră combaterea poluării 
stituie o problemă căreia condu
cerea superioară a partidului ii 
acordă o deosebită atenție. Se des
fășoară pe o scară mereu mai am
plă acțiuni concrete, este aplicat 
sau in curs de aplicare un ansam
blu de măsuri specifice ; gradul 
inalt de preocupare față de aceas
tă problemă iși găsește expresia in 
elaborarea proiectului Legii pri
vind protecția mediului ambiant, 
care a fost supus dezbaterii pu
blice in scopul completării și îm
bunătățirii sale pjin participarea 
întregului popor, în vederea fău
ririi unui cadru legal cit mai cu
prinzător, a unui instrument de 
luptă dt mai eficace împotriva 
noxelor poluării.

Date fiind implicațiile multiple 
ale problemelor protecției naturii, 
pe plan național și internațional, 
„Scîntela" — consemnînd astăzi 
doar evenimentul „la zi“ — își 
propune, in legătură cu „ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ A MEDIU
LUI ÎNCONJURĂTOR4, să revi
nă pe un spațiu amplu asupra 
acestor probleme.

Ședința festivă
pe 

me-

țara 
con-

din Capitală
Sub auspiciile Asociației de drept 

internațional și relații internațio
nale — A.D.I.R.l. — și Asociației 
române pentru Națiunile Unite, 
luni a avut loc în Capitală o șe
dință festivă consacrată Zilei 
mondiale a mediului înconjurător.

Cuvintul introductiv a fost rostit 
de prof. dr. Traian Ionașcu. pre
ședintele celor două asociații.

Domnul Sayed Abbas Chedid. 
directdrviil Centrului de informare 
O.N.U. de la București, a subliniat 
in cuvintul său contribuția Ro
mâniei la cooperarea internaționa
lă In domeniul protecției mediu
lui înconjurător, precum și rezul
tatele eforturilor întreprinse 
plan 
foarte echilibrată — a spus el — 
a trei elemente — om, natură, teh
nică — conferă României un rol 
important, pe care și l-a asumat 
de pe acum cu o deosebită matu
ritate, in stabilirea măsurilor ne
cesare pentru ocrotirea mediului 
înconjurător.

In continuare, prof. ing. Virgil 
Ioanid a vorbit despre semnifica
ția acestui eveniment de interes 
mondial și a prezentat stadiul 
actual al preocupărilor specialiș
tilor români in acest domeniu.

pe
internațional. Conjugarea

(Agerpres)

După o întrerupere ele 
patru ani, marea ediție 
de Scrieri numără acum, 
prin grija editurii „MI
NERVA", in că un volum: 
al XXIII-lea. El deschide 
seria de pagini de zia
rist a marelui scriitor și 
anume o face cu acele 
mai puțin cunoscute, a- 
proape inedite le-am 
zice, gîndindu-ne că în 
afara unui număr re
strâns (cuprinse in Ta
blete de cronicar. 1960) 
restul au rămas in pagi
nile unor reviste de ac
ces dificil, aflate numai 
in citeva mari biblioteci 
din țară.: ; Avem a tace; 
deci, cu o restituire mai 
curând decit cu o reedi
tare, la care am avea ae 
adăugat și aspectul rela
tiv nou pe care paginile 
acestea il 
chiar in cadrul 
de ziarist a lui 
cunoscută mult 
pentru ultimele 
decenii, din care scriito
rul și-a compus majorita
tea culegerilor sale de 
Tablete sau Bilete de 
papagal. Acum îl sur
prindem pe Arghezi oa
recum la început, intr-un 
stil care prefigurează de
sigur toate, marile lui 
calități, acea, concentrare 
artistică pe 
mirăm in 
ulterioare.

Cele trei 
volumului, 
creionul. Spini de hirtie 
și Arhivă de literatură, 
cuprind aproape în ex
clusivitate pagini despre 
scriitori și despre litera
tură. De la simpla re
cenzie sau dare^ de sea
mă despre un număr de 
revistă și pină la artico
lul amplu de precizări a- 
supra artei și a idealuri
lor sale artistice (Vers 
și poezie), paginile cu
prinse în actuala cule
gere sint oarecum oca
zionale, legale de împre
jurări și se integrează în 
atmosfera literară a epo
cii, incercînd să răspundă 
unor necesități de mo
ment. După cum se știe, 
in partea a doua a exis-

propun — 
' activității 

Arghezi, 
mai bine 
ei patru

care i-o 
realizările
" secțiuni 

Semne

ad- 
lui

ale
cu

tenței sale literare. Ar
ghezi nu va mai publica 
decit foarte rar note des
pre cărți apărute și nici 
dări de seamă ; el se va 
folosi doar uneori de 
pretextul apariției unei 
cărți pentru a face consi
derații de ordin generai 
sau pentru a închega o 
evocare.

Paginile acestea de de
but sînt 
pentru 
care le

interesante 
deosebirile 
vădesc

Și

dominate de umor, ce 
umorul de spectru foarte 
larg, de la simpla persi
flare ironică ' 
enorm, spre 
încă o dată de 
ulterioară argheziană in 
care nu lipsesc notele de 
sarcasm, de ironie dis
tructivă, iar atmostera 
generală devine de multe 
ori sumbră. Aici sîntem 
parcă in fața unui scrii
tor de excepțională do
tare. care vrea mai cu-

la hazul 
deosebire 
maniera

NOTE DE LECTURĂ

Tudor ARGHEZI

„SCRIERI"

de 
ziu. 
de 
unui ___
literaturii. Fără să 
sede încărcătura 
a tabletelor din preajma 
anului 1930. adică ale 
unui stil căruia marele 
poet ii va rămine defi
nitiv credincios. Seninele 
acestea și Spinii aduc 
mărturia unui condei ex
cepțional care se mișcă 
liber și cu siguranță. Un 
Anghel. Davila, Iorga sau 
Ovid Densușianu inspiră 
poetului cileva pagini de 
mare vervă polemică, 
deși cititorul își dă sea
ma nu numai de calită
țile polemistului, ci și de 
exagerările " “ 
aceste

Cele
— nu 
biete, 
din urmă __
gen la care poetul va a- 
junge mai tirziu —

cele de mai tir-
Sint niște pagini 

început, dar nu ale 
„începător" in ale 

po- 
poetică

conținute în 
pagini.
mai multe articole 
le vom numi la- 

deoarece acest ea 
constituie un

■ >.

rind să se amuze, știind 
parcă numai el cine e : 
poetul, care-și dezvăluia 
numai arar versurile și 
nu constituia încă pentru 
literatură un nume, se 
juca, invoselindu-se. cu 
lectura multor pagini me
diocre sau de-a dreptul 
ridicole.

Desigur că numai ta
lentul lui Arghezi poate 
face ca atenția cititorului 
să mai fie reținută de 
numele unui Căpitan 
G. Angelescu — advocat, 
autor al unor versuri de 
specia acestora : „Păti
meam in tinerețe de-o 
cumplită sărăcie / Pină 
și plumbul din măsele il 
aveam pe datorie", sau 
al unei poete ca Maria 
Th. Ionescu. autoarea 
unui volum Dragoste cu 
foc, ca'să nu mai pome
nim de unii scriitori cu 
oarecare activitate ca 
Haralamb Lecca. Gabriel

Donna sau P. Lăcustea- 
nu. Cu aceștia intrăm in 
zonele oarecum ascunse 
ale literaturii epocii, in 
care chiar și unii critici 
au trebuit să pătrundă 
pentru a descoperi ade
văratele și marile valori.

Acțiunea lui Arghezi 
are același sens și este 
la fel de circumstantiate 
de aceleași cauze. Pentru 
ca cititorul de azi să în
țeleagă aventurile unui 
mare poet printre alitea 
„epave literare" ar fi tre
buit. credem, ca editorul 
să ofere un minimum de 
explicații istorice, docu
mentare, Mind cel mai in 
măsură să le'dea. știm, 
desigur, că această ediție 
exprimă voința expresa a 
marelui poet. Dar unele 
note lămuritoare, măcar 
o postfață, ar putea ajuta 
la dezvăluirea împreju
rărilor in care textele lui 
Arghezi au fost scrise : 
unde au apărut. in ce 
revistă, in ce an, în ce 
număr ? Un minimum de 
lămuriri ar servi înțele
gerea textelor, tipărite 
acum, după aproape șap
te decenii. Toate edițiile, 
nu zicem de clasici, dar 
de scriitori dintre cele 
două războaie, beneficia
ză de un amplu aparat de 
note și lămuriri auxilia
re ; o ediție de amploa
rea acesteia, și la care 
rivna inteligentă a unui 
editor ca G. Pienescu a 
contribuit atita, n-ar avea 
decit de ciștigat dintr-o 
asemenea inițiativă. A- 
ceastă ediție va constitui, 
se înțelege, baza oricărei 
reeditări de texte arghe
ziene. deoarece e una ,.ae 
autor". întregită cu ase
menea note lămuritoare, 
absolut indispensabile, e- 
diția monumentală, al că
rei al XXIII-lea volum 
il consemnăm, ar ajuta 
și mai mult la ințelege- 
rea și mai cuprinzătoare 

marelui 
său in 

mai ales 
începu-

a importantei 
poet, a locului 
viața literaturii, 
pentru perioada ___
turilor sale publicistice.

Alexandru GEORGE
(Agerpres)

Imaginea nocturnă □ unui binecunoscut edificiu sucevean : Casa de cultură a sindicatelor Foto : E. Dlchlseanu

— 10; 14.30: 19. FLAMURA — 10; 
14,30; 19..
• Ceața : ARTA — 13,30; 18; 30,15, 
la grădină — 20.
• Cind legendele mor : BUZEȘTT
— 0; 11.15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20.15. MELODIA — 
9; 11.15; 13.30; 16: 18.30; 20.45, TO
MIS — 9; 11.15; 13.30: 15,45; 13,15; 
20.45. la grădină — 20.15.
• Bâtrlnli bandiți : DACIA — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
• Acea pisică blestemată : BU- 
CEGI — 15.45; 18; 20,45, la gră- 
dirâ — 20,15, VOLGA — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18,15; 20.30.
O Veronica : FERENTARI — 16; 
18; 20. MOȘILOR — 16: 13; 20, la 
grădină — 20,15.

• Eliberarea (seriile IV și V) : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Ce se Intlmplâ, doctore ? : LI
RA — 15,30: 10; 20,30, la grădină 
— 20.15, MIORIȚA — 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

tv
Programul I

9,00 Teleșcoalft
9.50 Muzică populară.

10,00 Transmisiune directă de la 
aeroportul Otopcni : cere

monia plecării M. S. Impe
riale șahinșahul Aryamehr 
și a M. S. Imperiale Farah 
Pahlavi Șahbanu a Iranu
lui. care, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, șl a to
varășei Elena Ceaușescu, au 
efectuat o vizită oficială In 
România.

10,15 Muzică populară.
10.25 Teleenciclopcdia.
11.03 Telecinemateca pentru copii.
12,03 De pe scenele lirice ale tă

rii.
12,59 32 de inițiative in 52 de sftp- 

tămini.
13.05 Telejurnal.
15,30 Campionatele europene de 

box. Sferturi de finală.

17.30 Curs de limba rusă.
18.00 Telex. ■
18.15 Artă plastică.
18,40 Panoramic științific.
19.20 1001 de .seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Cîntecul sftptămlnll.
20.05 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Băieții de 

la colțul străzii". Adaptare 
pentru televiziune de Petre 
Popescu, după piesa „Pa
șaport pentru eternitate” de 
Dumitru Drăgan.

21.30 Industrializarea și civiliza
ția socialistă — film docu
mentar.

21,50 Interpretul preferat : Ma
ria Pietraru.

• Filarmonica de slat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : in 
cadrul ciclului „Debuturi — afir
mări — confirmări- : Recital de 
plan susținut de Mihaela Bănică 
și recital de vioară susținut de 
Sorin Iancu — la pian Marieta 
Leonte — 20.
• Opera Română : Liliacul — 
19,30.
• Teatrul Național ,,l. L. Cara
giale- (sala Studio) ; Prizonierul 
clin Manhattan — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) ; A douăsprezecea uoapie 
— 20.
• Teatrul Giutești : Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
e.Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase- (sala Savoy) : Revista are 
cuvfntul - 19.30. (la Teatrul de 
vară Herăstrău) ; Jos pălăria ! — 
20.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasilescu- : Mitică Popcscu
— 19.30.
• Circul „București- : Arena ’73
— 19,30.

22,06 24 de ore.
22,35 Campionatele europene de 

box. Sferturi de finală
Programul II
Seară pentru tineret.

20.00 Actualitatea pentru tineret
20.15 Universitaria
20.30 Melodii la cererea dv.
20.45 Dialog Intre generații.
21,05 Avancronică de vacanță.
21,20 „Mic tratat" ele comportate 

artistic.
21.30 Cum formăm un specialist 

modern — masă rotundă.
21.45 Tineri muzicieni
22.00 Rubrica sportivă.
22.25 Semn de întrebare
22,33 Voci în premieră
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u prilejul aniversării constituirii
uvernului Revoluționar Provizoriu
al Republicii Vietnamului de Sud
Cu prilejul relei de-a petra ani- 
iraări a constituirii Guvernului 
voluționar Provizoriu al Republi- 

. Vietnamului dc Sud. lund după- 
niază a avut loc Ia Centrala Jn- 
istnalâ de produse anorganice din 
imnicu-Vilcea n adunare festivă 
ib egida Consiliului Național al 
•natului Unității Socialise si Co- 
litetulul national de solidaritate cu 
ipta poporului xnetnanw..
Au participat Lam Van Luu. am- 
tsadorul Republicii Vietnamului 
e Sud, Nguyen Dang Hanh, amba- 
idorul R, D. Vietnam, membri ai 
’lor două ambasade, precum și re- 
rezentanți ai organelor locale, nu- 
leroșt muncitori, ingineri, tehnici- 
ni și funcționari.
După cuvintul dc deschidere, ro>- 
t de Ion Bratu, vicepreședinte al 
onsiliului Județean Viloea Al Fron- 
îlui Unității Socialiste. big. Comei 
odereanu. director general al con- 
alei. a relevat profunda semnlfica- 
e a creării Guvernului Revoluționar 

‘rovizoriu al Republicii Vietnamului 
e Sud aUt in organizarea luptei 
oporului vietnamez împotriva a- 
resiunii. cit și in vasta operă de re- 
«nsfcrucție a țării.
Partidul Comunist Român, guver- 

iul și întregul popor român — a 
dus in continuare vorbitorul — 
lutrcsc cele mai profunde sentimen- 
i* * de simpatie și solidaritate frft- 
ească cu aspirațiile de pace și pros

cea mai importantă dintre formațiile 
organizate existente, se datorește, in 
opinia noastră, justeții liniei politice 
a partidului, precum și omogenității 
care l-a ferit de crizele prin care au 
trecut alte partide.

în timpul celor 15 ani de existen
ță, partidul nostru a lucrat sistematic 
In diferite regiuni ale insulei pentru 
a-și face cunoscută concepția. Parti
dul nostru a optat pentru ca
lea socialismului științific ; ne 
propunem să construim o economie 
de tip socialist sau, în orice caz, să 
înaintăm pe o cale necapitalistă de 
dezvoltare. Am cerut de la început 
naționalizarea tuturor sectoarelor 
cheie ale economiei, în scopul schim
bării sistemului existent de repartiție 
a venitului, ce favorizează o pătură 
minoritară de străini și cîteva gru
puri de malgași „solidari" cu ei. Am 
propus reorganizarea pe baze coope
ratiste a masei țărănești pentru a se 
facilita mecanizarea agriculturii. In
sistăm asupra industrializării țării, in 
care vedem cheia progresului nostru, 
spre instaurarea deplinei ’ ’ 
dențe economice.

— înscriindu-se in 
porturilor prietenești ___ . r.
porul român și' poporul malgaș, 
relațiile dintre Partidul Comu
nist Român și partidul Con
gresul pentru Independența Ma
dagascarului au cunoscut in ul
timii ani o dezvoltare continuă.

mai bun pină în prezent și demn de 
a fi fost o finală a categoriei. .

Discuții despre acest meci au con
tinuat și ieri dimineață la un cocteil 
oferit de conducerea Radioteleviziu- 
nii din Belgrad tuturor ziariștilor 
prezenți La campionate (cu care pri
lej s-a produs o orchestră bănățeană 
ce și-a Încheiat concertul cu vestita 
Ciocirlie). Marea majoritate a zia
riștilor aprecia justețea victoriei lui 
Pometcu, insă mulți ziceau, pe bună 
dreptate, cred, că a fost un fel de 
victorie „â la Pirus". Intr-adevăr, 
nu știu cum s-a intimplat și cine de 
la comisia A.E.B.A. a făcut progra
marea, dar învingătorul din această 
partidă trebuia să se întâlnească, la 
numai 24 de ore distanță, cu polone
zul Gotfryd, un boxer puternic (to
tuși, sub măsura celorlalți doi). Asta 
in timp ce la unele categorii există 
boxeri care nu au intrat incă în lup
tă la patru zile după începerea cam
pionatului, iar la alte categorii se 
oferă un răgaz de chiar patru zile 
intre meciuri. în fine... Aseară, deci, 
un nou meci vedetă, in care lui Po
metcu i-a fost opus Gotfryd.

Pometcu a lăsat aseară din nou o 
impresie excelentă. Lupta, cum bă
nuiam cu toții, nu a fost deloc ușoa
ră. mai ales că pugilistul nostru a 
trebuit să facă față și unor dureri 
(deloc oarecare) la nasul rănit in 
ziua precedentă. Polonezul și-a sus
ținut șansa cu multă ambiție. De 
altfel după primele două runduri, 
egalitatea era, aș zice, perfectă. în 
rundul trei insă, Pometcu, printr-un 
efort fantastic (de unde o mai fi 
avut atîta energie ?). a lansat serii 
lungi de croșee, asigurindu-și deci
zia unanimă a celor cinci arbitri ju
decători.

Tot in gala de aseară, un alt 
boxer român — este vorba de Con
stantin Gruiescu — a debutat cu 
bine la C.E. ; el l-a întrecut clar la 
puncte (decizie de 5—0), pe pugiilistul 
turc Sonunur. Este un rezultat nor
mal, o victorie pe care contam cu 
toții.

Pentru astăzi, consemnăm intrarea 
in luptă a cinci pugiliști tricolori : 
Mircea Tone (cu iugoslavul Ristici), 
Al. Năstac (cu Heinemann din 
R.D.G.), I. Alexe (cu maghiarul 
Edbcs), S. Cuțov (cu sovieticul Solo
min) și Șt. Băiatu (cu bulgarul Fu- 
ciadjiev) — toți in sferturile de fi
nală. Unele din partidele de astăzi 
vor putea fi urmărite — in direct 
(după-amiază, ora 15,30) sau înregis
trate (seara) — pe micul ecran.

Valeriu MIRONESCU

Ieri s-au deschis în București

Zilele tehnicii R. D. Germane
Luni s-au deschis la București 

..Zilele tehnicii R.D. Germane în 
Republica Socialistă România", im
portantă manifestare economică si 
tehnico-ștlințifică organizată In țara 
noastră de Camera de comerț ex
terior a R.D. Germane.

La deschidere au participat Rudoif 
Murgott, președintele Camerei de 
comerț exterior a R.D.G., Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
comerț. Grigore Bârgăoanu. vice
președinte al Comisiei guvernamen
tale de colaborare și cooperare eco-

Festivitatea de închidere a cursurilor
Universității populare din București

La Sala Palatului din Capitală a 
avut loc. luni după-amiază. festivita
tea de închidere a cursurilor Univer
sității populare din București pe a- 
nul 1972—1973.

Luind cuvântul, acad. Remus Rădu- 
lcț, rectorul Universității populare, 
vicepreședinte al Academiei Republi
cii Socialiste România, a relevat ac
tivitatea desfășurată de acest așezâ- 
mint de cultură, contribuția sa la e- 
ducarea cetățenilor în spiritul dra
gostei și devotamentului nețărmurit 
față de partid și patria socialistă, la

Cronica zilei
Luni seara a sosit in Capitală A- 

madou M’Bow, director general ad
junct al UNESCO, pentru a parti
cipa la reuniunea experților UNESCO 
intitulată „Cooperarea universitară 
europeană’', ce se va desfășura in
tre 5 și 7 iunie la București.

Pe aeroportul Otopeni. Amadou 
M’Bow, care este însoțit de J. 
Herman, directorul Diviziei pentru 
invătămintul superior din cadrul 
UNESCO, a fost salutat de Vasile 
Alexandrescu. adjunct al ministrului 
educației și învățământului, Erik 
Ribbing, directorul Centrului euro- 
t --an pentru învățământul superior. 
/ ’e alte persoane oficiale.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
luni, la Casa de cultură a I.R.R.C.S., 
o seară culturală dedicată apropia
tei sărbătoriri a Zilei naționale a 
Suediei. Cu acest prilej, ziaristul 
Dorin Ianuu de la redacția publica
țiilor pentru străinătate a împăr
tășit impresii de călătorie din Sue
dia. In continuare au fost prezen
tate filme documentare suedeze. Au 
fost de față loan Botar. secretar ge
neral al institutului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de cultură și artă, zia
riști. un numeros public. A luat par
te, de asemenea, Henrik Amneus, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Suediei Ia București, care a mulțu
mit I.R.R.C.S. pentru organizarea a- 
cestei manifestări, subliniind 
le relații existente intre cele 
țări.

bune- 
două

★
După vizita efectuată In 

Moldovei, Rudolph Peterson, 
tor general al Programului Națiuni
lor Unite pentru Dezvoltare 
P.N.U.D., a luat cunoștință de 
livitatea Centrului 
cadrelor 
prinderi

nordul 
direc-

ac- 
_______ de pregătire a 
de conducere din lntre- 
de la Academia „Ștefan 

Gheorghiu1', precum și de cea a In
stitutului politehnic din București. 
Cu acest prilej. oaspetele a avut 
convorbiri cu Jean Beiu. prorector al 
Academici „Ștefan Gheorghiu'1. și 
Radu Voinea, rectorul Institutului 

•politehnic, precum și cu specialiști 
din cele două instituții care se bu
cură de asistența P.N.U.D. A parti
cipat Alexander H. Rotival, repre
zentant permanent al P.N.U.D. in 
România. La amiază, loan Urau, 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a ofe
rit un dejun in onoarea domnului 
Rudolph Peterson. Seara, reprezen
tantul la București al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Alexander H. Rotival, a oferit o re
cepție in onoarea domnului Rudolph 
Peterson. 

★
Luni după-amiază a sosit in Ca

pitală Leo Kaprio, directorul Birou
lui regional pentru Europa al Orga
nizației Mondiale a Sănătății. La so
sire. pe aeroportul Otopeni, oaspetele 
a fost Întâmpinat de acad. Theodor 
Burghele, ministrul sănătății, de alți 
membri ai conducerii ministerului, 
de funcționari superiori din M.A.E.. 
precum și de Sayed Abbas Chedid. 
directorul Centrului de informare 
al O.N.U. la București. In timpul șe
derii in țara noastră, Leo Kaorio va 
avea întrevederi cu personalități ale 
vieții medicale și va vizita unități 
medico-sanitare din Capitală.

(Agerpres)

peritate ale poporuluț vietnamez și 
și-nu manifestat întotdeauna, cu fer
mitate, sprijinul deplin și solidari
tatea activă cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, aoorddndu-i aju
tor politic, material și diplomatic.

A luat apoi cuvintul I^im Van Luu. 
care a mulțumit pentru cuvintele 
calde rostite la adresa luptei și mun
cii ponorului Republicii Vietnamului 
de Sud, pentru întregul sprijin acor
dat poporului vietnamez dc către 
Partidul Comunist Român, guvernul 
și poporul român, in lupta sa dir'i 
pentru libertate și independență. El 
a evocat apoi eforturile întreprinse 
de Guvernul Revoluționar Provizoriu 
și Frontul Național dc Eliberare din 
R. D. Vietnam in organizarea și con
ducerea luptei împotriva agresorilor, 
în obținerea victoriei.

Vorbitorul s-a referit, in continua
re. la semnarea Acordului dc la Pari.s 
privind încetarea focului in Vietnam, 
care este o încununare a luptei neîn
fricate, plină dc sacrificii a poporului 
vietnamez.

Ambasadorul Republicii Vietnamu
lui de Sud a adresat calde urări de 
succes tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, pe drumul edificării 
României socialiste multilateral dez
voltate.

In încheiere a fost prezentată o 
gală de filme documentare vietna
meze.

(Agerpres)

nomică*  și tehnică, cadre de condu
cere din întreprinderi de comerț 
exterior, specialiști, precum și Hans 
Voss. ambasadorul R.D. Germane la 
București.

In cuvintul lor, Rudolf Murgott și 
Roman Moldovan au subliniat faptul 
că o asemenea manifestare constituie 
un nou prilej pentru lărgirea schim
bului de experiență Intre specialiștii 
din cele două țâri, pentru adincirea 
și perfecționarea colaborării econo
mice bilaterale.

(Agerpres)

formarea concepției materialist-dia- 
Icctice despre lume și societate, la 
dezvoltarea nivelului general de cul
tură și cunoaștere al cursanților. 
Vorbitorul a arătat, totodată, că cele 
104 cursuri și cicluri de expuneri in- 
►crise in programul -anului de Invă- 
■țămint recent încheiat — cu 34 mai 
multe decit in anul trecut — au fost 
audiate de circa 12 000 cursanți, oa
meni ai muncii de cele mai diverse 
profesii și virste.

Universitatea populară a organizat, 
de asemenea, diverse simpozioane, 
mese rotunde pe teme de actualitate 
și alte manifestări, care s-au bucurat 
de o largă participare. Toate aceste 
acțiuni au fost realizate cu sprijinul 
unor cunoscuți oameni de știință, 
artă și cultură, al unor specialiști din 
diverse domenii de activitate.

în încheierea festivității a fost pre
zentat un spectacol cu piesa „Zodia 
Taurului” de Mihnea Gheorghiu, in 
regia lui Mihai Berechet, avind ca 
interpreți colectivul artistic al Tea
trului Național „I. L. Caragiale".

(Agerpres)
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Campionatele europene de box
• Azi, în sferturile de finală, cinci pugillști români

FOTBAL Adnotări la etapa a XXV-a

OFENSIVA EXTREMELOR
Desigur, se pot face multe și mă

runte comentarii pe marginea ulti
mei etape — o etapă cu 27 de goluri 
și sumedenie de surprize, printre 
care cele mai condimentate sint 
înfrângerea Stelei cu un scor ce 
nu-mi amintesc să-l mai fi acuzat 
vreodată pe teren propriu echipa 
militară (2—6), „îngenuncherea" di- 
namoviștilcr pe malul Birzavei, de 
asemenea la o diferență neprevă
zută nici măcar de cei mai infocați 
suporteri reșițeni (1—4), cit șț ab
sența din formațiile proprii a trei 
dintre tricolorii recent evidențiați 
in partida victorioasă cu R.D.G. 
Surprinzătoare a mai fost și pro
gramarea celor două partide din Ca
pitală, mii — poate zeci de mii —de 
iubitori ai fotbalului fiind nevoi ti 
să opteze ori pentru Sportul stu
dențesc — F. C. Argeș, care se în
cheia la ora 19,15 in cartierul Re
gie, ori pentru Steaua — Universi- 
tea Craiova, care începea la ora 
19,00... pe „23 August".

Partida Steaua—Universitatea Cra
iova, transformată in timpul 
jocului in Universitatea Craiova— 
Steaua, a oferit cu dărnicie de na
bab și faze frumoase de fotbal mo
dem, și goluri multe, și citeva ob
servații concludente. Evident, vor
bind de această confruntare, trebuie 
să dăm oltenilor ce-i al oltenilor și 
să recunoaștem că marșul lor spre 
posibilul titlu este intr-adevăr tri
umfal. Au mai fost situații in care’ 
echipa din bănie s-a mai aflat pe 
primul loc, dar vremelnic și nu in 
etapele finale ale campionatului. In 
ediția actuală insă, inimoșii băieți 
ai antrenorului Constantin Cernă- 
ianu sint de o consecvență asupra 
căreia nu e cazul să mai insistăm 
dacă spunem că în ultimele 18 eta
pe au fost lnfrinți o singură dată, 
la Pitești.

Duminica trecută insă ne-a fost 
dat sâ vedem o echipă. Steaua, in 
cel mai slab joc din cel mai slab se
zon al istoriei sale. Nu știm ce se 
intimplă cu acest lot căruia i se 
acordau primele șanse astă-iamă și 
nu știm ce se intimplă cu Dumitru, 
care la echipa de club nici măcar 
prost nu joacă. Știm doar de citeva 
accidentări — care nu pot explica, 
totuși, penibila evoluție. Aci. ca și 
la Dinamo, este cazul să se ia mă
suri. in primul rind împotriva celor 
ce încalcă normele vieții sportive și 
întrețin o atmosferă de pregătire in 
dorul lelii. In rest, ce-ar mai fi de 
consemnat ? Că in partida Sportul—

Tovarășului ALEXEI N1K0LAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA
Tn numele guvernului român și al meu personal, vă exprim, sti

mate tovarășe președinte, sincere condoleanțe in legătură cu accidentul 
suferit de avionul sovietic „TU-144" în apropierea aeroportului Ie Bour
get din Paris

Vă rog, totodată, să transmiteți familiilor îndoliate sentimentele 
noastre de profundă compasiune.

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA

Stimate tovarășe Todorov.
Aflind cu profundă tristețe despre încetarea tragică, 

din viața a ministrului informațiilor și telecomunicațiilor 
cii Fopulare Bulgaria. Haralambi Traikov, in numele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste România și al meu personal, vă 
transmit dv., Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria 
și familiei îndoliate cele mai sincere condoleanțe, împreună cu expre
sia sentimentelor noastre de adîncă compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Primire la Consiliul Central
al U. G. S. R

Președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Mihai Dalea, a primit luni 
pe reprezentanții centralelor sindi
cale din Republica Africa Centrală, 
Angola, Burundi, Ciad. Republica 
Populară Congo, Dahomey, Guineea, 
Maroc, Mauritania, Mali, Republica 
Malgașă, Niger, Senegal. Togo. Volta 
Superioară și Zair, care au partici
pat la cursul de pregătire a cadrelor 
sindicale organizat de către U.G.S.R.

Președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R. a exprimat satisfacția con
ducerii sindicatelor din România 
pentru participarea la acest curs — 
expresie a solidarității sindicatelor și 
oamenilor muncii din România față 
de lupta și activitatea pe care o des
fășoară oamenii muncii șl popoarele 
din țările africane pentru dezvoltarea 
țărilor lor pe calea independenței și 
progresului social.

La rindul lor. reprezentanții sindi
catelor din țările africane au mulțu
mit călduros conducerii sindicatelor

O DELEGAȚIE ECONOMICĂ ROMÂNĂ 

A PLECAT ÎN R. F GERMANIA
română, 

ministrul 
a părăsit

O delegație economică 
condusă de Matei Ghigiu, 
construcțiilor industriale, . . 
luni dimineață Capitala, îndreptin- 
du-se spre R. F. Germania, unde va 
participa la festivitățile prilejuite de

Plecarea ministrului economiei al Iranului
Luni dimineață a părăsit Capitala 

Houshang Ansari, ministrul econo
miei al Iranului, care a semnat la 
București Acordul de cooperare pe 
termen lung intre România și Iran.

La plecare, pe aeroportul Otopeni. 
oaspetele iranian a fost salutat de

F. C. Argeș (partidă de ambiție și 
durere) cei mai buni și mai dirji au 
fost Barbu și Kraus, ambii trecuți 
bine de trei decenii ; că Dobrin a 
fost trimis disciplinar la tineret — 
unde a jucat cu sirg, deși a ratat 
un penalti ; că „Sportul studențesc" 
începe, văzind cu ochii, să-șl în
drepte speranțele nu atit spre cam
pionat, cit spre o eventuală sporire 
a numărului de divizionare la 18 ; 
că fotbaliștii reșițeni îșl afirmă de 
la o etapă la alta calități care le 
permit cu prisosință să rămină in 
,.A“ ; că Universitatea Cluj, aflată 
in degringoladă, a mai avut și ghi
nionul unor îmbolnăviri neașteptate 
din pricina unei alimentații necon
trolate.

Vești interesante ne sosesc și din 
divizia secundă — unde 32 de tea- 
muri viteze tulbură apele clasamen
telor duminică de duminică. In pri
ma serie, rezultatele n-au adus ni
mic nou. candidatele la pro
movare fiind — solidar ! — infrin- 
te ; deci, statu-quo și, intrucit ni
meni nu se înscrie cu hotărire pe 
primul loc. Politehnica Iași n-are 
ce face și rămine ea acolo, sus. în 
seria a doua — derbiul de la Timi
șoara a readus pe „Poli" in prima 
poziție ; cu toate că miza deosebită 
a meciului infierbintase la început

ATLETISM: COMPETIȚIA

INTERNAȚIONALĂ
MOSCOVA (Prin telefon, de la 

trimisul nostru). — Penultima zi a 
competiției internaționale de atletism 
de pe stadionul Lujniki din Mosco
va a programat întreceri pasionan
te, care au fost urmărite cu Un deo
sebit interes de spectatori.

în cursul dimineții, prezenți la ca
lificări, favoriții și-au dobindit drep
tul de a participa la intrecerile fi
nale. Dintre rezultatele mai deose
bite consemnăm : la 200 metri plat 
(femei) Helene Schtrophall (R.D. 
Germană) a obținut 24,0 secunde, 
iar la disc recordmana mondială, 
Faina Melnik, a rea’izat 66,90 m.

în intrecerile rezervate bărbaților. 
Valeri Borzov, de la clubul „Bure- 
vestnik“-Ucraina, si Tadeusz Podobas 
(Polonia) au parcurs 200 metri plat 
in 21.0 secunde. Anatoli Bondarciuk 
(Ucraina) a aruncat ciocanul, din 
prima încercare, la 70,12 metri. La

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

prematură, 
aî Republi- 

Oonsiliulul 
personal.

din țara noastră pentru organizarea 
acestui curs, care le-a oferit posibi
litatea să cunoască munca și realiză
rile poporului român, contribuția sin
dicatelor la construirea socialismului 
in România. Ei au apreciat acest aju
tor internaționalist, subliniind că ex
periența acumulată in timpul șederii 
in România le va fi de un mare fo
los in munca lor de viitor. Vorbito
rii au urat oamenilor muncii, între
gului popor român „să obțină noi 
victorii pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
drum pe care il conduce cu atita pri
cepere Partidul Comunist Român".

★
La Școala centrală sindicală din 

cadrul Academiei de științe sociale 
și politice „Ștefan Gheorghiu" a 
avut loc, la 4 iunie, încheierea 
cursului organizat de către Consiliul 
Central al U.G.S.R. 
sindicale din unele 

pentru cadre 
țări din Africa.

(Agerpres) 

inaugurarea Complexului turistic 
Weissenhauser Strand de la coasta 
Mării Nordului, realizat de Antre
priza română de construcții — 
A room.

(Agerpres)

Ion Pățan. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior. A fost prezent dr. 
Ahmad Adjari, consilier al Ambasa
dei Iranului la București.

(Agerpres)

spiritele, cei douăzeci de jucători 
rămași pe teren și-au regăsit calmul 
și — in condițiile, arbitrajului exi
gent, dar corect prestat de cunoscu
tul Nicolae Petriceanu — și-au dis
putat in continuare cu sportivitate 
șansa. Șansă care a suris și suride 
in continuare timișorenilor.

...A XXV-a etapă a diviziei națio
nale „A“ ne-a demonstrat că la ora 
actuală, in fotbalul nostru, cine are 
extreme bune și iuți ciștigă. Dova
dă : Universitatea Craiova, cu Țară- 
lungă și Marcu ; C.S.M. Reșița, cu 
Atodiresei și Florea ; F. C. Argeș, 
cu Troi șî Jercan ; F. C. Constanța, 
cu Turcu și Tănase ; U.T.A., cu
Axente și Sima. Toate aceste cinci 
formații duminică și-au dominat 
adversarii folosind mult și cu folos 
zvirlugile lor de pe extreme. Evi
dent, succesul acestui joc depinde 
foarte mult de modul in care înțe
leg jucătorii să circule in atac și. 
după cum s-a văzut recent in în
săși evoluția naționalei, de rigidi
tatea — sau, dimpotrivă, de elasti
citatea — sistemului. Cine are ex
treme bune, le pune sâ alerge și 
să-și schimbe derutant locurile 
are ofensiva asigurată. Și, deseori, 
succesul...

G. M1TRO1

DE PE LUJNIKI
110 metri garduri, primul a fost 
R. Bodtke (R.D.G.) — 14,0 sec.

După-amiază au fost programate 
finalele la citeva probe. La suliță 
femei, cel mai bun rezultat l-a ob
ținut campioana olimpică Elvira 
Ozolina din Riga 61,46 metri. Proba 
de 400 metri garduri a revenit lui Ev- 
gheni Gavrilenko, de la clubul Dina- 
mo-Minsk, cu 50,2 secunde, iar cea 
de 100 metri plat bărbați lui Alek
sandr Korneliuk din Moscova, cu 
10,2 secunde.

Disputa cea mai pasionantă a cu
noscut-o, după cum era și firesc, 
cursa de 5 000 metri plat, care a 
reunit pe pistă, printre alții, pe cu- 
noscuții alergători finlandezi L. Viren 
și F. Tuominen. în cele din urmă, 
proba a fost clștigată, oarecum sur
prinzător, de Mihail Jelobovski din 
Minsk, cu 13’33"6/10.

Dumitru T1RCOB

Madagascarul evoluează
pe calea reînnoirilor

• Pentru o cale de dezvoltare necapitalistă • „Sintem convinși că partidele 

noastre vor conlucra tot mai strins"

Situat In Oceanul Indian, la 500 km de coastele Africii, Madagasca
rul s-a înscris In istorie sub diferite nume pitorești. Primii călători 
străini l-au denumit Marele Quomor, adică Marea insulă a Lunii, iar 
corăbierii dc mai tirziu, deplstîndu-i bogățiile, i-au spus Insula Co
morilor.

După ani îndelungați de oprimare colonială, poporul malgaș a 
doblndit, in 1960, independența. In calea evoluției noului stat pe fă
gașul dezvoltării economice și sociale s-a ridicat obstacolul prezenței 
masive a •‘Capitalului străin ce controla cvasitotalitatea economici, spri- 
jinindu-se pe un regim politic nedemocratic. In urma unor manifes
tații populare dc o deosebită amploare și combativitate, la 18 mai 1972 
la Tananarive a fost instaurat un nou guvern, a cărui politică este 
îndreptată spre consolidarea independenței naționale. în înfăptuirea 
acestei cotituri șl in opera de reînnoire a țării un rol însemnat revine 
partidului Congresul pentru Independența Madagascarului, al cărui 
președinte, Richard Andriamanjato, a făcut, recent, o vizită de prie
tenie in țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

în cadrul unei convorbiri, 
rilor ziarului nostru.

— Opinia publici din țara 
noastră urmărește cu interes și 
simpatie eforturile pe care le 
depune poporul malgaș pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, a 
consolidării independenței, fo
losirii bogățiilor naționale în in
teresul propriu. Cunoaștem că, 
in ultimul timp, în evoluția po
litică a țării dv. au apărut o 
serie de elemente noi. Am dori 
să ne spuneți prin ce se carac
terizează evoluțiile politice re
cente din Republica Malgașă ?

— în esența, evoluția politică a 
Republicii Malgașe se caracterizează 
prin ceea ce ne-am obișnuit să nu
mim „conștientizare", adică înțele
gerea faptului că situația creată de 
neocolonialism necesită o schimbare 
radicală. Mișcările populare care au 
zdruncinat țara in anii din urmă au 
fost reversul maladiei, adine înră
dăcinate în economie, ca și in do
meniul vieții politice și al relațiilor 
sociale. Regimul neocolonial, care a 
durat timp de 12 ani, a susținut, de 
fapt, interesele vechilor colonialiști, 
care și-au menținut pozițiile și după 
proclamarea independenței, contro- 
lind 80 la sută din economia țării, 
practic toate ramurile industriei.

Procesul conștientizării populației 
s-a reliefat mai intii prin contestarea 
situației ce exista în țară, adică a 
regimului, a sistemului neocolonial. 
Evenimentele din ultimii ani pot fi 
înțelese prin prisma proceselor ce au 
avut Ioc in rindul muncitorimii care 
și-a dat seama de rolul pe care este 
chemată să-L joace in viața țării. Ti
neretul. la rindul său, a înțeles ca
racterul anacronic al sistemului de 
educație, copiat ad litteram după sis
temul fostei puteri coloniale. In 
sfirșit, au început să se trezească 
masele țărănești, profund afectate de 
deteriorarea continuă a prețurilor 
produselor agricole, ca și de dificul
tățile economice, In general.

Pe plan internațional, conștientiza
rea a însemnat, evident, combaterea 
tentativelor de a se pune sub sem
nul întrebării necesitatea independen
ței economice. Este vorba, in primul 
rind. de revendicarea revizuirii acor
durilor economice semnate cu fosta 
metropolă și cu alte țări occidentale, 
acorduri ce ne erau defavorabile. 
Prin această revizuire se urmăresc 
asigurarea independenței economice 
și redistribuirea veniturilor în folosul 
populației malgașe.

Ne preocupă, de asemenea, marea 
problemă a răspîndlrii cunoștinței de

BELGRAD (Prin telefon, de la tri
misul nostru). — Suporterii belgră- 
deni au avut toate motivele să se 
bucure din momentele in care, rind 
pe rind, Jelisievici, Marian Beneș și 
Mate Parlov au rupt șirul ghinioa- 
nelor și le-au oferit primele victorii 
iugoslave la acest campionat euro
pean. Deținătorul titlului olimpic la 
„semigrea", boxerul cu figură im
pasibilă, acest Mate Parlov, are 
printre compatrioții săi o populari
tate de nedescris. Sala „Pionii”’ se 
umple pină la refuz atunci ci nd nu
mele lui este înscris pe programe, 
minute întregi publicul aplaudă și-i 
scandează numele încă înainte de 
apariția lui in colțul ringului. 
Seara tirziu, după victoria intr-un 
singur rund in fața scoțianului 
Imrie. campionul iugoslav a fost pre
zent la un „show" al televiziunii din 
Belgrad. La acest program, care nu 
era de natură strict sportivă, s-au 
făcut insă și interesante comentarii 
de box. Rețin pentru cititori cele 
spuse pe marginea meciului Pometcu 
— Kuznețov : „Niciodată calitatea 
de campion nu asigură automat și 
dinainte victoria. Pometcu 1-a făcut 
această demonstrație lui Kuznețov. 
surclasindu-1 in rundul ultim". De 
altfel ziarele, deși se ocupă cu pre
dilecție de victoriile iugoslavilor, re
zervă incă suficient spațiu comen
tării meciului considerat drept c»î

TENIS

NĂSTASE-PILICI IN FMA 
IA ROUND GARROS

Azi, pe terenul central al arenei 
pariziene Roland Garros, jucătorul 
român Ilie Năstase și iugoslavul 
Nikola Plllci iși vor disputa, in
tr-o filială mai puțin scontată, dar 
de mare interes, titlul de campion al 
unui turneu de tradiție și de nedez
mințit prestigiu. Ieri, in semifinale, 
Ilie Năstase l-a învins fără drept de 
apel, in țrei seturi (6—3, 6—4, 6—1), 
pe americanul Tom Gorman, același 
care 11 eliminase pe fostul învingător 
de la Roland Garros, Jan Kodcs_ în 
cea de-a doua semifinală, veteranul 
iugoslav Nikola Pilici (in virată de 
33 de ani), a trecut la fol de ușor de 
ambițiosul jucător italian Adriano 
Panatta, tot in trei seturi, cu 6—4, 
6-3. 6—2.

d-sa a răspuns cu amabilitate întrebă- 

carte și a formării cadrelor — lucru 
de o importanță deosebită.

— Partidul Congresul pentru 
Independența Madagascarului se 
afirmă ca una din forțele po
litice importante ale țării, mili
tant hotărit pentru progresul ei 
economic și social. Care sint, în 
această direcție, preocupările și 
acțiunile partidului ?

— Faptul că partidul Congresul 
pentru Independența Madagascarului 
este una din forțele politice cele mai 
importante din țară, dacă nu chiar

Convorbire cu 
RICHARD ANDRIAMANJATO, 

președinte al partidului 
Congresul pentru Independența 

Madagascarului

indepen-

cadrul ra- 
dintre po-

secretarul 
tovarășul

Ce ne puteți spune despre a- 
ceastâ dezvoltare, in contextul 
întilnirli avute cu 
general al P.C.R., 
Nicolae Ceaușescu 7

— Partidul nostru se felicită pen
tru dezvoltarea considerabilă a rela
țiilor sale cu Partidul Comunist 
Român. Aș dori sâ subliniez că Par
tidul Comunist Român ne-a făcut o- 
noarea de a participa Ia ultimul nos
tru congres, care a constituit, un punct 
important in pregătirea schimbărilor 
ce ni le-am propus. Apreciem că 
participarea unei delegații a P.C.R., 
alături de delegațiile altor partide, 
a constituit un act de confirmare a 
justeței liniei noastre. Contactele pe 
care le-am avut au făcut pentru 
partidul nostru si mai evidente a- 
vantajele regimului socialist, în care 
avuția națională aparține în mod 
real poporului și care promovează 
justiția socială, democrația consec
ventă. Am constatat o comunitate a 
concepțiilor fundamentale șl pe plan 
internațional, in special necesitatea 
unității tuturor forțelor progresiste ale. 
lumii. în acest spirit trebuie privită 
si vizita făcută in România. Sintem 
convinși că în viitor cele două parti
de vor conlucra și mai strins în mă
reața misiune de promovare a cau
zei progresului, in folosul tuturor po
poarelor lumii.

întrevederea noastră cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ne-a lăsat o foarte puternică impre
sie. în primul rind, prin modul sim
plu și frățesc in care ne-a primit. 
Ne-a impresionat profund umanismul 
ce-1 caracterizează pe tovarășul 
Ceaușescu. Cunoscindu-1 -nai îndea
proape, am înțeles că partidul dv. 
are un conducător Încercat. Credem 
că nu e suficient să știi cum să con
duci un partid, pentru aceasta mai e 
nevoie și de anumite calități umane, 
ca și de capacitatea de a te face în
țeles de toți tovarășii. Și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu posedă toate 
ceste trăsături. în discuțiile avute 
am constatat dorința și voința de a 
acționa ca relațiile noastre sâ se dez
volte in spirit frățesc și aceasta ne-a 
produs o mare satisfacție.

a-

— Vă rugăm să ne împărtă
șiți citeva dintre impresiile 
culese din cadrul vizitei dum
neavoastră in România.

— Impresiile bogate și complexe 
culese în timpul vizitei noastre în 
România sînt pentru noi tonifiante, 
în acțiunea politică generală pe care 
o desfășoară partidul dumneavoastră 
în ansamblul construcției naționale 
am desprins un factor ce ne-a izbit 
puternic. Este vorba de dialogul con
tinuu intre conducerea partidului și 
popor. Această concepție a legăturii 
cu viața am văzut-o concretizată și 
De alte planuri, de pildă, in interde
pendența intre învățămînt și produc
ție. ceea ce am văzut în acest dome
niu fiind pentru noi foarte important 
pentru că ne aflăm în elaborarea u- 
nor noi tipare de educație, de for
mare a cadrelor. Cu prilejul tuturor 
vizitelor in întreprinderi, ferme de 
stat, cooperative am constatat preo
cuparea pentru creșterea producției, 
entuziasmul cu care se muncește și. 
după cum se știe, socialismul nu 
poate fi construit fără entuziasm, 
în general, totul te face să dorești 
să revii pe aceste meleaguri.

Reintorși acasă, vom încerca să ne 
sistematizăm și să ne împărtășim 
impresiile pentru a face România 
mai cunoscută poporului nostru. Con
siderăm că și aceasta va întări legă
turile dintre partidele și popoarele 
noastre.

Convorbire realizata de 
AI. CAMPEANU

ȘEDINȚELE UNOR COMISII
PERMANENTE AEE C.A.E.R.
• Metalurgia neferoasă

SOFIA 4 (Agerpres). — Tn stațiu
nea Solnecinii Bereg, din Bulgaria, 
și-a încheiat lucrările cea de-a 38-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru metalurgia nefe
roasă. Au participat țările mem
bre ale C.A.E.R. și o delegație a 
Iugoslaviei. A fost examinată infor
mația președintelui comisiei, Gyula 
Seker, ministrul industriei grele al 
Ungariei, privind recomandările Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru metalurgia neferoaselor in sfera 
îndeplinirii prevederilor protocoale
lor ședințelor a 61-a și a 62-a ale 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. cu 
privire la realizarea sarcinilor cu
prinse în programul complex pe 
probleme referitoare Ia dezvoltarea 
colaborării intre țările membre în 
producția metalurgiei neferoase.

Comisia a examinat, de asemenea, 
o serie de aspecte referitoare la a- 
dincirea colaborării și cooperării in 
domeniul cercetărilor tehnico-știin- 
țifice privind metalurgia neferoasă 
pe următorii 10—15 ani, precum și 
rezultatele activității depuse in 1972.

Comisia a adoptat recomandări In 
legătură cu toate problemele exami
nate.

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, co
laborare și înțelegere reciprocă.

• Industria alimentară
ERFURT 4 (Agerpres). — La Er

furt și-a încheiat lucrările ședința 
Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria alimentară. Au 
fost examinate probleme privind 
adincirea și perfecționarea In conti
nuare a colaborării dintre țările 
membre ale C.A.E.R. prin prisma 
prevederilor programului complex, 
La lucrările ședinței au participat 
delegații din R. P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovacă, Cuba. R. D. Germană, 
R. P. Mongolă. R. P. Polonă, Repu
blica Socialistă România, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

Au fost, de asemenea, examinat» 
o serie de alte probleme care pre
zintă interes reciproc.



viața internațională
0 preocupare majoră la scară continentală:

SECURITATEA EUROPEI
■ SI WIl ■ OBIECTIVE ■ ACȚIUNI ■ PROBLEME ACTUALE

In preajma definitivării documentului final
• •

al reuniunii pregătitoare de la Dipoli
• ACORD IN PROBLEMELE ORGANISMULUI PERMANENT, COOPERĂRII TEHNICO- 
ȘTIINȚIFICE Șl IN DOMENIUL MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR • APRECIERI ASUPRA 

VALORII POLITICE Șl MORALE A PRINCIPIULUI ROTAJIEI

Aci. la Dipoli. în ultimele zfle se 
pronunță tot mai des cuvântul „con
sens”. marcind finalizarea, pas după 
pas. a documentelor pentru apropia
ta conferință europeană.

Agenda viitorului forum pentru 
securitate și cooperare in Europa a 
fost completată duminică prin În
scrierea — la propunerea delegației 
române — ca punct distinct, a pro
blemei urmărilor instituționale ale 
conferinței. Este vorba de cunoscuta 
idee, formulată de țările socialiste, 
de a se crea cadrul organizatoric ne
cesar pentru continuarea, după prima 
conferință, a consultărilor și schim
burilor de vederi și de a pregăti vii
toarele reuniuni europene. In in
strucțiunile pentru comitetul de coor
donare, care va studia aceste aspecte, 
în faza a doua a conferinței, se sub
liniază că. pe baza progreselor Înre
gistrate la conferință, comitetul va 
examina măsurile pentru punerea in 
aplicare a deciziilor adoptate, pentru 
promovarea procesului de întărire a 
securității și de dezvoltare a coope
rării pe continent. Se vor avea in 
vedere propunerile in acest sens, 
inclusiv in domeniul organizatoric, și 
vor fi făcute recomandările corespun
zătoare. Iși găsește astfel reflectare 
preocuparea statelor participante de 
a asigura continuitatea eforturilor de 
edificare a securității.

Participanții au căzut de acord, de 
asemenea, asupra obiectivelor princi
pale ale cooperării tehnico-științifice 
si in domeniul mediului înconjurător. 
Documentul adoptat subliniază necesi
tatea intensificării contactelor și 
schimbului de informații, a adoptării 
de măsuri pentru facilitarea accesului 
tuturor statelor la realizarea științei 
și tehnologiei moderne și. respectiv,

pentru conlucrarea, pe bază regiona
lă sau subregională, in vederea pro
tejării și ameliorării mediului încon
jurător.

Au mai rămas de completat doar 
citeva paragrafe referitoare la ordi
nea de zi și de soluționat unele ches
tiuni organizatorice. Documentul fi
nal al reuniunii, în curs de definiti
vare, stabilește conferința pentru 
securitate și cooperare In Europa ca 
un obiectiv imediat, cu un program

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

ce întrunește adeziunea tuturor par- 
Ucipanților.

în rindurile participanților la con
sultări și ale observatorilor politici 
de la Dipoli se apreciază că acest 
program, hotăririle adoptate sint de 
natură să asigure un cadru propice 
Fentru debutul conferinței generale, 

n acest sens se consideră că acordul 
intervenit in aceste zile cu privire la 
aplicarea principiului rotației și la 
locul conferinței — alături de nor
mele care vor ghida desfășurarea lu
crărilor sale — se înscrie pe linia 
preocupărilor generale de a se asi
gura acestor dezbateri la scară con
tinentală un cadru larg democratic, 
iri care toate statele participante 
să-și poată aduce contribuția plena
ră pentru atingerea țelurilor propuse.

Numeroasele comentarii De margi
nea acestui acord subliniază fan tul 
că principiul rotației in conducerea 
lucrărilor conferinței, consacrat a- 
cum și in ceea ce privește locul de

Seminar științific organizat la Graz

II

bazai pe egalitatea in drepturi"
• „Prin politica sa constructivă România ți-a cîștigat 

prețuirea și respectul comunității națiunilor"

desfășurare a celor trei faze ale sale 
— Helsinki, Geneva, Helsinki — 
constituie o expresie a principiului 
egalității statelor, confirmînd o dată 
mai mult curentul spre democrati
zarea relațiilor internaționale. Este 
pentru prima dată cind intr-un do
cument internațional de o asemenea 
amploare este statuat principiul ro
tației sub dublul său aspect : in con
ducerea lucrărilor, ca și in ce pri
vește locul de desfășurare. In cursul 
dezbaterilor aprofundate de la Di
poli a fost relevată semnificația po
litică a acestui principiu, știut fiind 
că de modul de organizare al lu
crărilor depinde intr-o anumită mă
sură și rezultatele ce vor fi obținu
te. Aplicarea rotației în ce privește 
locul conferinței este de natură să 
mobilizeze cit mai larg opinia pu
blică europeană. Din zona Cercului 
Polar, de la Helsinki, participanții 
se vor deplasa sore centrul Europei, 
pentru a se intîlni apoi din nou in 
capitala finlandeză, urmînd ca ur
mătoarele reuniuni — iar în aceas
tă privință există un larg consens — 
să aibă loc în alte capitale de pe 
continent. Avem astfel imaginea unei 
Europe, care, pe deasupra deosebiri
lor dintre state in ce privește orân
duirea social-politică, poziția geogra
fică, mărimea sau nivelul de dezvol
tare. apare legată prin interesele 
majore și comune ale asigurării 
păcii și unei trainice securități.

Referindu-se la însemnătatea prin
cipiului rotației, propus, după cum 
se știe, de România, încă de la debu
tul consultărilor de la Dipoli, repre
zentantul Italiei declara : „In cursul 
dezbaterilor, și apoi prin anlicarea 
rotației in practica conducerii lucră
rilor reuniunii noastre, i-am desco
perit cu toții acestui principiu înal
te valori politice și morale. Tre
buie să ne felicităm că acest 
principiu, care nu numai că asi
gură aplicarea principiului egalității 
statelor, dar permite și conjugarea 
eforturilor lor, a fost înscris in nor
mele de desfășurare a activității 
noastre. Importanța sa depășește, 
indiscutabil, cadrul acestei confe
rințe".

Consensul care s-a realizat dove
dește încă o dată că, pină la urmă, 
noul se afirmă și se impune și în 
practica relațiilor dintre «state. Este 
un motiv in plus să se aprecieze 
că viitoarea conferință europeană, 
care iși propune ca obiectiv primor
dial tocmai așezarea relațiilor din
tre statele participante pe baze noi. 
democratice, iși va deschide lucră
rile sub bune auspicii.

SOSIREA LA PEKIN A DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE A R. D. VIETNAM

PEKIN 4 (Corespondență de la I. 
Tecuță). — La invitația C.C. al P.C. 
Chinez și a guvernului R. P. Chineze 
a sosit la Pekin, intr-o vizită oficia
lă de prietenie, o delegație do partid 
și guvernamentală a R. D. Vietnam, 
condusă de Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului celor ce Mun
cesc din Vietnam, și Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, premier al guvernului R.D. 
Vietnam. Pe aeroport delegația a fost 
întâmpinată de conducători de partid 
șl de stat ai R. P. Chineze, in frunte 
cu Ciu En-lai, membru al Comite
tului Permanent al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, premier al 
ConsLllului de Stat al R.P. Chineze,

In aceeași zi a avut loc o recepție 
oferită de C.C. al P.C. Chinez și de 
Consiliul de Stat al R.P. Chineze, in 
cursul căreia au luat cuvîntul Ciu 
En-lai și Le Duan. Premierul Ciu 
En-lai a relevat, cu acest prilej, re- 
marcabUele succese obținute de 
poporul vietnamez, sub conducerea 
Partidului celor ce Muncesc din 
Vietnam, in opera de reconstrucție

economică a țării după victoria re
purtată in lupta sa eroică pentru 
independență și libertate. El a 
reafirmat sprijinul ferm al poporu
lui chinez pentru cauza justă a 
poporului vietnamez și a condamnat, 
totodată, Încălcările Acordului de 
pace de la Paris de către autorită
țile saigoneze și S.U.A.

La rindul său, Le Duan a expri
mat hotărirea poporului vietnamez 
de a menține și consolida pacea, de 
a realiza reunificarea pașnică a țării 
și de a oonstrui socialismul.- Vor
bitorul a subliniat, de asemenea, 
dorința poporului vietnamez de a 
dezvolta prietenia indestructibilă cu 
poporul chinez și de a întări solida
ritatea militantă cu popoarele cam
bodgian și laoțian în vederea cuce
ririi depline a drepturilor lor națio
nale sacre, conform declarației co
mune a conferinței la nivel înalt a 
popoarelor lndochineze. Le Duan a 
afirmat voința poporului vietnamez 
de a se opune cu hotărire manevre
lor administrației saigoneze și 
S.U.A. de sabotare a acordului de 
pace.

Contribuția P.N.U.D, la progresul 
țărilor în curs de dezvoltare 

Raportul anual al administratorului programului
GENEVA 4 (Ager

pres). — La Geneva a 
fost dat publicității 
raportul anual pe 
1972 al administrato
rului Programului Na
țiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), 
Rudolph Peterson. In 
document se subliniază 
că in anul 1972 
P.N.U.D. a alocat 274 
milioane dolari pentru 
finanțarea sub formă 
de asistență tehnică a 
6 000 de proiecte în 
135 de țări și teritorii. 
In cci 25 de ani de 
existență P.N.U.D. a

Inițiat programe pen
tru țările în curs de 
dezvoltare In valoare 
totală de aproape 
două miliard? dolari, 
care se adaugă celor 
2—3 miliarde dolari 
alocate în această pe
rioadă în cadrul pro
gramelor guvernamen
tale de asistență eco
nomică. Numai în a- 
nul 1972 capacitățile 
de producție realizate 
sub egida P.N.U.D. au 
asigurat peste două 
miliarde dolari care 
au putut fi investiți 
de către țările in

curs de dezvoltare. 
Raportul evidențiază, 
totodată, că in 1972 
11 000 de experți au 
lucrat sub egida 
P.N.U.D. In țările in 
curs dP dezvoltare, 
iar peste 6 400 de ca
dre din aceste țări au 
beneficiat de burse de 
studii sau de specia
lizare.

Documentul va fi 
supus dezbaterilor se
siunii Consiliului Gu
vernatorilor P.N.U.D., 
programată să se des
chidă miercuri la Ge
neva.

PREȘEDINTELE OSVALDO DORTICOS 
Sl-A ÎNCHEIAT VIZITA ÎN CHILE

RECONSTRUCȚIA Șl UNIFICAREA
problemele centrale

ale Republicii Vietnamului de Sud
HANOI 4 (Agerpres). — Intr-un 

interviu acordat revistei ,,Thong 
Nhat" din Hanoi, Nguyen Huu Tho, 
președintele Prezidiului C.C. al 
Frontului Național de Eliberare șl 
al Consiliului consultativ al Repu
blicii Vietnamului de Sud. a decla
rat că, in etapa actuală, sarcina 
fundamentală a populației și a Gu-

c.c.

PARIS 4 (Agerpres). — Convorbi
rile americano—nord-vietnameze pri
vind aplicarea Acordului de pace 
asupra Vietnamului au fost reluate, 
luni dimineața, într-o suburbie pari
ziană. de Nguyen Co Thach, minis
tru adjunct, al afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, și William Sullivan, 
subsecretar de stat adjunct al S.U.A. 
Obiectul acestor convorbiri este, în 
primul rînd, pregătirea noii serii de 
întrevederi între reprezentantul gu
vernului R. D. Vietnam, Le Duc 
Tho, și consilierul special al pre
ședintelui Nixon, Henry Kissinger, 
care urmează să înceapă miercuri.

vernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud con
stă In a întări unitatea lor, în a 
milita pentru îndeplinirea deplină a 
Acordului de la Paris, a apăra Re
giunile eliberate și a desfășura în 
aceste regiuni munca de construcție, 
a înainta în direcția edificării unui 
Vietnam de sud pașnic, independent 
și democratic și a reunificării pașni
ce a patriei.

El a arătat că, din cauza manevre
lor și acțiunilor forțelor agresiunii 
străine și grupărilor reacționare din 
interior, în Vietnamul de sud nu 
există încă o pace adevărată și pro
blema eliberării naționale se află, în 
continuare, la ordinea zilei. In lupta 
noastră vor mai apare multe greu
tăți, dar pozițiile pe care le deținem 
sînt trainice, forțele noastre sînt pu
ternice — a subliniat Nguyen Huu 
Tho.

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — In țările Americii Latine 
au loc acum evenimente deosebit de 
importante care au ca numitor co
mun reafirmarea suveranității națio
nale, recuperarea integrală a resur
selor natural? in spiritul aspira
țiilor legitime ale popoarelor, latino- 
americane pentru asigurarea inde
pendenței economice, atitudinea fer
mă față de poziția cercurilor impe
rialiste — a declarat. în cadrul unei 
conferințe de presă, președintele 
Cubei, Osvaldo Dorticos Torrado, 
aflat in vizită oficială in Chile.

Referindu-se la Organizația Statelor 
Americane (O.S.A.), președintele cu
banez a spus că deși acțiunii de 
pină acum in direcția restructurării 
organizației nu satisfac dorințele po
poarelor din America Latină, totuși 
țara sa adoptă o atitudine de înțe
legere față de pozițiile asumate de 
statele ce aparțin organizației lati- 
no-americane.

Luni, președintele Cubei și-a în
cheiat vizita oficială * * 
Chile la invitația 
Allende, plecând spre 
Republicii Peru.

întreprinsâ in 
președintelui 

Lima, capitala

Prețul aurului a atins un nivel record
Prețul unciei de aur a depășit luni pentru prima dată cifra de 

120 dolari la Londra-, Ziirich și Frankfurt pe Main, in timp ce cursul 
dolarului a continuat să piardă teren in raport cu celelalte devize oc
cidentale. Atmosfera pe piețe a fost calificată de experți ca foarto 
nervoasă, iar volumul tranzacțiilor ca deosebit de ridicat.

In capitala britanică prețul de în
chidere al unciei s-a cifrat la 124 
dolari, cu patru dolari peste cel în
registrat la sfirșitul săptăminii tre
cute. Noul curs depășește de aproa
pe trei ori prețul oficial al metalu
lui galben — 42,22 dolari. Pe ce-

leslalte piețe importante ale aurului 
situația la sfirșitul zilei de luni era 
următoarea : Zurich — 124,50 dolari. 
Paris — 119,65 dolari, Frankfurt po 
Main — 120,32 dolari, Milano — 121 
dolari etc.

(Agerpres)

agențiile de presă transmit
La Bochum continuă

României
In centrul industrial fi uni

versitar Bochum din R. F. Ger
mania au continuat manifes
tările dedicate României. 
Luni seara a fost inaugura
tă expoziția „Tineretul Româ
niei — tradiție și contempora
neitate". A avut Ioc, de aseme
nea. un festival al filmului ar
tistic și documentar românesc, 
care s-a bucurat de un deose
bit succes.

Institutul de drept și relații inter
naționale din Graz, cel de-al doilea 
mare oraș al Austriei, a organizat un 
seminar special consacrat probleme
lor securității și cooperării europene. 
Inițiatorii acestui seminar — cadre 
universitare și științifice din dome
niul relațiilor internaționale — au 
pornit de la interesul general mani
festat In Austria și in celelalte țări 
de pe continentul nostru față de 
problemele cardinale ale păcii și 
securității in Europa. îndeosebi in 
lumina viitoarei conferințe europene. 
De altfel, o temă ce a făcut obiectul 
unor dezbateri deosebit de interesan
te a constituit-o problematica actua
lei reuniuni pregătitoare de la Hel
sinki. in special premisele convocării 
conferinței și perspectivele pe care 
aceasta le va deschide intensi
ficării colaborării pe continent In 
acest sens, autorul unuia din refera
tele științifice prezentate la seminar, 
Gunther Gruber, opina că actualul 
..echilibru de forțe, bazat pe existen
ța blocurilor, trebuie înlocuit prin- 
tr-un nou sistem european de rela
ții interstatale clădit pe baza egali
tății depline în drepturi". In cadrul 
•eminarului au fost analizate și alte 
modalități care ar putea conduce la 
evoluții pozitive pe continent, intre 
care eliminarea recurgerii la forță și 
la amenințarea cu folosirea forței 
pentru rezolvarea problemelor dintre 
state, o atenție deosebită fiind acor
dată aplicabilității practice a acestui 
principiu la nivel regional intre sta
tele europene. O altă temă, dezbă
tută de-a lungul mai multor ședințe, 
a constituit-o rolul pozitiv pe care 
sînt chemate să-1 joace țările mici 
și mijlocii. îmbunătățirea climatului 
internațional.

Una din sediile seminarului a fost 
dedicată politicii României în pro-

blemcle păcii, securității și colaboră
rii pe continent — dezbaterile din 
această secție fiind urmărite cu deo
sebit interes de participanți.

Intrebindu-1 pe conducătorul semi
narului, prof. dr. Konrad Ginther, 
directorul Institutului de drept 
și relații internaționale din Graz 
cum s-a născut ideea abordării dis
tincte, in cadrul seminarului, a 
politicii României față de problemele 
europene, domnia sa ne-a spus : 
„Țara dumneavoastră are în proble
mele continentului o poziție bine 
structurată, corespunzător politicii 
generale a României față ’de feno
menele vieții internaționale contem
porane. Prin modul in care a parti
cipat Ia lucrările reuniunii pregăti
toare de la Helsinki, prin modul în 
care înțelege să- contribuie la bu
nul mers al conferinței propriu-zise 
— a continuat el — România se situ
ează, prin excelență, in rindul sta
telor care văd in viitoarea conferință 
o posibilitate deschisă tuturor țârilor 
europene de a-și spune propriul lor 
cuvint, de a participa efectiv Ia re
zolvarea marilor probleme ale conti
nentului, de a asigura afirmarea in
tereselor lor naționale și ale conti
nentului în ansamblu, in cimpul co
laborării și securității".

La rindul său, dr. Wielinger, spe
cialist in domeniul dreptului consti
tuțional la Universitatea din Graz, 
ne-a declarat că „maniera deschisă 
și constructivă, lipsită de rigidități 
preconceput? in care România tratea
ză problemele Europei merită întrea
ga atenție și nu poate aduce acestei 
țări decit prețuire și respect din 
partea comunității națiunilor".

Viena, 4
Comellu VLAD

„Turcia este direct interesată în 
convocarea conferinței europene11

O declarație a premierului Nairn Talu
4 (Agerpres). — Lulnd 
o conferință de presă 
la Ankara. premierul

ANKARA 
cuvin tul la 
organizată __ __ 
tur? Naim Talu a declarat că țara 
sa depune eforturi sincere pentru ca 
relațiile ei cu statele socialiste din 
Europa să se dezvolte pe baza prin
cipiilor suveranității, independenței, 
respectării integrității teritoriale, 
egalității și neamestecului în trebu
rile interne.

Referindu-se la securitatea și 
cooperarea europeană, vorbitorul a 
subliniat că ..Turcia este direct in
teresată în ținerea conferinței in a- 
ceasti problemă și urmărește cu

atenție activitatea legată de pregă
tirea ei pentru a nu rămine departe 
de acest eveniment considerat a fi 
inceputu] unei perioade noi in 
Europa".

In legătură cu situația din Orientul 
Apropiat, Talu a declarat că gifver- 
nul turc repudiază dobîndlrea de te
ritorii cu ajutorul folosirii forței sau 
amenințării de a' o folosi. Turcia, a 
relevat el, sprijină rezoluția Consi
liului de Securitate din 22 noiembrie 
1967 șl dorește sincer o soluționare 
echitabilă a conflictului din Orientul 
Apropiat.

Dumitru ȚINU

O mare demonstrație, la Bruxelles, a învățătorilor belgieni, revendicind îm
bunătățirea condițiilor de viață și muncă

Conferința internațională
pentru combaterea poluării Mării Mediterane

BEIRUT 4 (Agerpres). — In nume
le președintelui Suleiman Frangieh, 
ministrul libanez al planului, 
Khatchik Babikian, a inaugurat, luni, 
la Beirut, lucrările primei confe
rințe internaționale pentru proteja
rea Mării Mediterane împotriva po
luării. Conferința, care este organi
zată de Federația mondială a orașe-

lor Înfrățite, va examina un proiect 
de cartă a Mării Mediterane menită 
a lansa un apel la intensificarea mă
surilor de combatere a poluării a- 
cesteia. Participă delegați reprezen- 
tind 150 de orașe din țările situate 
In bazinul mediteranean, precum și 
reprezentanți din numeroase alte 
țări, in special din Africa și Asia.

Reuniunea miniștrilor de externe
ai țărilor membre ale Pieței comune

LUXEMBURG 4 (Agerpres). — 
Luni, la Luxemburg, au Început lu
crările de două zile ale miniștrilor 
afacerilor externe ai țărilor mem
bre ale Pieței comune. Principalul 
punct de pe ordinea de zi il consti
tuie examinarea relațiilor in per
spectivă dintre C.E.E. și S.U.A. Par- 
ticipanții vor dezbate, de asemenea, 
diferite aspecte legate de reuniunea 
pregătitoare de la Helsinki a confe
rinței general-europene pentru secu- 
ritale și cooperare, probleme privind 
relațiile „celor nouă" cu țările afro- 
malgașe asociate la C.E.E. și cu ță
rile aparțini nd Commonweal thu- 
lui, diferite aspecte privind relațiile

mocomerciale ale C.E.E. cu țările 
diteraneene.

Totodată, la actuala reuniune 
nistrul de externe francez va 
zenta un raport in legătură cu re
centa lntilnire de ’ ..................... .
tre președintele 
ședințele S.U.A.

Referindu-se la 
ma parte a r______ ,
France Presse relatează că „miniștrii 
celor nouă au realizat unele progrese 
in definirea unei politici armonizate 
a C.E.E. față de țările meditera
neene, in special în ce privește re
gimul schimburilor de produse in
dustriale și cooperarea financiară".

mi- 
pre-

la Reykjavik din- 
Franței și pre-

l lucrările 
reuniunii.

din pri- 
agenția

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, și președintele Asociației 
de prietenie China—Japonia, Liao 
Cen-și, s-au intilnit cu delegația ja
poneză condusă de Hideji «Kawasaki, 
fost membru al Dietei din partea 
Partidului liberal-democratic din 
Japonia, care se află la Pekin.

In comunicatul dat p»^1- 
tății la încheierea vizitei în Chile a 
unei delegații de partid cehoslovace, 
condusă de Josef Kempny, membru 
al Prezidiului, secretar al ~ 
P.C. din Cehoslovacia, la 
C.C. al P.C. din Chile, se 
satisfacția in legătură cu 
obținute de țările socialiste în lupta 
pentru întărirea păcii in întreaga 
lume. Totodată, a fost exprimată 
convingerea că conferința europeană 
de securitate și cooperare va x consti
tui un eveniment deosebit de impor
tant. Cele două părți au relevat im
portanța transformărilor revoluțio
nare din Chile, sub conducerea gu
vernului Unității Populare, prezidat 
de Salvador Allende.

La Varșovia * ,osit
trul de externe cehoslovac, Bohuslav 
Chnoupek, care face o vizită oficia
lă in Polonia, la invitația lui Stefan 
Olszowski, ministrul afacerilor exter
ne al R.P. Polone. Cei doi miniștri 
au început convorbirile referitoare la 
relațiile bilaterale și la probleme in
ternaționale de interes reciproc.

C.C. al 
invitația 
exprimă 

suocesele

Delegația P.C. din Colum- 
bîa, condusă de Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al partidu
lui, care se află la Havana, la in
vitația C.C. al P.C. din Cuba, a fost 
primită de Raul Castro, al doilea 
secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
prim-v icepremier al Guvernului 
Revoluționar și ministru al forțelor 
armate revoluționare cubaneze.

în cadrul expoziției interna
ționale „Autoservlce *73"  din 
parcul Sokolniki din Moscova, 
la 4 iunie a fost marcată Ziua 
pavilionului românesc. între
prinderile românești „Autotrac
tor" și „Contransimex", care 
expun autoateliere, camioane, 
autobasculante și utilaje de con
strucții de garaj, precum și uzi
nele producătoare, au primit 
diplome de onoare.

In localitatea balneară Cie- 
chocinek din Polonia s-a desfă
șurat cel de-al 2-lea. Festival 
ai filmelor de amatori din une
le țări socialiste, la care au 
participat delegații din Bulga
ria, Cehoslovacia. R. D. Germa
nă, Iugoslavia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. Româ
nia a prezentat o selecție de 7 
filme de scurt metraj cuprin
zi nd o bogată Iernatică, care 
s-a bucurat de o bună apreci
ere.

Președintele R. A. Egipt, 
Anwar Sadat, l-a primit la Cairo pe 
Nikola Liubicici, secretar federal 
pentru apărarea națională al R. S. F. 
Iugoslavia, care se află, incepind de 
6imbătă, intr-o vizită in Egipt.

Tineretul comunist chi- 
linii cere m^n^strului afacerilor in
terne, Gerardo Espinoza, o atitudine 
intransigentă față de grupările poli
tice de extremă dreaptă, un prim 
pas in acest sens fiind declararea în 
afara legii a organizației de tip fas
cist „Patrie și libertate" — a anun
țat secretarul general al C.C. al 
U.T.C. din Chile.

0 delegate parlamentară 
jnpOnCZUf formată din deputați 
reprezentind partidele comunist, so
cialist și Partidul popular din Oki
nawa a sosit la Hanoi la invitația 
Secretariatului general al Comitetu
lui Permanent al Adunării Naționale 
a R.D. Vietnam.

In legătură cu prăbuși
rea avionului „Tu-144". 
După cum transmite agenția T.A.S.S., 
Ministerul Apărării al Franței, în co
laborare cu reprezentanți ai Uniu
nii Sovietice, va cerceta condițiile 
in care s-a prăbușit avionul sovie
tic „Tu—144", in timpul unui zbor 
demonstrativ, efectuat duminică la 
aeroportul Le Bourget, la mică înăl
țime, în cadrul manifestărilor Salo
nului aeronautic, deschis in capita
la Franței. în cădere, avionul a ava
riat citeva clădiri din localitatea 
Goussainville, situată în apropiere 
de aeroport. Au fost înregistrate vic
time omenești.

Convorbiri marocano- 
frCniCeZB. Ministrul francez de 
externe, Michel Jobert, care a între
prins o vizită la Rabat, a fost primit 
de regele Hassan al II-lea al Maro
cului și a avut convorbiri cu premie
rul Ahmed Osman și cu omologul 
său marocan, Ahmed Taibi Benhima. 
Michel Jobert a declarat că Marocul 
și Franța sint preocupate de inițierea 
unor acțiuni comune în zona atlan- 
tic-medlteraneană in care cele două 
țări sint situate.

La Budapesta și în alte loca
lități din R.P. Ungară s-a des
chis tradiționala manifestare 
culturală „Săptămina cărții". în 
cadrul standurilor sînt expuse 
cele mai cunoscute opere ale 
unor prestigioși autori din Un
garia, precum și cărți traduse 
in limba maghiară din litera
turile română, sovietică, ceho
slovacă șl iugoslavă.

La Galeria „Zentralbuchhand- 
îung" din Viena s-a deschis 
expoziția „Personalități ale ști- 
inței și culturii românești" / 
care prezintă succint viața V ’
activitatea unor figuri 
ale literaturii, gîndirii ____
politice, științei, muzicii și ar
telor plastice din România.

ilustre 
social-

Explorarea spațiului cosmic
• „Lunohod-2" și-a în

deplinit integral pro
gramul

• Va fi prelungită mi
siunea „Skylab" ?

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Agenția T.A.S.S. informează că 
programul de cercetări fi ex
perimente tehnico-științifice în
credințat laboratorului auto
mat autopropulsat „Lunohod-2" 
a fost îndeplinit in întregime.

„Lunohod-2" șl-a început ac
tivitatea la 16 ianuarie 1973. 
In cinci zile lunare, deplasin- 
du-se in condițiile unui relief 
complex, aparatul a parcurs 37 
kilometri. Gradul superior de 
manevrabilitate și mobilitate 
a permis laboratorului să 
curgă o distanță de 3,5 ori 
mare decit predecesorul 
„Lunohod-l".

Cu ajutorul camerelor de 
vederi au fost transmise r- 
Pămint zeci de mii de Imagini 
de televiziune, inclusiv pano
ramice. Au fost obținute ima
gini stereoscopice ale reliefu
lui. Pe traseul străbătut apara
tele aflate la bord au studiat 
caracteristicile fizico-mecanlce 
și chimice ale solului lunar, au 
măsurat cimpul magnetic al Lu
nii. Datele obținute demon
strează că intensitatea timpu
lui magnetic nu este uniformă. 
„Lunohod-2" a continuat, de 
asemenea, studierea caracte
risticilor radiațiilor de origine 
solară fi galactică. Se mențio
nează că, pentru prima oară, 
s-a procedat la măsurarea lu
minozității cerului lunar, sta- 
bilindu-se astfel că satelitul 
natural al Pămintului este în
conjurat de un strat de parti
cule de praf.

par- 
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său,
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HOUSTON 4 (Agerpres). — 
Directorul programului „Sky- 
lab", William Schneider, a de
clarat duminică seara, intr-o 
conferință de presă, că exper- 
ții N.A.S.A. studiază posibili
tatea prelungirii misiunii pri
mului echipaj al laboratorului 
orbital american cu incă 10 zi
le in vederea efectuării tutu
ror experiențelor și cercetărilor 
suspendate sau aminate din 
cauza lipsei de curent electric. 
Decizia finală va fi luată de 
medicii N.A.S.A. care urmea
ză să aprecieze dacă starea 
sănătății astronauților va per
mite această prelungire a șe
derii in spațiu.

Schneider a arătat, de ase
menea, că specialiștii N.A.S.A. 
sint in principiu de acord 
pentru ieșirea in spațiu, in zi
lele următoare, a doi astro- 
nauți pentru deblocarea panou
lui solar rămas intact, ceea ce 
ar duce la obținerea unui plus 
de curent de 3 000 wați, su
ficient pentru executarea în
tregului program al misiunii. 
Hotărirea finală va fi luată de 
comandantul de bord Charles 
Conrad.

Programul zilei de activitate 
a astronauților, încheiată luni 
dimineața, după meridianul 
Bucureștlului. a inclus 
nuarea complexului de 
țări pentru depistarea 
selor terestre cu ajutorul sen- 
sorilor și camerelor spectrale de 
la bord.

conti- 
cerce- 
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