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• Prin mijloacele cele 
mai diverse ale muncii 
politice de masă - 
cultivarea răspunderii 
comuniste față de cali
tatea produselor ® As
tăzi am economisit sau 
am risipit un kilowat ?
• in preajma Conferin
ței naționale a Uniunii

artiștilor plastici

NICOLAE CEAUȘESCU
*

Directorul general al P.N.U.D., 
Rudolph Peterson

Maiestatea Sa imperială șahinșahul iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 

și-a încheiat vizita oficială în Romania
Au fost semnate documente de mare importantă pentru dezvoltarea

cooperării dintre cele două țări și creșterea contribuției lor la cauza 
păcii și înțelegerii internaționale

Marți, 5 Iunie, s-a încheiat vizita 
oficială pc care Maiestățile Lor Im
periale Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. șahinșahul Iranului, și 
Farah Pahlavi. Șahbanu a Iranului 
au întreprins-o In România, la invi
tația președintelui Consiliului de 
Stat Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu.

Opinia publică din țara noastră a 
urmărit cu viu interes acest eveni
ment politic de însemnătate majoră, 
care deschide o etapă nouă, superi
oară, in istoria relațiilor bilaterale, 
perspective pentru o dezvoltare și 
mai viguroasă a prieteniei și colabo
rării româno-iranicne. in spiritul 
principiilor respectării independenței 
și suveranității naționale, egalității 
in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne și avantajului reciproc. 
Ea a primit cu profundă satisfacție 
rezultatele deosebite ale dialogului 
dintre cei doi șefi de stat, care a 
confirmat incă o dată utilitatea și 
rodnicia unor asemenea contacte la 
cel mai înalt niveL Caracterul fruc
tuos al vizitei iși găsește o expre
sie strălucită in Declarația so
lemnă. document de o excepțională 
însemnătate, care reprezintă, in fapt, 
o încununare a procesului de apro
piere dintre țările și popoarele rtoas- 
—o mărturie pregnantă a bunelor 
relații statornicite intre ele. a dorin
țe: si voinței comune de a le ex
tinde și diversifica în toate dome
niile. de a le da noi dimensiuni, 
de a acționa împreună pentru edifi
carea unei lumi a păcii, securității 
și colaborării.

Valoarea de exemplu a relațiilor 
prietenești româno-iraniene, un mo
del de conlucrare pașnică, a fost evi
dențiată de ambele părți, subliniin- 
du-se că documentul semnat are o 
semnificație ce depășește cadrul ra
porturilor intre cele două țări, fiind 
o concludentă ilustrare a activității 
statelor noastre in direcția instaurării 
unei noi politici în viața internațio
nală. in interesul destinderii. înțele
gerii și colaborării intre popoare.

Sub semnul acestor relații priete
nești. aflate astăzi pe cea mai înaltă 
treaptă a evoluției lor. a avut loc 
ceremonia de rămas bun de la Ma
iestățile Lor Imperiale.

...Este ora 9,45. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sosesc la reședința distin
șilor soli ai poporului iranian ; îm
preună cu șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Farah, iau loc in mași

nile oficiale, escortate de motocicliști, 
i n drepți nd u-se spre Otopeni.

Aeroportul Otopeni este împodobit 
sărbătorește. Sint arborate drapelele 
de stat ale României și Iranului ; 
deasupra salonului oficial se află 
portretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și șahinșahului Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. Pe 
două mari pancarte sint înscrise, in 
limbile română și iraniană, urările : 
..Trăiască prietenia dintre poporul 
român și poporul iranian ..Trăias
că pacea și prietenia intre po
poare !“

Un trompet anunță sosirea ce-lor 
doi șefi de stat. Pe aeroport se află 
aliniată o gardă militară care pre
zintă onorul. Se intonează apoi im
nurile de stat ale României și Ira
nului in timp ce răsună 21 de salve 
da artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr salută drapelul 
României, după care se trece în re
vistă garda de onoare.

Maiestățile Lor Imperiale iși iau 
rămas bun de la șefi ai misiunilor 
diplomatice . acreditați la București, 
precum și de la persoanele oficiale 
române .“flat-.’. pe aorppojU Au iveșit 
să-l salute pe șeful statului iranian 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, Ion lonițâ. Nicolae 
Agachi. loan Avram. Angelo Micu- 
lescu. Emil Bobu, loan Ursu, Ion 
Crăciun, miniștri, conducători ai unor 
instituții centrale $i organizații obș
tesc. generali și ofițeri superiori.

Miile de bucureșteni întâmpină cu 
multă căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu. exprimindu-și recunoș
tința pentru eforturile neobosite ale 
conducătorului partidului și statului 
nostru puse in slujba realizării no
bilelor aspirații ale omenirii contem
porane. a afirmării tendințelor po
zitive spre destindere și colaborare 
pașnică intre națiuni. Ei salută, in 
același timp. cu cordialitate pe 
șahinșahul Aryamehr, aclamind În
delung pentru continua întărire și 
adincire a relațiilor româno-iraniene.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
șahinșahul Iranului răspund cu 
cordialitate manifestărilor de sim
patie ale mulțimii.

La scara avionului. Maiestățile Lor 
Imperiale iși iau rămas bun de la 
Ilie Verdeț, prim-vieepreședinte al

(Continuare in pag. a Vl-a)

Președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. a primit, 
marți după-ainiazâ. pe Rudolph Pe
terson, director general al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dez-. 
voltare — P.N.U.D., care face o vi
zită in țara noastră.

La Întrevedere a participat George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne.

Oaspetele a fost însoțit de Alexan
der Rotival, reprezentantul P.N.U.D. 
la București.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
aspecte ale activității P.N.U.D., re
zultatele obținute in promovarea

progresului economic al țârilor In 
curs de dezvoltare, orientările sale 
de viitor. S-a subliniat că progra
mele de cooperare realizate sint de 
o certă valoare pentru reducerea 
decalajului economic intre țări, un 
sprijin real pentru țările in curs de 
dezvoltare in vederea creării unei 
baze economice proprii și consoli
darea independenței lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu e 
arătat că România acordă o impor
tanță deosebită programelor sale de 
cooperare cu P.N.U.D. și va sprijini 
activ și in viitor înfăptuirea proiec
telor acestui organism al O.N.U.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul R. D. Germane
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la 5 iunie pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate Ger

mane la București, Hans Voss, la 
cererea acestuia.

La primire a fost de față Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească.

Bogatele tradiții 
ale mișcării antifasciste

in România
40 de ani de la crearea 

Comitetului Național Antifascist
Se împlinesc în aceste zile patru 

decenii de la crearea Comitetului 
Național Antifascist, organizație de
mocratică, creată din inițiativa 
Partidului Comunist Român, care a 
jucat un rol important in acțiunea 
de raliere a maselor largi, de cele 
mai diverse categorii sociale. împo
triva pericolului fascist. Această a- 
niversare este un prilej de a evoca 
puternicele tradiții ale luptei an
tifasciste in România, caracterul ei 
de masă, profund popular, eroismul 
și abnegația cu care forțele patrio
tice, progresiste ale societății româ
nești, 4n frunte cu partidul comu
nist, s-au ridicat, pentru a bata ca
lea fascismului, incă de la primele 
sale manifestări, pentru a apăra li
bertatea. democrația, independența 
națională și integritatea teritorială a 
României.

★

Este vie încă in amintirea celor 
care au trăit acele vremuri situația 
gravă creată in Europa, in perioada 
de după primul război mondial, ca 
urmare a ascensiunii fascismului. 
Acaparind puterea in citeva state — 
Italia, Ungaria, apoi Germania și 
Spania — fascismul devenea o forță 
tot mai amenințătoare pe continent, 
punind intr-o gravă primejdie inde
pendența și integritatea teritorială 
a tot mai multor țări, securitatea 
generală și pacea. Deosebit de agre-

DECLARAȚIA SOLEMNĂ 
acces nestingherit Ia cuceririle științei și tehni
cii moderne,

I. Proclamă voința lor comună :
de a dezvolta și stringe relațiile lor priete

nești și de cooperare in domeniile politie, econo
mic, științific, tehnologic, cultural-artistic, turis
tic și uman ;

de a dezvolta, pe baze reciproc avantajoase, 
colaborarea economică in multiple domenii și de 
a mări schimburile comerciale, favorizind mij
loacele de realizare a acestui scop :

de a facilita dezvoltarea schimburilor și a coo
perării in domeniile invățămîntului, științei, cul
turii Și artelor.

II. Proclamă voința lor comună de a funda
menta raporturile dintre ele. precum și cu toate 
celelalte state, pe următoarele principii :

1. Dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și 
alege sistemul său politic, economic și social, co
respunzător voinței și intereselor proprii, in de
plină libertate și fără nici un amestec străin.

2. Dreptul sacru al fiecărui stat la indepen
dență. libertate, suveranitate națională și la pace 
și obligația lui de a întreține relații de buna ve
cinătate și bună înțelegere cu celelalte state.

3. Dreptul suveran al fiecărui stat de a dis
pune de resursele sale naturale conform inte
reselor naționale, la adăpost de orice constrin
gere sau presiune străină.

4. Deplina egalitate în drepturi a tuturor 
statelor, indiferent de mărime, potențial, nivel 
de dezvoltare, de sistemul lor politic, econo
mic și social și respectarea drepturilor ine
rente deplinei suveranități.

5. Dreptul inalienabil al fiecărui stat de a 
participa la examinarea și rezolvarea proble
melor internaționale de interes comun.

6. Asigurarea avantajului reciproc in coope
rarea mutuală dintre state.

7. Dreptul si îndatorirea statelor de a coopera 
intre ele, indiferent de sistemele lor social-po- 
litice. in diverse domenii cu caracter interna
țional, în scopul menținerii păcii și securității 
in lume și al promovării progresului economic 
si social al tuturor națiunilor și dreptul necon
diționat al tuturor statelor (le a participa la 
cooperarea internațională și de a avea acces 
nestingherit la cuceririle științei și tehnicii mo
derne pe plan mondial.

8. Neamestecul in treburile Interne sau externe 
ale altul stat, sub nici o formă și nici un 
motiv.

9. Inviolabilitatea frontierelor $1 integritatea 
teritorială a statelor și, drept consecință, recu
noașterea faptului că orice tentativă din partea

Republica Socialista România și Iranul,
Luind in considerare relațiile de prietenie și 

de stimă reciprocă statornicite intre cele doua 
țări.

Animate de dorința comună de a răspunde 
aspirațiilor de pace, de apropiere și de înțele
gere ale popoarelor român și iranian și de a 
dezvolta și mai mult relațiile de prietenie și de 
cooperare între cele două state, pe baza trainică 
a principiilor și normelor justiției și dreptului 
internațional.

Dorind să sporească contribuția celor două țări 
la cauza păcii și securității internaționale, pre
cum și Ia dezvoltarea cooperării între toate 
statele,

Reafirmînd 
și principiile 
clamă voința r_.______ _____ __  ... . .
cu altul, intr-un spirit de bună vecinătate și de 
deplină înțelegere și de a dezvolta relații ami
cale intre toate națiunile.

Conștiente de răspunderea care incumbă tu
turor statelor — mari sau mici — pentru instau
rarea unui climat de pace si securitate in lume 
și pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și 
de cooperare între toate țările, indiferent de sis
temul lor politic, economic și social sau de ni
velul lor de dezvoltare,

Reafirmînd că toate statele, fără nici o deose
bire, au dreptul și obligația de a participa la 
soluționarea problemelor internaționale care le 
privesc,

Exprimînd convingerea lor profundă că pacea 
și securitatea internațională trebuie să se bazeze 
pe respectarea dreptului sacru al fiecărei țări 
la existență, libertate, suveranitate și indepen
dență, la pace și securitate, ca șl dreptul fiecă
rui popor de a dispune in mod liber de soarta 
sa, fără nici un amestec și fără nici un fel de 
constringere sau presiune exercitate de puteri 
străine,

Hotărite să acționeze in sensul eforturilor ge
nerale pentru promovarea condițiilor de pace -și 
securitate in Europa, in Asia și in întreaga lume 
șl pentru dezvoltarea relațiilor amicale între na
țiuni,

Conștiente de necesitatea sporirii eforturilor, 
la nivel național și internațional, in vederea asi
gurării unui progres economic mai rapid al ță
rilor in curs de dezvoltare și a reducerii și eli
minării mariloY decalaje ce le separă de țările 
dezvoltate,

Afirmind dreptul tuturor statelor de a parti
cipa la cooperarea internațională și de a avea

atașamentul lor față de scopurile 
Cartei Națiunilor Unite, care pro- 
popoarelor de a trăi in pace unul
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unui stat îndreptată împotriva unității națio
nale sau integrității teritoriale a altui stat con
stituie o atingere adusă păcii și securității in
ternaționale.

10. Obligația statelor de a se abține în rela
țiile lor internaționale de a recurge la orice fel 
de constringere de ordin militar, politic, eco
nomic sau de altă natură, de la folosirea ame
nințării cu forța sau a forței împotriva altui 
stat, sub orice pretext, in orice circumstanță și 
sub orice formă.

11. Dreptul inerent al fiecărui stat la apă
rarea individuală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor diferendelor dintre 
state numai prin mijloace pașnice.

în interpretarea și aplicarea lor, aceste prin
cipii fundamentale ale dreptului international 
sint legate intre ele și fiecare principiu trebuie 
sa fie interpretat în contextul celorlalte princi
pii. Ele trebuie să fie respectate riguros de că
tre toate statele, in relațiile lor reciproce, și 
nici o violare a unuia dintre aceste principii nu 
ar putea fi justificată niciodată și in nici o îm
prejurare.

III. Proclamă voința lor comună :
de a dezvolta relații de prietenie și cooperare 

cu toate statele, pe baza principiilor mai sus 
enunțate ;

de a acționa în scopul adoptării de măsuri 
efective in domeniul dezarmării și pentru pro
movarea destinderii, păcii, înțelegerii și coope
rării în Europa, in Asia și în întreaga lume ;

de a colabora intre ele si cu celelalte state in 
vederea întăririi rolului Organizației Națiunilor 
Unite in apărarea independenței și suveranității 
tuturor statelor și a (frontului inalienabil al fie
cărui popor de a-și hotărî liber soarta, in con
solidarea păcii și securității internaționale și in 
stimularea cooperării dintre state, în conformi
tate cu principiile și normele dreptului interna
tional :

de a participa activ la examinarea și rezol
varea problemelor internaționale in interesul 
păcii și securității internaționale și al cooperării 
intre toate statele lumii.

IV. în vederea examinării problemelor finind 
de aducerea la indeplinire a dispozițiilor pre
zentei Declarații, Republica Socialistă România 
și Iranul vor dezvolta consultările dintre ele la 
loate nivelurile, folosind intîlnirile periodice ale 
miniștrilor afacerilor externe sau ale reprezen
tantelor lor, precum și căile diplomatipe obiș
nuite.

întocmită la București, la 4 iunie 1973, in două 
exemplare, fiecare în limbile română și persa
nă, cele două texte avind aceeași valabilitate.

siv se manifesta nazismul german, 
cel mai feroce dintre regimurile fas
ciste, care urmărea să-și asigure 
dominația mondială, să transforme 
toate celelalte popoare in sclavi ai 
celui de-al treilea Reich. Sub patro
najul hitlerismului, intr-o serie de 
țări apăreau și se activizau organi
zații fasciste stipendiate de naziști, 
adevărate agenturi de spionaj și 
diversiune in slujba acestora.

în țara noastră, acest rol odios $i 
l-a asumat Garda de Fier, organiza
ție teroristă de tip1 fascist, folosită 
totodată de cercurile cele mai reac
ționare ale marilor capitaliști și mo
șieri ca forță de șoc împotriva Parti
dului Comunist Român, a luptei ma
selor muncitoare pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru o viață 
mai bună. Camuflindu-și activitatea 
sa ca agentură a hitlerismului prin- 
tr-o deșănțată demagogie naționalist- 

. șovină, ea urmărea acapararea pu
terii și netezirea drumului pentru 
subordonarea totală a țârii Reich-u- 
lui nazist.

împotriva fascismului s-a ridicat 
cu hotărîre, din capul locului, clasa 
muncitoare, în frunte cu partidul 
comunist. Marile bătălii purtate de 
muncitorii ceferiști și petroliști în 
ianuarie—februarie 1933 împotriva 
exploatării capitaliste și a jafului 
monopoliștilor străini, pentru drep
turi economice și politice, democra
ție, independență și suveranitate na
țională s-au înscris printre primele 
acțiuni de masă antifasciste ale pro
letariatului internațional.

Accentuarea în anii următori a 
tendințelor revanșarde și revizio
niste ale Germaniei hitleriste și ale 
acoliților ei, iar pe plan intern in
tensificarea activității organizațiilor 
fasciste, a mișcării gardiste, legio
nare. încurajate de virfurile reacțio
nare ale burgheziei și moșierimii, au 
ridicat in fața forțelor democratice 
problema organizării unei riposte 
ferme, de mare amploare. Această 
sarcină și-a asumat-o Partidul Co
munist Român, care, înțelegind în 
întreaga sa gravitate pericolul fas
cist, a chemat masele cele mai largi 
să formeze un front unic pc plat
forma comună a apărării democra
ției, integrității teritoriale, indepen
denței și suveranității naționale. A- 
cesle obiective răspundeau intere
selor celor mai largi categorii 
sociale — clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, studențimea, 
meseriașii, micii întreprinzători, 
funcționarii, pensionarii, inclusiv 
unele cercuri ale burgheziei. Ele 
au raliat deopotrivă numeroși oa
meni politici care, in pofida di
feritelor orientări, erau animali 
de sentimente patriotice și înțe
legeau pericolele grave oe care le 
comporta ascensiunea fascismului.

Ion POPESCU-PUȚURI 
director al Institutului 

de studii, istorice și socîal- 
politice de pe lîngâ CC. 

al P.C.R.
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Să ne organizăm viața 
în deplină concordanță 
cu ETICA Șl ECHITATEA 

SOCIALISTĂ !

PRIETENII

Pentru Republica Socialistă România

COMUNICAT COMUN
LA ÎNCHEIEREA VIZITEI

NICOLAE CEAUȘESCU
președintele Consiliului de Stat

MACOVESCUGEORGE
ministrul afacerilor externe

Pentru Imperiul Iranului
MOHAMMAD REZA PAHLAVI 

ARYAMEHR 
șahinșahul Iranului 

ABBAS ALI KHALATBARI 
ministrul afacerilor externe

NOȘTRI 
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[faptul]
DIVERS

| „Cum
| te cheamă,
| nene ?“

I Tocmai în ziua in car* Lud- I
ea Împlinise 6 ani șl tatăl său, I 

III ie Stanciu (strada Piața Lem
nelor nr. 6. Caransebeș), li pre- I 
gătea sărbătorirea, fetița dis- I 

I păruse. După ce s-a hirjonit
cu alț( copii, pe malul Sebeșu- I 
lui, Lucica a cărui in apă $1 | 

I numai intervenția promptă a
unul trecător intîmplător prin I 
partea locului a salvat-o de I 

I la inec. După ce trecătorul a i 
I scos-o la mal și a liniștit-o cu I 
• o vorbă blindă și-a văzut mai | 
I departe de drum, ud leoarcă. ■ 
| așa cum era. „Cum te cheamă. I 
' nene ?" — l-au întrebat ceilalți I 
I copii. „Ce importanță arc? ■

Aveți grijă de fetiță și duce- I 
ti-o acasă" — le-a răspuns el. I 

I Tatăl fetiței rțe-a rugat ca. pe ■
această cale, să încercăm să I 
aOăm numele binefăcătorului. I 

Iii răspundem cu vorbele ano
nimului : ce importanță are nu
mele ? Un om a salvat un om...

! Atenție 

I la cotitură!
In timp ce lucrătorii se in- 

Idreptau spre cariera de piatră 
din satul Bixad (Covasna) au 
zărit, deodată, pe marginea tc- 

Irasamcntului căi; ferate un om ■ 
răcind la pămint. Era in comă ! I 
Chemată de urgentă, salvarea I 

Il-a dus la spitalul din Sf.
Gheorghe. Din cercetările în- 

Itreprinse s-au stabilit Împre
jurările accidentului : Manea 
Marin, din comuna Răcan (Dim- 

I bocita), călătorea spre casă cu
trenul accelerat 426 Baia Mare- | 
București. Fiind amețit de bău- I 
tură, cind trenul a făcut o co- • 

I titură, M.M. a căzui din vagon. I 
] Dar a avut și noroc cu cei | 
Icare l-au găsit imediat. După I

mai multe zile și nopți de spi
talizare și îngrijire atentă. M.M. 
a' p&+-.t din noii rprr Trasă.'‘De ~ 

I afti^dati, fără haltă. 1-ajunge 
I una.

| Ca-n filme!
Control inopinat la bufetul 

I „Oltul- din Pitești. O întrebare 
I pentru responsabilul O. Tomes-

cu :
— Se poate vedea casa de 

bani ?
— Se poate și nu se poate.

Sint frint de oboseală.
— De acord. O vedem miine 

dimineață. Să punem sigiliul.
— 11 punem și nu-l punem, 

pentru că...
Pentru că. intr-o fracțiune de 

secundă. O.T. înșfacă un " pa
chet, pachetul zboară spre os
pătăriță. ospătărița zboară afa
ră. afară e prinsă, pachetul e 
confiscat și in pachet — fix 
20 800 lei.

— Ai cui tint banii ?
— Nu știu, habar n-am — ■ 

răspunde O.T. I
Obosit, obosit, dar nici chiar I 

așa. ț

S-a „dres“
definitiv

Prin mijloacele cele mai diverse ale muncii politice de masă

CULTIVAREA RĂSPUNDERII COMUNISTE 
EĂÎĂ UE CALITATEA PRODUSELOR

• FAPTE

Alexandru Laszlo din Cluj 
(str. 6 Martie nr. 42) avea obi
ceiul ca. ori de cile ori se Îm
băta, să bea lapte pentru a se 
„drege". Și de „dres" se dre
gea destul de des. Pină deună
zi. cind și-a condus o rudă la 
gară. Gara avea bufet, bufetul 
avea băutură și el avea chef 
de încă un— chef. Intr-un tir- 
ziu, cind s-a intors acasă, pe 
trei cărări, a prins a se „dre
ge" din nou cu lapte. Dar de 
data aceasta. Laptele nu l-a mai 
ajutat. A decedat.

Comoara de 
sub movilă

Lucrînd la extinderea unui 
bazin din apropierea unei mo
vile de pămint, cooperatorii din 
satul Bălțați (lași) au descope
rit o veche aducțiune de apă, 
din tuburi de ceramică. Nici cei 
mai bătrini săteni nu știu ți 
n-au auzit vreodată de la bunii 
fj străbunii lor de o asemenea 
aducțiune. Asupra originii ei se 
vor pronunța, probabil, specia
liștii. Pină una, alta, fiind in 
perfectă stare, cooperatorii o 
folosesc pentru aducerea apei 
potabile. Dacă o construiau pe 
cea nouă ii costa un milion 
și jumătate de lei. Comoara, 
nu alta !

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinleii"

Trei Cifre, tre] puncte de reper 
consemnele la uzina de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila : in primele 
patru luni din acest an planul și an
gajamentul asumat au fO't depășite, 
realizindu-se. peste prevederile ini
țiale. aDroaiK? două milioane lei la 
producția marfă. In aceeași perioa
dă «-au rebutat produse valorind 
cinci milioane lei. cheltuielile pentru 
remanieri și refuzuri de calitate ne
corespunzătoare insumlnd, In plus, 
mai bine de un milion. Rezultă că 
in această uzină succesele remar
cabile. datorate unei activități 
constructive, sirguinc!oa«c, expri
mate in depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor, coexistă cu ma
nifestări de neglijentă, de lipsă de 
răspundere fată de calitatea produ
selor. incit, realmente, ce se ciștigă 
cu o mină se pierde cu două. In a- 
ceste condiții, desigur, sarcina prin
cipală a organizațiilor de partid este 
do a-și concentra atenția asupra 
îmbunătățirii calității produselor, 
folosind in acest scor» mai intens 
pirchiile muncii politice de masă, 
inițiind acțiuni convingătoare pen
tru a determina o schimbare radi
cală a mentalității acelora care 
consideră rebuturile o fatalitate.

Dar să concretizăm. în unele sec
ții. ca de pildă la uzinaj. atelierul 
de axe. agitatorii au încetățenit obi
ceiul ca la ieșirea din schimb să 
organizeze scurte analize opera
tive. în cadrul cărora trec in revistă 
principalele momente ale' zilei. La o 
asemenea dezbatere, „evenimentul" 
l-a constituit nerespectarea pro
cesului tehnologic in executarea ar
borilor cotiți. In fața pieselor ne
corespunzătoare calitativ, expuse la 
vederea tuturor, maistrul și contro
lorul C.T.C., cițiva agitatori au ară
tat succint, dar concret, consecințele : 
remanieri costisitoare, nercalizarea 
planului.

La atelierul excavatoare hidrau
lice, secția montaj, observind abateri 
frecvente de la cotele înscrise in 
desene și implicit apariția unor 
rebuturi, agitatorii au organizat o 
masă rotundă in jurul căreia au in
vitat, alături de cei ce greșiseră, pe 
toți specialiștii secției. Cu acest 
prilej s-au dat explicații detaliate 
asupra desenelor, s-a subliniat ne
cesitatea ca fiecare la locul de 
muncă să devină propriul său con
trolor de calitate.

Există, desigur, o experiență bună, 
valoroasă și in folosirea altor mij
loace și forme ale muncii politice

de masă. In unele secții, agitația 
vizuală, gazetele de perete șt cele 
satirice aduc o importantă contribu
ție la dezvoltarea conștiinței oame
nilor. la creșterea responsabilității 
lor față do calitatea produselor rea
lizate. lată citeva exemple. La sec
ția uzinaj citim pe un panou : „Re
ducerea rebuturilor cu 50 la sută lață 
de 1972 inseamnă realizarea supli
mentară de piese pentru 10 excava
toare și 10 rulouri compresoarc” ; 
in atelierul 1310 atrage atenția 
un panou cu două rubrici față in 
față : lucrări de calitate superioară 
— rebuturi șl remanieri : zilnic, cu 
creta, sint scrise nume de oameni și 
rezultatele obținute de ei. Adesea,

tă. de superficialitate, 
in munca politică de 
drept scop creșterea

Inițiativele 
masă avi nd 
responsabi

lității muncitorilor față de calita
tea produselor sint sporadice. lzo- 
late, experiența înaintată nu se 
transmite, operativ, la toate locurile 
de muncă. Secția montaj, bunăoară, 
se află in aceeași hală cu secția uzi
naj șl totuși la atelierul de unicate, 
secția montaj, am văzut piese 
aruncate in stive, pe cale de a 
se degrada. Agitatorii trec zil
nic pe lingă ele. dar pînă a- 
cum n-au întreprins nici o ac
țiune concretă. Mai mult, o adunare 
de partid a dezbătut recent această 
6ituație, fără să fi adoptat un plan

însemnări de la uzina de utilaj greu 
„Progresul" Brăila

In fața panoului, agitatorii organi
zează convorbiri in cadrul cărora 
sint evidențiați fruntașii in întrece
rea pentru o calitate superioară a 
produselor și criticați cci care rebu- 
tează frecvent.

Organizația de bază nr. 2 de la 
strunguri paralele a creat, ca să 
împrumutăm un termen des folosit 
aici, o „combină a muncii politice". 
(Este vorba de un panou cu o 
gazetă de perete și o vitrină a ca
lității). In ziua in care am fost in 
uzină erau evidențiate metodele prin 
care strungarul Aurel Bănică obține 
produse calitativ superioare, iar 
vitrina calității expunea patru piese 
rebutate, numele celor care le-au 
produs, valoarea pierderilor cauzate. 
Ori de cite ori în vitrină apar 
„noutăți", eTe tac obiectul unor 'dez
bateri organizate de agitatori.

Desigur, ar putea fi consemnate 
si alte acțiuni similare, exemple in
teresante privind munca politică de 
masă desfășurată in uzină. Si a- 
tunci. cum se explică faptul că pe 
ansamblul uzinei rebuturile continuă 
să „zeciuiască" rezultatele pozitive, 
iar calitatea produselor nu a deve
nit pentru toți imperativul zilei ? 
Răspunsul e furnizat de faptul că si 
in munca politică de masă coexistă, 
alături de acțiuni bune, initiative 
valoroase, manifestări de indiferen-

de măsuri care să prevadă intensifi
carea muncii politice, educarea oa
menilor in spiritul responsabilității 
comuniste față de bunurile societății.

Deși bogată, agitația vizuală din 
uzină nu vizează peste tot sarcina 
eliminării rebuturilor. Bunăoară, in 
secția montaj, pe nici unul din pa
nouri nu se fac referiri concrete 
la obligația și datoria de a asigura 
calitatea produselor. La intrarea in 
uzină te Intimplnă un panou enorm 
care întreabă : „Cunoașteți tovarășii 
care fac greutăți producției ?“ De
sigur. am dori să-i cunoaștem. Pa
noul e insă... gol-goluț. Alături, as
cunse după citeva rulouri compre- 
soare, două gazete de perete : „Re
flectorul" și „Direct la țintă", „or
nate" cu fotografii Învechite. arse 
de soare, caricaturi pe care ploaia 
le-a degradat...

Ne-a atras atenția în uzină o alee 
a fruntașilor : 20 de panouri, foto
montaje. diagrame, excelent realizate 
din punct de vedere grafic, redau 
diferite obiective ale cincinalului. Dar 
pe nici unul, nici măcar un cuvînt 
despre ce trebuie Întreprins pentru 
a se îmbunătăți calitatea produselor. 
Tot aici se află 12 vitrine — cu fo
tografii ale fruntașilor in producție. 
Te îndrepți spre ele cu interes pen
tru a afla cine sint, pentru ce au

fost evidențiați. Afli insă doar că 
unul c disciplinat, altul conștiincios, 
ori cunoaște meseria, lucrează bine 
sau este bun organizator, „exemplu 
de urmat"... și atit !

Un mijloc important al muncii po
litice do masă il Constituie in uzină 
gazeta „Progresul" — organ săptămi- 
nal al comitetului de partid și al co
mitetului sindicatului. Nu ne pro- 
puneni o analiză a activității ci. 
Dar ' nici nu putem să nu amintim 
că. răsfoind colecția sa no trei luni, 
nu am înlilnit nici un titlu, nici un 
articol consacrat preocupărilor din 
uzină pentru îmbunătățirea calității 
produselor.

Am consultat, desigur, și progra
mele stației de radioamplificare și 
ale brigăzilor artistice de agitație. Ele 
includ o marc diversitate de preocu
pări, o arie largă de acțiuni cultu
ral-educative. Dar atit stația dc 
radioamplificare, cit și cele șase 
brigăzi artistice de agitație nu au 
dedicat nici o acțiune combaterii 
rebuturilor. Chiar emisiunea săplă- 
minală a stafiei de radioanvil'Lie-’ e 
„C.T.C. in acțiune" are o notă teh
nicistă și, în consecință, prea puțin 
convingătoare.

Firesc, in final, se impune un răs
puns la întrebarea de ce nu se ge
neralizează experiența pozitivă exis
tentă in munca politică de masă in 
uzină ? Fără pretenția de a-1 epuiza, 
răspunsul ni-1 oferă, fără echivoc, 
următorul fapt : in planurile de 
muncă pe primele două trimestre 
ale comitetului de partid pe uzină 
nu se prevede nici o acțiune vizind 
măsuri politico-educative in scopul 
îmbunătățirii calității produselor și 
combaterii rebuturilor, ca o sarcină 
patriotică, ca o sarcină de partid. 
Or, prin numeroasele sale forme și 
mijloace, munca politică de masă 
trebuie să se adreseze conștiinței 
oamenilor, să dezvolte spiritul com
bativ, exigent, înțelegerea că orice 
rebut păgubește grav interesele so
cietății și ale lor inșilc.

Intensificind acțiunile de educație 
revoluționară, comunistă, organiza
ția de partid are datoria să asigure 
mai mult un sprijin necesar și deo
sebit de important eforturilor no
tabile ale colectivului din ma
rea uzină brăileană pentru rea
lizarea înainte de termen și in 
condiții de calitate corespunzătoare 
a planului ne acest an, a angaja
mentelor asumate in întrecerea so
cialistă.

Ioan VLANGA

• OPINII
• PROPUNERI

❖ 
diploma 
cate în
2 000 000

Inovatorii anului 1973 ,u prlmlt 'n,r-un «*dru fo’llv 
și insigna dc inovator. Eficiența economică a 12 inovații apli- 
producțle, numai in primele cind luni, se ridică la pe^te 
lei anual. (Vasile Zaharia, tehnician, Uzina mecanică de ma

terial rulant Pașcani).

<> Comuna Mehadia, pe drumul urbanizării. Alcl 
au fost date în folosință, recent, două blocuri de locuințe pentru ti
nerii specialiști, o școală .cu 10 cla*e. un restaurant modern, un ma
gazin de mobilă, s-au amenajat spatii verzi și un loc de agrement. 
Pină la sfirșitul anului se vor termina lucrările de construcție la cen
trul de prelucrare a fructelor de pădure și 1a rezervorul de ană po
tabilă. (Ion Huriupan, Reșița).

Două săli de clasă de 14 ?CO1U‘ «*’nt!rale dln 
Crevenicu, județul Teleorman, nu pot fi folosite, deoarece sint ocupate 
de... maculatura strinsă de elevi, pe care întreprinderea D.C.A.-Videle 
refuză să o ridice. (Prof. Ana Ștefan, director coordonator).

De-cle birocrației... De$i locuIesc pe «trada c. togofătu 
nr. 32 — adresă cunoscută șl la Oficiul de pensii al sectorului 2 — de 
luni de zile pensia îmi este trimisă pe Strada Glmalău nr. 32. Nenu
măratele mele intervenții verbale și scrise la respectivul oficiu n-au 
avut nici un ecou. (Sofia Stănică, strada C. Logofătu nr. 32. secto
rul 2, București).

0 Apropo de... „buturuga mică". mulis vrcme ,n 
bazele de aprovizionare ale S.M.A. din județul nostru nu se găsesc 
valve cu cot. tip CI, C3, C6 și ventile pentru camere de aer. Din 
această cauză numeroase tractoare și remorci stau imobilizate pe bu
tuci. (Constantin Haraga, mecanizator, Sinnicolau-Mare, județul Timiș).

Un muzeu cu patru secții — a*®-
rie, științele naturii — a fost deschis la casa de cultură din orașul 
Hirlău, județul Iași. înființarea sa face parte integrantă din programul 
de măsuri și acțiuni întreprinse pentru culturalizarea si educarea pa
triotică a maselor. (Paul Iancu, locțiitorul secretarului Comitetului oră
șenesc Hirlău al P.C.R.).

I

I 
i 
i
I 
i

i 
i
I 
i 
i
I 
i
ț
I
1 
i 
i
I 
I
i 
i 
i
I 
I
I

y,€OZIA“ COMERCIALĂ DIN RM. VÎLCEA: 
6500 mp, PATRU ETAJE, 40 DE RAIOANE

In centrul municipiului Rm. Vilcea a fost dat in 
folosință un modern supermagazin — „Cozia", cea 
mai mare unitate din rețeaua comercială vil- 
ceanâ. Supermagazlnul „Cozia" (prezentat in Imagine 
de cititorul nostru prof. C. Creții) are o suprafață

de peste G 500 metri pătrațl, dispusă pe patru niveluri, 
în cele 10 dc raioane ale supermagazinului se des
face o gamă largă dc produse — de la textile, con
fecții, tricotaje și încălțăminte, pînă la articole elec- 
trocasnlce și obiecte de artizanat.
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Consiliul popular al 
comunei Bolintin-Vale, 
județul Ilfov, se află 
ae mai multă vreme 
in delicata situație de 
a rezolva un conflict 
ivit intre Pompei Cio
can. secretarul comi
tetului executiv al 
consiliului popular co
munal, și pensionarul 
Tănase Matache, in 
virstă de 76 de ani. 
Cazul a făcut pină a- 
cum (cel puțin din 
cite ni s-a spus) o- 
biectul multor discuții 
și cercetări. Dar toate 
aceste discuții in loc 
să ducă la limpezirea 
lucrurilor le-au com
plicat și mai mult. 
Cum s-a ajuns la un 
asemenea paradox ?

începind de anul 
trecut (ori poate mai 
demult). P.C. și-a pus 
in gind să-și constru
iască o casă, așa cum 
de altfel Iși constru
iesc multi alti consă
teni de-ai săi.

Dar Înainte de a în
cepe construcția. P.C 
avea de rezolvat o 
altă problemă : tere
nul pe care urma să 
înalțe casa. Intr-o z’ 
a pus ochii pe o mică 
livadă de pomi fruc
tiferi fin suprafață de 
1 100 mp) pe care coo
perativa agricolă de 
producție o atribuise, 
cu mulți ani in urmă, 
drept lot in folosință 
personală familiei 
T.M. In comună mai 
erau destule alte 
locuri de casă, dar 
P.C. il voia numai și 
numai pe acesta. Și.

cum dumnealui nu 
este omul care să dea 
înapoi atunci cind îi 
încolțește in gind cite 
o idee, a trecut la ac
țiune.

în martie 1972 a fă
cut cerere să fie pri
mit membru in coope
rativa agricolă de pro
ducție din localitate.

tivei agricole, drept 
„răsplată" pentru „ac
tivitatea" sa in cadrul 
cooperativei agricole, 
adunarea generală l-a 
aprobat 500 mp pen
tru construirea unei 
case. vînzindu-i-1 la 
prețul de 5 lei mp.cu 
plata in rate. Și acest 
teren nu poate fi si-

mai mult decit șubre
de. Să admitem, cum 
susține el, că familia 
de bătrini Matache nu 
ar mal avea dreptul la 
o suprafață de 1 100 
mp din lotul atribuit 
in folosință personală 
(deși, în paranteză fie 
spus, chiar președin
tele cooperativei agri-

Semafoare pentru decor ? In31alale i> intersecția 

străzilor Alexandru Moghioroș cu Drumul Taberei, In urma sesizărilor 
cetățenilor, semafoarele n-au funcționat decit... o singură zi. (Un grup 
de cetățeni, cartierul Drumul Taberei, București).

Rubrică realizată de 
Alexandru BOGHIU
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Pentru toată lumea 
era clar că P.C.. se
cretar al consiliului 
popular, nu are posi
bilitatea de a munci 
efectiv in cooperativa 
agricolă, dar cu toate 
acestea (și poate toc
mai de aceea !) cere
rea i-a fost aprobată 
Rezultatul ? Lărind la 
o parte faptul că. de 
la data primirii și 
pină în prezent P 
Ciocan nu a efectuai 
nici o normă de mun
că in cooperativa a- 
gricolă, in luna fe
bruarie 1973, Ia propu
nerea consiliului de 
conducere al coopera-

tuat decit in... livada 
bătrinului T.M. In ceea 
ce-1 privește. P.C. iși 
atinsese scopul : găsi
se „portița" prin care 
reușea să îmbrace un 
abuz evident in haină 
legală. Acum. dum
nealui se poate consi 
dera scos din culpă : 
„Așa a hotârit adu
narea generală a coo
perativei agricole, așa 
am făcut" ! Dar „ar
gumentele" invocate 
de ing. Gheorghe Ma- 
nolache. președintele 
cooperativei agricole 
din Bolintin-Vale 
pentru încheierea a- 
cestei tranzacții, gint

cole le-a propus ulte
rior celor doi bătrini 
alt teren in schimb !)

Să trecem și peste 
(aptul că P.C., mem
bru doar cu numele in 
cooperativa agricolă 
ar avea mai multe 
drepturi decit pen
sionarul T. M. din 
partea cooperativei a- 
fricole de producție 
ntrebarea este de ce 

i ș-a permis lui P.C 
să-și aleagă in așa feJ 
suprafața de 500 mp 
din livada amintită, 
incit, practic, el să fie 
stăpin pe ea întreagă, 
deoarece restul tere
nului arc acum o ase

menea configurație, 
incit nu mai poate fi 
atribuit nimănui ? Așa 
stind lucrurile, lui pe 
ce temei i se atribuie 
o suprafață de teren 
mai mare decit preve
de legea ? Legea nu 
este una și aceeași 
pentru toți ?

Dar lanțul ilegalită
ților nu se oprește 
aici. Un exemplu : ho- 
târirea adunării gene
rale a cooperativei a- 
gricole nu a fost co
municată bătrinului 
T. M. decit... in mo
mentul cind P. C. a 
intrat cu toporul in 
livadă și a dobo- 
rit pomii. Apoi, după 
citeva zile, fără să 
aibă o autorizație 
prealabilă din partea 
consiliului popular (pe
semne dumnealui, fi
ind secretar al consi
liului popular, consi
deră că nici nu poate 
fl întrebat de așa 
ceva), a început săpă
turile pentru construc
ția casei, pe baza unor 
tocmeli mai mult sau 
mai puțin legale cu 
diverși meșteri locali.

In prezent, acest 
caz se află in cerce
tarea organelor jude
țene de resort. în ce 
ne privește, nu vrem 
să anticipăm in nici 
un fel epilogul său. 
dar încă de pe acum 
e clar un lucru : abu
zul, oricit de deghizat 
ar fi. rămine abuz și 
trebuie tratat ca atare

Florea 
CEAUȘESCU

alconMM
Cu stăruință de gospodină 

și răbdare de bunică
Ochi critic ,și stăruință 

de gospodine și mame, 
răbdare de bunice, iată 
ce caracterizează contro
lul obștesc al echipelor 
de femei în unitățile de 
ocrotire a copii i.lui.

— în prezent, ne rela
tează tovarășa Ana Ola- 
ru, vicepreședinta a Co
mitetului municipal al 
femeilor din București, 
funcționează 146 de echipe 
de control obștesc, In ca
re activează peste 930 de 
gospodine și pensionare 
ce-ji exercită controlul 
in circa 240 de unități 
de ocrotire a copilului.

in ce constă activita
tea acestor echipe, a că
ror experiență nu este, 
deocamdată, prea vastă ? 
Cel mai autorizat răspuns 
il dau faptele. Am înso
țit deci o echipă din sec
tarul 5 — aceea condusă 
de Cornelia Georgescu — 
in obișnuitul său control. 
Ne-am oprit, mai întîi, 
la centrul de primire a 
minorilor, de pe Calea 
Văcărești 111. Directorul 
centrului, Virgil Andre- 
cscu, ne întimplnă ca pe 
niște vechi cunoștințe și 
iși pregătește cheile pen
tru a deschide toate ușile. 
Misiunea acestui centru 
este deosebit de dificilă, 
de delicată : aici sint aduși 
minorii care, pentru un 
delict -au altul, au avut 
de-a 'face cu miliția. Po
pasul lor aici este de 
scurtă durată — pină ce 
comisia de la municipiu 
hotărăște ce trebuie fă
cut cu fiecare delincvent 
în parte. Totuși, salarla- 
ții centrului Iși dau oste
neala ca, In acest scurt 
răstimp, să le transmită 
gustul pentru o existență 
ordonată, pentru muncă 
șl învățătură.

Ce rol are echipa de 
control obștesc intr-o a- 
semenea instituție ? Mul
tiplu în prlrriul rînd, u- 
nul gospodăresc. Cele 
cinci femei din echipă 
„au cotrobăit" prin toa
te ungherele gospodăriei 
centrului, nelăsind să le 
scape nici un amănunt 
neobservat. Dar cu a- 
ceasta controlul nu s-a 
terminat Echipa este 
formată din femei — 
mame și chiar bunice — 
care nu pot trece indife
rente pe lingă acești copii 
cu o prea timpurie „ex
periență" de viață. Ele 
încearcă să înfiripe dis
cuții cu unii dintre ei. 
cău’înd, cu blindețea și 
răbdarea de care numai

femeile sint capabile, să 
descopere acel resort in
tim care a provocat de
reglarea. să trezească do
rința firească pentru o 
existență potrivită cu 
virsta lor tînără.

...Următoarea vizită* 
ne-a reudus pe tărimul 
reconfortant, luminos, al 
copilăriei : grădinița cu 
orar normal nr. 26 de pe 
strada Albinelor. Cu exi
gența-! obișnuită, echipa 
și-a început controlul : 
curățenia veselei și a len
jeriei de pat, ordinea din 
rafturile cu material di
dactic dar, mai ales, me
niul zilei au fost puse 
atent „sr.b lupă".

— Vă sint utile vizite
le echipei de control ob

șa că prea sint bune con
statările lor. Dar iată că 
din lectura a numeroase 
procese verbale am reți
nut șl o sumedenie de ob
servații critice, judicioa
se și necruțătoare. Echi
pele de la sectorul 8. de 
pildă, cu prilejul ultimu
lui lor control, constatau 
că la grădinița 105, din co
muna Chitila, terenul de 
joacă nu este bine dotat; 
la grădinița nr. 46, mobi
lierul este deteriorat și 
are urgentă nevoie de re
parații. Echipele din sec
torul 7 au făcut și ele o 
serie de observații inte
resante : am reținut că 
la unele grădinițe de co
pii spațiul nu este bine 
folosit, că există posibi

IN CAPITALĂ, 146 DE ECHIPE 
ALE FEMEILOR CONTROLEAZĂ 

ACTIVITATEA A 240 UNITĂȚI 
DE OCROTIRE A COPILULUI

ștesc ? — am întrebat-o 
pe Ileana Toader. direc
toarea grădiniței.

— Bineînțeles I în ce 
fel ? Mai întîi, aceste vi
zite sint pentru personal 
un stimulent : toată lu
mea așteaptă cu multă 
emoție să afle dacă echi
pa de control obștesc a 
fost mulțumită sau nu. 
Membrele echipei ne îm
părtășesc din experiența 
altor grădinițe și aceasta 
ne folosește mult. La În
ceputul anului școlar, 
cind examinăm cererile 
de primire la grădiniță, 
controlul obștesc ne ajută 
să aplicăm, cu strictețe, 
prevederile legii cu pri
vire la prioritatea ce tre
buie acordată anumitor 
cereri.

— Nu slntem deloc în
găduitoare, ne asigură 
conducătoarea echipei, 
Cornelia Georgescu. A- 
vem însă norocul de a a- 
vea de controlat unități 
conduse de oameni com
petent! și buni gospodari. 
Uneori, la sector, ni se 
reproșează că facem mai 
ales constatări pozitive. 
Dar dacă așa e realita
tea ? Noi nu căutăm nod 
în papură I

Măcar de-ar avea toa
te echipele de control ob
ștesc ale femeilor „ghi
nionul" de a 11 se repro

litatea creării de noi gru
pe de copii 'și deci de sa
tisfacere a mai multor ce
reri adresate de părinți 
grădinițelor. La grădini
țele nr. 75 și 54, din sec
torul 6, controlul obștesc 
i-a găsit pe copii stind 
cîte doi pe un scăunel ; la 
creșa nr. 4, din Calea Fe
rentari 72, curățenia și 
ordinea nu se aflau la loc 
de cinste ; la grădinița 
nr. 41 din str. Mărgea
nului nu se acordă aten
ția cuvenită depozitării 
alimentelor. Și cele 18 e- 
chipe ale femeilor din 
sectorul 1 au consemnat 
citeva aspecte ce merită 
atenția forurilor tutelare 
In urma controlului efec
tuat In cele 22 de unități 
ce le au In grijă, făcind 
totodată sugestii pentr» 
remedierea lor.

Spațiul nu ne îngăduie 
să amintim, chiar numai 
In treacăt, tot ceea ce 
controlul exigent al echi
pelor de femei a desco
perit, bun sau rău, în 
gospodărirea șl aprovizio
narea acesor instituții., E 
destul poate, să reținem 
că, din cele circa 21 000 
de propuneri făcute, pes
te 18 000 s-au și aplicat 
în practică.

Așa cum spuneam la 
început, tot un fel de 
control obștesc exercită si 
comitetele de sprijin de pe

lingă spitalele de copii. 
Sint colective de 15—20 de 
femei ale căror devota
ment și abnegație meri
tă cele mai calde cuvin
te de laudă. Despre co
mitetul de sprijin de pe 
lingă Institutul clinic de 
ftiziologie, de pildă, con
dus de Florica Ungurca- 
nu, am auzit numai lu
cruri bune. Cele 15 femei 
care il compun, pensio
nare trecute de 60 de ani, 
sînt mina dreaptă a per
sonalului medical, mai a- 
les in cele două pavilioa
ne de copii.

— Oricită osteneală 
ne-am da noi, e greu să 
suplinim, pe lingă micii 
noștri pacienți, lipsa ma
mei, a bunicii — ne spu
nea Aurelia Cocoșilă, 
soră șefă. Mal ales că la 
clinica noastră durata 
medie a internării este 
de 3—1 luni. „Bunicuțe
le", așa le spun copiii, 
stau ore Întregi cu ei : le 
citesc basme, ii învață 
cîntece și poezii, ii ajută, 
cu o infinită răbdare, pe 
cei mici și mofturoși să 
mânince (la noi hrana 
face parte integrantă din 
tratament), scriu scrisori 
pentru cei care încă nu 
știu să scrie. Dar cîte nu 
fac aceste mame și bu
nici adoptive 1 Se expun 
de bună voie pericolului 
contaminării, doar de 
dragul sănătății copiilor.

Asemenea colective 
funcționează și pe lingă 
alte spitale, nu numai de 
copii, și aportul lor. pe 
planul activității concre
te, cit și pe cel uman, 
este inestimabil.

★
Așadar, peste o mie de 

femei, membre ale echi
pelor de control obștesc 
si ale comitetelor de spri
jin, au consimțit, din toa
tă inima, să-și consacre 
o parte din timpul lor 
obștii, bunului mers al 
treburilor in instituțiile 
a căror misiune este a- 
ceea de a se ocupa de cel 
mal mici cetățeni al Ca
pitalei. $i gospodinele, și 
pensionarele Iși lasă deo
parte treburile, pentru- a 
participa la acțiunile con
trolului obștesc, renunță 
bucuroase la timpul de 
odihnă, in schimbul sa
tisfacției de a fi utile so
cietății. Să le mulțumim, 
In numele zecilor de mii 
de copil de care se ocu
pă cu atlta dragoste...

Rodlca SERBAN
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Astăzi AM ECONOMISIT
SAU AM RISIPIT 
UN KILOWAT ?

Să ne punem zilnic această întrebare și să acționăm pentru stăvilirea risipei 

de energie, oriunde am fi — la locul de muncă ori acasă

Este un adevăr demonstrat că. 
la ora *ctuală, niol un sector al teh
nicii modeme, al economiei națio
nale nu se poate lipsi de energia 
electrici, Pmmovind un program 
susținut de electrificare a (Arii, de 
dezvoltare susținută a acestei ra
muri, partidul nostru a trasat sar
cina de a se produce și consuma 
fiecare kilowat-ort in condiții de 
deplină '"o no mi ci ta te. „Așa cum 
am menționat $1 la plenara din 
noiembrie, sublinia secretarul gene
ral al partidului, pini și consumul 
luminii la un bec de 25 W trebuie 
să constituie o preocupare a condu
cerii inlreprinderiloT : fiecare kllo- 
wat consumat inutil ridica prețul de 
cost, aduce daune economici națio
nale, bunăstării întregului popor".

Pornind de la acest îndemn al se- 
'.cretaniJui general al partidului, o 
Întrebare : Știți ce efort material 
presupune producerea unul kWh de 
energie electrică ? Numai instalarea 
unui singur kW intr-o centrală costă 
între 3 000 și 5 000 de lei, în func
ție dc tehnicitatea și parametrii in
stalațiilor. Pentru fiecare kWh pro
dus se consumă în jur de 324 grame 
de combustibil convențional. Naște
rea unui kWh presupune, așadar, un 
apreciabil consum de energie pri
mară — cărbune, păcură, motorină, 
gaz metan etc. Dar aceste resurse 
sint limitate nu numai la noi in 
țară, ci și pe glob. Iată de ce 
este deosebit de important nu 
numai să producem kWh in con
diții economice, ci să-i și utilizăm 
rațional, să nu-i risipim sub nici o 
formă. Folosit chibzuit pentru pro
ducție. un singur kWh înseamnă o 
sursă de energie pentru punerea in 
funcțiune a motorului unui polizor 
sau lumina electrică pe timp de 10 
ore a unui bec de 100 W, încălzirea 
pe timp de 2 ore a unui fier de 
călcat.

Zilnic centralele noastre electrice 
pompează pe magistralele energetice 
zeci și zeci de milioane de kWh e- 
nergie. Cum ajunge ea la consuma
tor ? Cum este utilizată? Ce desti
nație finală capătă efortul pentru 
producerea kilowaților ? S-a calculat 
că aproximativ 82 la sută este randa
mentul folosirii la consumator a e- 
nergiei electrice produse. 10 la sută 
reprezintă pierderile pe rețeaua de 
transport a energiei și circa 8 la sută 
constituie consumul propriu pentru 
nevoile centralelor. Desigur oă attest e 
procente pot fi diminuate. Din cele> 
arătate rezultă că primii care trebuie' 
*ă dea dovadă de un inalf spirit gos
podăresc in folosirea energiei sint 
producătorii Înșiși. Se poate spune 
că. in fiecare centrală electrică, exis
tă incă surse mai mari sau mai mici, 
nefructificate, de a economisi ener
gia electrică. Pe de altă parte, in 
spiritul sarcinilor cuprinse in Pro- 
.gramul de măsuri stabilit de către 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
în 1971. s-au elaborat studii, care se 
aplică deja, in vederea trecerii la 
tensiuni superioare in rețelele de 
transport în București, de pildă, mai 
sint rețele de numai 5 kV care ge
nerează o risipă apreciabilă de ener
gie electrică. Făcindu-se încercări 
tehnice s-a constatat că, pe aceleași 
cabluri, se poete trece la o rețea de 
distribuție de 10 kV. Calculele dove
desc că. dublind tensiunea pe rețeaua 
de transport, pierderile scad de 4 
ori. De altfel. în această direcție 
se acționează în prezent, astfel In
cit trecerea la tensiuni superioare să 
«e încheie in anul viitor.

In multe întreprinderi ca și în sec
toarele public sau casnic se înregis
trează insă frecvente încălcări ale 
disciplinei de consum energetic. Ima- 
ginindu-ne o imitate unde a fost 
găsit in plină funcționare un com
presor de 100 kW, pentru a da aer 
comprimat unui... pistol de vopsit 
— care putea fi obținut și de la un 
motor de 1 kW — sau o hală indus
trială in care ard zeci și sute de 
becuri pentru a da lumina „nece
sară" citorva muncitori — deși prin 
simple operațiuni tehnice s-ar pu
tea face o separare a circuitelor elec
trice, pentru a asigura iluminatul la

locul dc munci și nu in ansamblul 
întregii hale — sau zeci și poate 
mii de blocuri de locuințe In care 
becurile din sectorul scărilor ard fără 
întrerupere noaptea și nu de puține 
ori și ziua — obținem dimensiunile 
uriașe alo risipei dc energie clcetric-A.

Nu există sector al activității do 
producție in care să nu se poată rea
liza economii de energic electricii. 
Nu există locuință in rare să nu 
poată fi salvați dc la risipă niulțl, 
foarte mulți kilowați’orc. Nu există 
cetățean care să nu poată participa 
la economisirea energiei electrice, a- 
casă sau la locul său de muncă. 
Iată de ce. tocmai avi nd In ve
dere că :

— economisirea energici electrice 
este o acțiune dc interes patriotic

— consumul rațional de energie 
duce la economii in bugetul propriu 
sau In folosul unității in care lucrați;

— se mențin incă însemnate surse 
de risipă a energici electrice — 
este deosebit de important ca fie
care dintre dv. să contribulțl efectiv 
la acțiunea de economisire a ener
giei electrice. Un calcul sumar ne 
arată că un singur kWh economisit 
de către fiecare cetățean intr-o 
singură lună înseamnă o economie 
totală anuală de aproape 300 de 
milioane kWh. adică tot atît cit 
produce in prezent hidrocentrala de 
pe Bistrița.

Din toate acestea reiese limpede 
că gospodărirea cu maximă grijă a 
fiecărui impuls de energie electrică 
este o datorie a tuturor ; a munci
torului și a conducătorului între
prinderii sau instituției, a gospodinei 
și a omului de pe stradă care ob
servă consumul inutil fie și numai 
al unul singur bec din rețeaua ilu
minatului public care arde in plină 
zi. Reiese limpede că. cu cit vor 
arde mai puțin, fără rost, „becurile 
neglijenței", cu cit vor fi peste tot 
combătute ferm practicile de a lăsa 
mașinile să se învirtă in gol ori ui
tarea in priză a instalațiilor înce- 
pind de la banalul fier de călcat șl 
pină la nu știu ce instalație mare 
consumatoare de energie, cu atit 
„decontul" la capitolul economii 
utile, in folosul tuturor, va fi mai 
mare. Sintem cu toții interesați ca 
acest decont de economii să fie cit

Ce trebuie să întreprindem fiecare, 
la locul nostru de muncă, acasă, 
oriunde constatăm risipa de energic 
electrică ? Cum putem contribui la

economisirea acestei mari valori na
ționale și la combaterea fenomenului 
de risipă ? Iată citcva direcții de ac
țiune promptă, hotărită :

© sesizați orice abatere de la disciplina de consum 
energetic I

® respectați normele tehnice pentru utilizarea mo
toarelor electrice numai in strictă concordanță cu 
puterea lor, pentru a nu irosi energia I

© nu lăsați sub sarcină mașinile și aparatele decît 
pe durata exploatării I

O nu lăsați becurile aprinse fără rost I
© inlocuiți, acolo unde este posibil, becurile de 

putere mare (75—150 wați) cu becuri de putere mică 
(25-40 wați) I

© folosiți tuburi fluorescente, care la iluminat mai 
intens au un consum mai redus I

© nu lăsați in priză receptoarele pe care nu le 
folosiți I

© evitați, pe cit posibil, folosirea între orele 17—22 
a receptoarelor de putere mare (fier de călcat, re- 
șouri, mașini de spălat rufe).

Este interzisă prin lege folosirea 
între orele 17—22 a radiatoarelor de 
orice fel și a boilerelor electrice. 
Prin raționalizarea consumului de 
energie electrică contribuiți la mic
șorarea căderilor de tensiune și prin 
aceasta vă asigurați o audiție și o 
imagine plăcută a aparatelor do 
radio și a televizoarelor !

A folosi rațional energia electrică 
este un act de civilizație. Promovînd 
susținut un riguros regim de econo
mie, insușindu-ne și aplicind necon
diționat minimul de obligații cetățe
nești ce ne revin In domeniul folo
sirii energiei electrioe participăm 
direct, cu responsabilitate cetățe- 

____ __ _____ .._ _ nească la gospodărirea uneia dintre 
vește direct în________ personal ^al^v-'-cele-nJai importante izvoare ale dez-

_ fiecăruia, în bugețuf -.tuturor. , .i.voțrărib noastre economico-sociale.

mai mare, pentru că orice risipă de 
energie, oricit de mică st fi ea, lo-

In fiecare zi, fiecare dintre noi 6ă 
se întrebe :

Ce-am făcut astăzi pentru folosi
rea rațională a energiei electrice ? 
Ce-am întreprins, concret, pentru a 
ajuta la închiderea „robinetelor ne
glijenței", la combaterea risipei do 
energie ? Ziarul nostru invită pe ci
titori să-și spună cuvîntul în această 
problemă deosebit de importantă, să 
consemneze ci înșiși rezultatele care 
se obțin in această acțiune care are 
un caracter de permanență, să înfă
țișeze cauzele care generează risipa 
de energie electrică, să-i numească 
pe vinovați pentru a ajuta astfel la 
statornicirea peste tot a unul climat 
sever de gospodărire rațională, cu 
toată griia, a acestei, avuții națio
nale.

VSorel SALAGEAN

Recoltarea mecanizată a furajelor la cooperativa agricolă Brîncovenești, județul Mureș

Vă informăm asupra uneia din preocupările importante 
ale autorităților Capitalei, numită de noi, in mod sintetic,

„ACȚIUNEA C"
A CĂREI EFICIENTĂ VA ÎNSEMNA 23 400 

APARTAMENTE PREDATE „LA CHEIE" ÎN ACEST AN
în actualul cincinal, 

în Capitală se vor înăl
ța peste 122 000 de 
apartamente și numeroa
se alte construcții cu 
caracter social-cultural 
(unități comerciale, școli, 
creșe, grădinițe, parcuri 
de agrement etc.). Con
tribuția anului 1973 la 
înfăptuirea acestui am
plu program de con
strucții este considerată, 
din două motive, hotări- 
toare : a) în acest an tre
buie predate la cheie 
oeste 23 400 de aparta
mente. ceea ce rwrezin- 
tă un Dlafon record in 
activitatea de pină acum a constructorilor ; b) tot 
in acest an trebuie pre
gătit un larg front de 
lucru pentru ca in ’74 să 
se realizeze cele peste 
28 000 de apartamente 
planificate pentru res- - 
pectivul an.

Sub impulsul acestor 
imperative,' comitetul 
municipal de partid a 
constituit un comanda
ment nl construcțiilor de 
locuințe și social-cultu- 
ralc pe Capitală, care, 
sub conducerea unui se
cretar al comitetului mu
nicipal, se întrunește 
săotăminal. analizează, in 
prezenta tuturor factori
lor cu răspundere in a- 
cest domeniu, evoluția 
ritmului de lucru, a a- 
provizionării șantierelor, 
a calității lucrărilor și — 
pe această bază — sta
bilește măsuri ati-t cu 
caracter imediat, pentru 
săptămina următoare, cit 
și pentru perspectiva mai 
îndepărtată.

Deși ființează de pu
țină vreme, comanda
mentul pentru realizarea 
construcțiilor s-a dovedit 
a fi un instrument deo
sebit de eficient in coor
donarea activității in a- 
cest domeniu atit de 
complex, in care sint 
antrenate atitea forte și 
unități. Dar despre a-” 
coastă eficientă vorbesc, 
cel mai bine, faptele. Să 
le dăm, deci, cuvintul.

Pe la începutul lunii 
martie — data constitui
rii comandamentului — 
o parte din construcții 
erau rămase in urmă față 
dg grafice, frontul de lu
cru era insuficient, apro
vizionarea pe unele șan
tiere nu era corespunză- 

k______________

toare. O serie de măsuri 
inițiate de comandament 
— generalizarea acordului 
global la toate formațiile 
de lucru. îmbunătățirea 
aprovizionării tehnioo- 
materiale ca urmare a 
efectuării Unei analize 
în „triunghiul colaboră
rii" (constructori — furni
zori — beneficiari), creș
terea gradului de încăr
care și folosire a utila
jelor la capacitatea ma
ximă. unificarea unor 
întreprinderi cu profil 
înrudit etc., ca să cităm 
numai citeva din proble
mele mari, pentru că a- 
celea rezolvate curent 
sint de ordinul sutelor — 
toate acestea au produs 
un reviriment neașteptat 
de rapid in activitatea 
generală de pe șantiere. 
Rezultatul, lor se măsoară 
astăzi iiț • cft-e'Za fapte 
care fac cinste construc
torilor hucureșteni. Peste 
4 800 de ’apartamente, au 
fost predate la cheie be
neficiarilor : termenele de 
dare in folosință la o sc
rie de obiective cu ca- 
raoter social — este vor
ba de modernizarea si 
extinderea spatiilor co
merciale ale piețelor „7 
Noiembrie". „Rahovei", 
..Traian", „Pantelimon" 
ș.a. — au fost scurtate 
cu 2—4 luni ; două 
complexe comerciale, so
licitate insistent de 
populație, au fost date 
in folosință înainte de 
termen : un număr de 36 
clase au fost predate, de 
asemenea, cu circa 3 luni 
mai devreme etc.

Ritmul de lucru pe toa
te categoriile de șantie
re a atins in luna mai 
cei mai ridicați parame
tri din activitatea de 
pină acum a constructo
rilor.

Pe baza acestor rezul
tate, a măsurilor luate și 
a celor care se vor lua* 
in continuare, comitetul 
municipal de partid si 
comitetul executiv al 
oonsiliului popular și-au 
propus ca pină la sfîrși- 
tul semestrului întii să 
predea peste 9 500 de 
apartamente, cu 4 000 mai 
multe decît prevederile 
planului de stat.

— Acționind atit pentru 
rezolvarea problemelor 
curente, cit și pentru so

luționarea celor de 
perspectivă (vrem să 
pregătim front de lucru 
pentru 1974 pentru cel 
puțin 2 000 de aparta
mente încă din primul 
semestru al acestui an), 
comandamentul construc
țiilor — ne spunea tov. 
Nicolae Matei, secretar 
al comitetului municipal 
de partid — este hotărît 
să canalizeze eforturile 
tuturor factorilor pentru 
a realiza cincinalul mai 
devreme și in acest sec

tor de mare importanță 
«ocială.

In cadrul rubricii pe 
care o inaugurăm azi 
„Acțiunea C — construc
țiile de locuințe", ne 
propunem să fim, cu 
mijloacele presei, alături 
de eforturile comitetului 
municipal de partid, ale 
constructorilor centralei 
de resort a Capitalei, 
popuîwrt/dnd «Ha mai 
oune rezultate șl, Iniția
tive. Deci, constructori, 
aveți cuvintul !

în ultima ședință de comandament (luni. 4 Iu
nie), după obișnuita analiză a sâptămînii, s-au sta
bilit măsuri de importanță deosebirtă pentru cele 
„douăzeci de zile si nopți pline" ale acestei luni, 
d^ șj pentru pregătirea frontului de lucru ’74. 
Care sint acestea ? Spicuim dintre ele :

• Stabilirea de către fiecare întreprin- 
d2Tel pină Ia sfîlrșitul sâptămînii,, a unul 
program da recoltare^ calificare și poli- 
calificare a torței de muncă necesare 
executării volumului de lucrări pentru 
anul 197*iî

o Organizarea unei consfătuiri (în 
prima jumătate a lunii) privind introdu
cerea nrcxjresului tehnic în construcții, 
care să generalizeze experiența acumu
lată în țară șl în străinătate în ce pri
vește creșterea gradului de industriali
zare și mecanizare în acest domeniu I

9 Elaborarea unul program de func
ționare cu orar prelungit a utilajelor 
grele, în special a macaralelor — mă
sură care urmează să aibă un rol ho- 
tărîtor în creșterea productivității mun
cii pe șantiere j

• Introducerea sistemului de urmărire 
a evoluției lucrărilor pe bază de fișă a 
blocului — care conține toate datele 
privind stadiile fizice și termenele de 
execuție. Aceste fișe au fost înmînate 
activiștilor comitetului municipal de 
partid și consiliului popular, care ur
măresc zilnic, pe șantiere, activitatea 
cîte unui bloc ;

• în toate adunările generale ale or
ganizațiilor de partid de pe șantierele 
de construcții se va analiza în luna iu
nie răspunderea comuniștilor pentru în
deplinirea planului în construcții, pen
tru calitatea lucrărilor.

în concluzia ședinței comandamentului s-a sub
liniat că sint create toate condițiile materiale ca 
in luna iunie să fie finisate 4 700 de apartamente. 
Nu este o treabă ușoară, dar nici imposibilă, atita 
vreme cit toți specialiștii ..statului major" al con
structorilor au subliniat că rolul decisiv in reali
zarea acestui important obiectiv il are organizarea 
muncii.

Constantin PRIESCU J

COASĂ iNTll LA LUCERNĂ Șl TRIFOI
Strinsul primei recolte de furaje 

a anului, pe o jumătate de milion 
de hectare de lucemă și trifoi, atit 
cit însumează suprafața cu aceste 
culturi, se desfășoară intens in nu
meroase unități agricole. Pină la 1 
iunie, in cooperativele agricole s-a 
recoltat 70 la sută din suprafața de 
203 400 ha cu lucernă, iar cositul tri
foiului s-a efectuat în proporție de 
23 la sută. în județele Constanța. Olt. 
Bihor și altele, cooperativele agricole 
eu încheia* recoltatul lucernei. Anul 
acesta, pentru obținerea unor furaje 
cu însușiri superioare, se vor extinde 
citeva metode avantajoase de recol
tare și conservare care, pină acum, 
au fost aplicate intr-un număr res- 
strins de unități agricole și pe supra
fețe reduse. In locul practicii păgu
bitoare de a usca finul in brazdă, cu 
pierderi de 35—45 la sută din totalul 
substanțelor nutritive și chiar mai 
mult, in multe unități se aplică meto
da de conservare sub formă de semi- 
siloz In care pierderile se reduc la 
10—15 la sută. Un asemenea riștig, la 
un volum de masă verde de mai multe 
milioane de tone, reprezintă una 
dintre cele mai importante rezerve 
pentru echilibrarea balanței furajere.

In unele județe, printre care Il
fov, Galați, Mureș. Tulcea, Timiș și 
altele, organele agricole au analizat 
posibilitățile de recoltare a furaje
lor intr-un. timp mai scurt și fără 
pierderi. „în ultimul timp prepararea 
semisilozului, alături de lucrările de 
Întreținere a culturilor, a consiituit 
principala preocupare a lucrătorilor 
de pe ogoare — ne spunea lng. 
Constantin Nenovid, directorul Di

recției agricole Constanța. La indica
ția biroului comitetului județean de 
partid am organizat instructaje 
pentru a generaliza cea mai bună 
experiență in stringerea și conserva
rea furajelor. Am urmărit zi de zi 
aplicarea măsurilor stabilite la insi- 
lozare. realizarea unor silozuri mai 
mari, la suprafața solului, bine pre
sate și acoperite pentru a înlătura

majoritate ingineri șefi al cooperati
velor agricole, au apreciat calitățile 
unor utilaje de recoltat. Un mecani
zator a demonstrat cum se pot re
colta cel puțin 8 ha lucemă pe zi cu 
ajutorul unui vlndrover, cu o lățime 
de lucru de 4,2 m ; alt mecanizator 
cu o combină aduna șl toca lu
cerna cosită de vindrover. S-ar pu
tea spune că toate-s bune, dar... nu-

două, iar numărul combinelor de re
coltat furaje verzi a ajuns la șase. 
„La S.M.A. nu găsim utilaje pentru 
recoltat furaje verzi — spunea, in 
cadrul discuțiilor care au urmat de
monstrației practice, ing. Liviu Su- 
ciu, de la cooperativa agricolă Cor- 
nești. în loc de trei zile, recoltatul 
trifoiului durează 10—12 zile. Avem 
40 ha de finețe de pe care s-ar pu-

• Uscarea în brazdă —o practică păgubitoare @ Prin semisiloz 

— economii substanțiale

orice contact cu aerul. în acest mod, 
pină acum s-au depozitat peste 56 000 
tone de furaje".

Urgentarea lucrărilor depinde de 
punerea la punct și folosirea ju
dicioasă a mijloacelor mecanice și de 
transport, organizarea echipelor de 
casași. Cu atit mal mult cu cit in 
numeroase județe actuala sistemă 
de mașini pentru recoltat furaje 
verzi este suficientă doar pentru 
demonstrații practice. Recent, la fer
ma de vaci Albești, județul Mureș, 
direcția agricolă a organizat un 
util schimb’de experiență, la care au 
participat specialiști ai cooperative
lor agricole și asociațiilor intercoo- 
peratiste. Participanții, in marea lor

mai cit durează demonstrația prac
tică respectivă Pentru că utilajele 
din dotarea stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii și din cooperati
ve sint cu totul Insuficiente. Pentru 
cele 169 cooperative agricole din ju
dețul Mureș și un număr apreciabil 
de asociații Lntercooperatiste cu mii 
și mii de animale, stațiunile de me
canizare a agriculturii «int dotate 
doar cu 159 cositori mecanice, din 
care numai circa 120—130 pot lucra 
in mod permanent, tar celelalte, 
uzate ți fără piese de schimb, pot fi 
folosite cam jumătate din timpul dt 
durează cositul. Cit despre vindro- 
vere, in tot județul există numai

tea obține doua recolte cu o condi
ție : să avem utilaje pentru a încheia 
mai devreme prima coasă".

Nu ne propunem să detaliem cau
zele care determină această situație, 
destul de des intilnită in multe alte 
unități agricole. Este evident că or
ganele de resort vor trebui să re
zolve problemele legate de meca
nizarea recoltării furajelor. Ceea 
ce vrem să subliniem acum este 
ca, pină cînd mașinile necesa
re vor sta la Indemina unităților 
agricole, este imperios necesar să se 
repare și să fie utilizate, la întreaga 
capacitate, utilajele existente, să se 
organizeze echipe de cosași peste 
tot, acolo unde există furaje de re

coltat. Sint dese cazuri cind sub di
ferite motive cositorile și combinele 
de furaje nu sint utilizate. De exem
plu, secția de mecanizare Dumbrava 
Roșie, județul Neamț, dispune de 
două cositori, un vindrover, o com
bină tip CSU și 5 prese de balotat. 
Este o dotație apreciabilă, cu care 
s-ar putea recolta furajele repede și 
bine. Totuși, randamentul acestora 
este extrem de scăzut. Pină la înce
putul acestei luni, două prese dc ba
lotat nu erau incă reparate. în ca
drul secției de mecanizare a fost 
creată o grupă specializată pentru 
producerea și recoltarea furajelor, 
dar utilajele nu sint folosite, nefiind 
solicitate de beneficiari. De asemenea, 
la cooperativa agricolă Săvinești, uti
lajele secției de mecanizare n-au fost 
cuprinse in programul săptăminal de 
lucru. Una din cauzele acestei si
tuații o constituie lipsa disponibilu
lui de fonduri sau a creditelor pen
tru plata în bani a lucrărilor. De 
exemplu, la cooperativa agricolă Do- 
chia, din lipsa creditelor pentru plata 
lucrărilor stăteau nefolosite mai mul
te cositori, greble, prese de balotat 
etc. Evident, se impun măsuri ur
gente pentru rezolvarea acestei pro
bleme, astfel încit utilajele să fie fo
losite la întreaga capacitate. în con
dițiile folosirii tuturor mijloacelor 
mecanice ți manuale, ale aplicării 
măsurilor de stimulare pe baza acor
dului global sint posibile recoltarea 
la timp și conservarea fără pierderi 
a furajelor în toate unitățile agri
cole.

C. BORDEIANU

COMISIILE FINANCIAR BANCARE LA LUCRU
Recent au fost înființate co

misii financiar-bancare terito
riale, alcătuite din conducătorii 
unităților de specialitate, pre
cum și din cei ai direcțiilor de 
statistică si ai inspectoratelor 
pentru controlul prețurilor, care 
se vor ocupa de principalele 
probleme financiare, monetare 
și de credit din cadrul județelor 
și respectiv al municipiului 
București. Astfel. în atribuțiile 
comisiilor sint înscrise, printre 
altele: examinarea proiectului 
planului financiar în profil te
ritorial șl a modului îndeplinirii 
lui: analizarea periodică a rea
lizării planurilor de credite și 
de casă și a rezultatelor econo- 
mico-financiare ale unităților 
socialiste ; organizarea unor ac

țiuni complexe de analiză și 
control privind gospodărirea re
surselor materiale și bănești.

De asemenea, in vederea întă
ririi rolului și răspunderilor ad
ministrațiilor financiare, prin 
noile acte legislative s-a luat 
măsura ca in viitor acestea să 
se ocupe și de elaborarea și 
îndeplinirea planurilor financia
re in profil teritorial, planuri 
care să cuprindă indicatori fi
nanciari atit pentru unitățile de 
interes republican, cit și locale.

Pe baza acțiunilor întreprinse, 
comisiile respective au obligația 
de a informa, de a stabili sau 
prezenta organelor locale de 
partid și de stat. Ministerului 
Finanțelor ori băncilor, după 
caz. măsurile ce trebuie luate.

ȚESĂTURI DE CALITATE
GALAȚI (Corespondentul 

„Scinteii", T. Oancea). — 
în cadrul dezvoltării și 
dernizării 
ne 
nea
noi ........... ...
tre care și a unui număr de 12 
flaiere tip „Texima". Noile uti
laje vor duce nu numai la o 
sporire a productivității muncii, 
ci și la o îmbunătățire a cali
tății firelor. Și incă o noutate 
de ultimă oră aflată de la tova-

DIN FIBRE DE MELANĂ

filaturilor 
a fost încheiată 

de montare a 
mașini țl utilaje.

mo- 
gălățe- 
acțiu- 

unor 
prin-

Georgescu, director 
I.I.S. „Textila" Ga-

rășul loan 
adjunct al 
lati :

— Am Introdus în fabricație, 
la filatură, fibre de melană ți 
fibre de melană in amestec cu 
celofibră, care vor fi livrate atît 
fabricilor din țară, cit și țesă- 
torlilor din Galați. Dincolo de 
faptul că noile produse vor în
locui într-o măsură destul de 
mare firele naturale, ele vor 
contribui la sporirea gamei de 
țesături.

1
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1N PREAJMA CONFERINȚEI NAȚIONALE
A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI

ifl 11 IM-UN SFERT BI UMS K IR NflTIOMLIZflREH
PHlNOPAiaiiR MULOflCE K PBtMUCTIE IHBilSIBinifl

In curind Iți va deschide lucrările, în Capitala, Confe
ri nfa națională a Uniunii artiștilor plastici, prilej pentru o 
dezbatere multilaterală a răspunderilor ce le revin creato
rilor nojtri in realizarea unor opere profund angajate so
cial, întruchipare plastică a realităților anilor eroici ai socia
lismului. Pictorilor, sculptorilor, graficienilor, criticilor li se 
oferă, astfel, posibilitatea unei profunde dezbateri despre 
sensurile fundamentale ale artei socialiste, despre rolul ei 
în opera de educare și înnobilare spirituală. Cu asemenea 
ginduri întimpină oamenii de artă acest important eveni
ment din viaja culturală a țării. Ele ne-au fost împărtășite 
in cadrul anchetei noastre de numeroși artiști plastici. Pu
blicăm, azi, o parte din răspunsurile primite.

Viața — marele pedagog 
al artistului

Sîntem datori realităților 
de înaltă semnificație ale țării
M-aș bucura mult dacă apropiata 

Conferință națională a Uniunii ar
tiștilor plastici, ca moment de eva
luare critică a împlinirilor artistice 
și. implicit, de prospectare și eviden
țiere a posibilităților generoase de 
afirmare de care beneficiază un ar
tist al zilelor noastre, ar aduce in 
discuție istoria cu actele sale majore, 
istoria cu tot ceea ce semnifică ea 
pentru omul societății noastre, isto
ria contemporană ca resursă inepui
zabilă de inspirație artistică. Este — 
cum știm cu toții — o temă de în
delungată și rodnică meditație ; spi
ritul ei se alcătuiește ca un punct 
esențial de referință In definirea 
perpetuă a conștiinței noastre artis
tice și cetățenești, iar substanța ei 
conferă un bogat relief și o înaltă 
semnificație ideilor celor mai repre
zentative pentru originalitatea unui 
artist. M-am reîntors doar de două 
zile din Deltă, regatul copilăriei mele, 
cu lumea lui obsesivă de stuf, pe 
care nu-1 mai văzusem de peste 15 
ani. Ei bine, sentimentul pe care 
l-am trăit la revederea orașului Tul
eta a fost mai emoționant dccit cel 
de acum peste 45 de ani cind am 
văzut pentru prima oară Florența. 
$i in toată munca noastră creatoare 
este bine, este necesar, să nu uităm 
nici o clipă adevărul simplu, dar 
emoționant, că fără partidul nostru 
comunist, fără politica sa, Tulcea 
de azi nu ar fi putut exista. 
Cum n-ar fi putut exista nîci atitea 
alte realizări pe care artiștii au onoa
rea de a le privi ca pe niște generoase 
surse de inspirație. Nu-i știu pe acei 
mari arhitecți care au’ reușit așa de 
bine să valorifice prin arta volume
lor mlădierile de teren din împreju
rimile Tulcei. aducind atit de mult 
cu valurile Dunării, și nu i-am cu
noscut pe cei ale căror eforturi au

întruchipat in beton și sticlă viziu
nile îndrăznețe. Știu însă că și unii 
și alții au înțeles din istoria zilelor 
noastre spiritul ei viu, avintul acesta 
titanic unde ne regăsim și a cărui 
fidelă exprimare artistică se cade 
tocmai de aceea să constituie cea 
dinții preocupare profesională a noas
tră. O exprimare plastică emoționan
tă. plenară, pe măsura realităților 
timpului in care trăim, dar și a tem
peramentului nostru specific, a vi
ziunii fiecăruia dintre noi. grație că
rora faptul de viață, altfel pierdut in 
masa cotidianului nesfirșit, poate do- 
bindi in conștiința unui popor ade
vărata sa semnificație istorică. Și. 
spunind acestea, gindul mă duce din 
nou la Tulcea, unde am văzut o ex
poziție de desene ale copiilor nu mai 
mari de 13—14 ani. Unele dintre cele 
mai frumoase satisfacții acolo le-am 
primit, in fața imaginilor pline de 
prospețime prin care copiii arătau 
ceea ce au văzut ei, in felul lor spe
cific, însuflețiți de gindurile și sen
timentele lor generoase, chiar dacă 
imaginile alese de ei ca exprimind 
cel mai bine universul înconjurător 
arătau altfel decit cele cu care s-a 
obișnuit maturul care a depășit vîr- 
sta de 20 de ani. E și aceasta tot o 
problemă de istorie, istoria — în 
fond — a tuturor căutărilor creatoa
re către o artă adevărată, o artă care 
să exprime in modalități inepuizabile 
realitățile de înaltă semnifici'ie, 
proprii societății noastre. O proble
mă de istorie in perspectiva căreia 
pictura noastră cel puțin are acum 
prilejul să-și afirme răspicat vocația 
ei socială și să se angajeze solemn 
a-i conferi acestei vocații o și mai 
mare strălucire.

Alexandru CIUCURENCU

Tn asemenea momente, de respon
sabil bilanț al creatorilor de artă, 
cum este Conferința națională a 
Uniunii artiștilor plastici, sîntem 
datori să ne întrebăm cu maximă 
exigență : In ce măsură ceea ce am 
realizat, lucrările noastre reflectă 
viața atit do bogată a anilor socia
lismului, viața — marele pedagog 
al omului de artă ? Pentru artele 
decorative o asemenea evaluare a 
rezultatelor cred că trebuie efec
tuată in termenii ecj mai preclși. 
Pentru că nu există sector al crea
ției care să fie atit de direct și de 
imediat pus în atenția publicului cel 
mai larg cum se află artele deco
rative.

In ultimii ani s-au ridicat din te
melie noi orașe ; localități cu nume 
din cronici au căpătat dimensiunile 
socialismului ; sute de întreprinderi 
au fost construite în zone altădată 
uitate. La toate aceste realități ar
tiștii plastici nu pot rămine indife-k 
renți. Fiecare oraș își așteaptă mo
numentele sale reprezentative, pro
fund originale, de o înaltă valoare, 
pe măsura mutațiilor survenite in 
viața socială. Fiecare Întreprindere, 
școală iși doresc cu îndreptățire 
lucrări decorative care să le înfru
musețeze, să .le individualizeze. Iată

do ce cred că noi, artiștii plastici din 
acest sector al creației, avem datoria 
să fim mult mai mult legați de so
cial. de viață, de oameni.

Fără îndoială, in perioada care a 
trecut am realizat in acest sens o 
seamă de lucruri meritorii. Dar dacă 
ne analizăm cu luciditate rezultatele 
(și conferința noastră este in pri
mul rind chemată să întreprindă o 
asemenea analiză) vom recunoaște 
că au mai rămas extrem de multe 
de făcut.

Avem condiții excelente de lucru ; 
vom organiza in acest an intilniri cu 
artiști din alte țări din domeniul ar
telor decorative pentru a ne con
frunta rezultatele ; am participat la 
numeroase concursuri și festivaluri 
internaționale. Am putut astfel să 
ne dăm seama de ce uriaș potențial 
creator dispunem. Să nu-1 lăsăm în 
stare latentă. Să-l punem in slujba 
omului, a constructorilor comunis
mului. Este imboldul care nu se 
poate șă’nu ne anime, acum in pragul 
conferinței noastre naționale, oa întot
deauna, de altfel, pe artiștii plastici, 
care le întărește hotărirca de a ac
ționa pentru ca acest deziderat să 
cunoască o afirmare tot mai puter
nică.

Patriciu MATEESCU

Opere la înălțimea epocii 
socialiste în

Publicul — marele nostru 

destinatar
Datorită faptului că m-am dedicat 

in mod deosebit artei monumentale 
șl graficii multipllcabile — deci unei 
arte care se adresează prin excelen
ță unui public larg — m-a preocupat 
dintotdeauna stăpinirea și cultivarea 
celor mal directe elemente ale ex
presiei artistice cu efect moral asu
pra acestui public. Conștiința acestui 
fapt mi-a fost dată de fap'ul că mă 
simt legat prin tcate fibrele de ele
mentele structurale ale unei culturi 
care se dezvoltă, cultura epocii noas
tre socialiste, la temelia căreia se a- 
Că orientările limpezi, generoase, ale 
partidului, grija permanentă pentru 
destinul artei și al făuritorilor săi.

Firește, pe plan general, a existat 
dintotdeauna o punte de comunicare 
intre artiști și public : dar intensita
tea și veridicitatea acestei comunica- 
bilități este direct proporțională, aș 
spune, cu capacitatea artistului de a 
sîăpîni acele mijloace artistice în 
stare să facă din arta sa un obiect 
viu, de comunicare, de împlinire a 
năzuinței de frumos. Este știut că 
oamenii, mai mult sau puțin jnstru- 
iți. au fost și sint receptivi față de 
frumos, fenomen intuit ca o pornire 
firească. Este aici prezentă o înțelep
ciune populară care selectează fru
mosul din banalitate, contrafacere 
sau orice aparențe. Această înțele
gere spontană a frumosului nu ex
clude asa-n urnitele forme moderne 
ale artei : acestea, după opinia mea, 
sint cele mal accesibile. Contradicția 
dintre artă și non-artă apare atunci 
clnd artistul-creator neglijează ra
portul firesc dintre el și ceilalți, a- 
tunci cind nu se mai „integrează11 in 
datele normale ale expresiei artisti

ce. In acest caz apar în mod Inevi
tabil umbre, neclarități in opera și 
atitudinea sa față de artă, nedume
riri care se transmit și privitorilor 
acestei arte.

In condițiile actuale, artistul nu se 
poate sustrage acestui proces de in
tegrare. dacă năzuiește să beneficieze 
de o audiență cit mai largă, să caute
— și să găsească — cele mai potri
vite elemente de integrare socială in 
funcție de arta pe care o practică, fie 
că este vorba de artă monumentală, 
grafică de șevalet sau publicitară, 
pictură de șevalet, sculptură. Altfel, 
dorința sa de comunicare pe plan 
artistic va rămine doar un simplu 
deziderat : necunoașterea acestor ele
mente — așa-numite ale limbajului 
artistic — poate duce la nașterea u- 
nui produs de artă echivoc, la con
trafacere. Pentru a rezuma aceste 
idei trebuie spus că fiecare dintre 
noi nu poate obține decit ce își pro
pune. Pe de altă parte, el nu se poa
te situa intr-un cadru îngust de cu
noaștere. lată și motivul pentru 
care un artist al zilelor noastre
— in fața proliferării curentelor 
și modelor de orice fel — tre
buie să aleagă, să selecteze acele 
date care vin in intimpinarea artei 
naționale, in perimetrul căreia se în
scrie. și a temperamentului său. Este 
adevărat că timpul — judecător su
prem — le așază pe toate la locul 
lor. Acest timp pentru noi înseamnă 
înainte de toate bucuria de a ști că 
operele noastre se bucură de prețuire 
și stimă din partea celor cărora le 
sint adresate.

Vasile CELMARE

Există o caracteristică ce exprimă, 
cred că în modul cel mai elocvent, 
rațiunea de a fi a artistului : înfăți
șarea, cu mijloacele artei sale, a 
omului, a universului său de acțiune 
și gindire, a marilor sale năzuințe și 
idealuri. Și cind oamenii unei țări 
întregi, ai țării noastre socialiste, 
gindesc și se afirmă plenar pe fun
dalul eroic al plămădirii unei socie
tăți noi, cind pretutindeni pe cuprin
sul acestui pămint românesc se în
trec pe ei înșiși in hărnicie și dă
ruire spirituală, unde in altă parte 
decit in mijlocul lor iși află locul 
firesc artistul ?

Nădăjduiesc că la apropiata noas
tră conferință, dincolo de dezbaterile 
pentru elucidarea teoretică a unor 
aspecte fundamentale ale artei noas
tre socialiste, pentru conturarea de 
noi măsuri menite să ducă la tot mai 
ampla afirmare a artei timpului, a 
epocii noastre1, se va accentua și 
acest deziderat concret, practic, pri
mordial al existenței noastre artis-. 
tice : artistul, artistul-cetățean, tre
buie să se afle permanent in mijlo
cul .oamenilor, din toate părțile țării, 

teuiupoască șl să le exprime preo
cupările șl gindurile, obiceiurile și 
tradițiile, să faciliteze un schimb de 
idei generoase intre eroii operelor 
artistice și cei care privesc aceste 
opere. In acest fel vom răspunde di
rect unui înalt comandament al so
cietății noastre socialiste, vom răs
punde chemării partidului nostru co
munist de a crea o artă pentru om, 
pusă in slujba omului, a modelării

care trăim
personalității sale. Vom dovedi ast
fel că înțelegem și ne însușim cu 
înaltă răspundere cetățenească mari
le idei și directive ale partidului, ale 
poporului care ne-a născut și pe car» 
sîntem onorați să-1 servim.

Istoria artei noastre arată că întot
deauna, ca pretutindeni în lume, ma
rile idei ale epocii, momentele și 
personalitățile marcante au fecundat 
gindirea și creația artiștilor, le-au 
călăuzit drumul spre adevărata artă. 
Epoca noastră, prin excelență creație 
a maselor largi in folosul maselor 
celor mai largi de oameni ai muncii, 
oferă artistului un cîmp nelimitat de 
manifestare. S-au realizat, la noi, în 
ultimii ani. opere de valoare, inspi
rate din marea epopee a mișcării re
voluționare și comuniste, a construi
rii socialismului. Dar cite momente 
marcante ale acestei grandioase isto
rii vii a poporului nu-și așteaptă 
încă locul ce li se cuvine in galeria 
marilor opere de artă, din cele mal 
diverse genuri ? Există, fără îndoia
lă, încă multe modalități și mijloace 
de expresie capabile să prezinte 
convingător, emoționant si veridic, 
apropiat de înțelegerea privitorului, 
momente esențiale ale Istoriei noas
tre naționale, ale epocii socialistă în 
care trăim. Revine și conferinței 
noastre misiunea de cinste de a des
chide, prin dezbaterile sale. în fața 
artiștilor, alte noi și noi asemenea 
căi rodnice și realiste de creație.

Paul E?.DOS

Uzina aceasta din capul 
Oborului — de curind de
corată cu Steaua Republi
cii clasa I pentru 90 do 
ani de existență și pe al 
cărei frontispiciu Intilnim 
un nume astăzi familiar 
nu numai in țara noastră : 
Uzina de pompe „Aversa**
— am cunoscut-o încă din 
vremea cind deasupra por
ții de fier străjuia inscrip
ția „Dumitru Voina et Co. 
Cântare și terezii" : am 
copilărit pe o stradă din 
preajma ci.

In zori și pe inserat, Iar
na și vara, pe ger sau pe 
arșiță, o sirenă mugea pre
lung, umplind cu vaierul 
ei lugubru întregul car
tier. Atunci, pe porți
le fabricii intrau sau ie
șeau șiruri de oameni 
cu chipuri palide, cu o- 
braiii marcați de urmele 
trudei și lipsurilor, dar cu 
nu știu ce lucire de dură 
încrincenare in priviri. 
Mai tirziu, mult mal tir
ziu, cind am prins pasiu
nea de a răsfoi colecțiile 
ziarelor de odinioară, am 
găsit explicația acelor pri
viri incrîncenate într-un 
articol din ziarul „Deștep
tarea" din 12 aprilie 1931, 
articol intitulat „Mizeria 
de la fabrica «D. Voina»" 
și semnat : „Un muncitor 
din fabrică". Spicuim ci- 
teva fraze din acest arti
col : „Starea grozavă în 
care ne aflăm noi, munci
torii din fabrica «D. Voi
na», e de nedescris. La 
1 noiembrie 1930 erau peste 
630 muncitori, acum sin- 
tem abia 400, 200 munci
tori au fost concediați... 
Patronul a făcut o scăde
re de salariu cu 40%, zi
ci nd că aceasta e curbă de 
sacrificiu. Patronul a re
dus salariile, dar banii ii 
pune In buzunarul său pro
priu... Amenzile curg cu 
nemiluita. Pentru orice lu
cru de nimic te amendea
ză cu 20—200 lei... De 
multe ori se intimplă că 
lucrătorii sint dați afară 
din birou cind vin să cea
ră lămuriri asupra reduce
rilor și amenzilor".

Mulți ani mai tirziu, în- 
tr-o dimineață toridă de 
iunie a anului 1948, am 
fost trimis — în calitate de 
tinăr reporter al „Scinteii"
— să consemnez momentul 
revoluționar al instaurării 
in uzină a puterii , clasei 
muncitoare. In pagina în
gălbenită a ^Scinteii", re
citesc acum cuvintele pe 
care le notasem in grabă 
din scurtul discurs rostit 
la instalarea sa de noul 
director-muncîtor al în
treprinderii. strungarul 
Victor Naghi (astăzi di
rector al' Cunoscutei uzine 
de autoturisme ARO din 
Cimpulung/Muscel) : „De 
azi înainte fiecare din noi 
trebuie să simtă că duce 
o parte din greutatea a-

ccstcl fabrici, că ca, tre- 
cind in stăpinirea clasei 
muncitoare, devine un bun 
al întregului popor". Cind 
s-au rostit aceste cuvinte
— îmi aduc bine aminte
— aveam sentimentul co
pleșitor că nu se schimba
se numai firma uzinei, ci
— definitiv șl Irevocabil
— însăși matca Istorici.

Am fost de-atuncl în re
petate rlnduri prin această 
uzină — de care mă simt 
legat prin intime fibre a- 
fective — și i-am urmării, 
pas cu pas, evoluția pină 
în ziua de azi. N-am să uit 
niciodată un episod pe
trecut în toamna lui 1956. 
Oamenii din uzină mi-au 
spus atunci, cu un orgoliu 
abia disimulat, că a in-

tenirea" din timpul lui 
„Voina A Co".

— Fă și dumneata o so
coteală simplă — ml-a răs
puns interlocutorul. Din 
cei circa 35 de mii de me
tri pătrați pe care se va 
întinde spațiul strict pro
ductiv al uzinei la mijlo
cul anului viitor, cind vor 
fi terminate și investițiile 
in curs de realizare, numai 
circa 1 500—2 000 de metri 
pătrați, adică numai loca
lul actualei sculării și al 
mecanicului șef, reprezintă 
„moștenirea" vechii fabrici. 
Cu alte cuvinte, clasa 
muncitoare a construit, în 
numai 25 de ani, dc pai
sprezece ori mal mult decit 
construiseră foștii patroni 
In 65 de ani de existență

Nu se sthimbuse 
numai firma...

ceput construcția noii tur
nătorii. Le-am înțeles pe 
deplin bucuria și mindria, 
căci aveam încă in fața 
ochilor imaginea vechii 
turnătorii, in care pe a- 
tunci se mai lucra : mai 
exista* șandramaua putredă 
și întunecoasă, cu acoperiș 
de seînduri, in care iarna 
te zbura viscolul, iar vara 
te sufoca arșița. Un an 
mai tirziu, in 1957, s-a i- 
naugurat noua turnătorie.

Săptăminile trecute, a- 
flindu-mă din nou în uzi
nă, după ce n-o mai vă
zusem de vreo trei ani, 
gazdele mi-au vorbit din 
nou despre „turnătoria ve
che" și „turnătoria nouă". 
Am crezut că vor să-mi 
evoce iar binecunoscutele 
contraste, dar nu mică 
mi-a fost surpriza cind am 
constatat că, de data asta, 
„veche" era socotită turnă
toria din 1957, iar „nou" 
era paralelipipedul de me
tal și sticlă edificat in 
ultimii ani, a cărui siluetă 
masivă se profila impună
toare în fața mea și unde 
— cind am pășit in Inte
rior — nu m-a părăsit 
nici o clipă senzația că mă 
aflu într-un vast laborator, 
atit de frapantă era cură
țenia.
_L-am Jntrebat pe ingine
rul Eugen Zarcula, directo
rul tehnic al- .liz-inăl, cit la 
sută din actuala stiprafață' 
de producție a întreprin
derii mai reprezintă „moș-

a întreprinderii. Și asta 
numai dacă ne referim la 
suprafețele de producție. 
Dacă luăm da etalon pro
ducția valorică globală, 

‘ creșterea e și mai specta
culoasă : deși comparațiile 
sint destul de anevoioase, 
s-a reușit, totuși, să se 
stabilească, cu oarecare a- 
proximație, că anul acesta 
realizăm, in numai cinci 
zile, întreaga producție a 
anului antebelic de vîrf 
1938. E o dovadă nu nu
mai de dezvoltare impetu
oasă, dar și de eficiență 
economică : pe spații nu
mai de paisprezece ori 
mai mari, realizările ma
teriale sint de aproape șai
zeci de ori mai substanți
ale. De altminteri, una din 
mîndriile noastre este că 
am izbutit să obținem, la 
fiecare mie de lei inves- 

itiții, o producție de peste
2 000 de lei. Iar pentru 
sfirșitul cincinalului, cînd 
producția noastră va fi tri
plă față de cea a anului 
1970, ne-am angajat în fața 
conducerii partidului, cu 
prilejul decorări] uzinei, să 
dăm produse in valoare 
de 2 800 lei pentru fiecare 
mie de lei investiții.

Se realizează, la ora ac
tuală, pompe pentru zeci 
și zeci de întrebuințări 
intr-o multitudine- și vari
etate impresionante : 10 000 

, de . tipodjmenși,upV : dintre 
care 3 500 aflate in fabri
cație curentă. Toate aceste 
realizări sînt în întregime

rod al gîndirlî creatoare 
românești : uzina lucrează 
fără nici o licență străină. 
Pe lingă larga sferă a uti
lizării acestor pompe In 
țară, in ultimii anj s-a am
plificat considerabil aria 
exportului : pompele cu 
marca „Aversa" se vînd 
în peste 30 de țări ale glo
bului de pe toate conti
nentele, cu excepția Aus
traliei.

Dacă ar fi să se folo
sească pompele fabricate 
în uzină numai la aspcrsl- 
une, cu producția unui sin
gur an s-ar putea absorbi 
toate riurile Interioare ale 
țării — și încă ar mai ră
mine un sfert din capaci
tate disponibilă ! Puterea 
electrică necesară pentru 
punerea in acțiune a pom
pelor realizate aici in pri
mii trei ani ai actualului 
cincinal este echivalentă 
cu puterea Instalată a hi
drocentralei românești de 
la Porțile de Fier.

Mai spectaculoase chiar 
decit toate răcește compa
rații sint schimbările a- 
dinci intervenite in viața, 
în munca, in orizontul, în 
gindirea oamenilor. Stăm 
de vorbă cu strungarul 
Marin T. loniță, cel mai 
proaspăt Erou al Muncii 
Socialiste din Capitala 
țării, cel pe care acum un 
sfert de veac, la naționali
zare, îl Intilneam — era un 
tinăr ucenic, aflat abia in 
pragul atestării ca lucră
tor — în rîndurile uteciști- 
lor care făceau de gardă, 
cu arma In mină, in curtea 
fabricii devenită bun al 
poporului. Azi, tovarășul 
loniță — după o speciali
zare In străinătate — este 
șeful unei brigăzi de mun
citori care lucrează la 
strunguri ultramoderne cu 
comandă numerică.

— Prima înfăptuire de 
după naționalizare — iși 
amintește tovarășul loniță 
— a constat în faptul că, 
în locul curelelor de trans
misie care legau toate 
strungurile de un singur 
motor, s-au introdus mo
toare la fiecare strung. Azi 
zîmbim cu gîndul la a- 
ceastă izbîndă, dar pe a- 
tunci însemna mult, foarte 
mult : însemna in ochii 
noștri, simbolic, că fiecare 
muncitor căpăta o persona
litate proprie, devenea nu 
o „curca de transmisie" 
intr-un angrenaj străin de 
noi, ci un om in toată pu
terea cuvintului, un mem
bru al unei mari familii 
unite de aceleași interese. 
Care e cea mai importantă 
cucerire a acestor douăzeci 
și cinci.de ani ? Dacă ar fi 
s-o exprim pe scurt, aș 
spune doar atit : demni
tatea de om, sentimentul 
de stăpin.

Victor B1RLĂDEANU
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Prorramul I

I. 00 Curs de limbă engleză. Lec
ția a 56-a. Prezintă prof, 
univ. dr. Dumitru Chlțoran. 

P.M De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi.

10.W Telex.
10.05 Publicitate.
10.15 Prim plan : Gheorgbe Duma

— Erou al Muncii Socia
liste.

10,40 Film serial : ..Orașul negru". 
Ecranizare după romanul 
Jul MLkszath Kalman. Pro
ducție a studiourilor de te
leviziune din R.P. Ungară. 
Regia Zsurzs Eva. în distri
buție : Bessenyel Ferenc. 
Kiss Manyl, Gobbi Hilda- 
Episodul I — „Bănuiala".

1L4» La ordinea zilei. Azi. jude
țul Mureș.

lî 09 Revista llterar-artistici TV. 
13.» Telejurnal.
15.30 Campionatele europene de 

box — sferturi de finală 
(gala a IlI-a). Transmisiune 
directă de la Belgrad. Co
mentează Paul Ochlalbl.

17.30 Curs de limbă germană 
Lecția a 50-a.

18.00 Telex.
18.05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Tehnlc-Club.
18.30 Semnificații. 25 de an! de 

la crearea Muzeului de is
torie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

II. 55 Salutări din Suedia — pro
ducție a studiourilor de fil
me documentare din Sto
ckholm.

19,20 1001 de seri.

15.30 Telejurnal • Cincinalul Îna
inte de termen. 1973 — an 
hotărltor.

20,00 Cîntecul săptămlni! : „Tineri 
in țara tinereții" de George 
Grlgoriu. Text de Nlculaa 

■ Stolan. Interpretează Ion 
Bănică.

20.05 Teleobiectiv.
20.25 Telecinemateca. Ciclul ..Fil

me mari — genuri cinemato
grafice diferite". „Panică pe 
stradă" — producție a stu
diourilor americane. Regia 
E -< Kazan. Cu : Richard 
Widmark. Paul Douglas. 
Jack Pallance. Premieră pe 
țară.

22.05 Patru ani de Ja instaurarea 
Guvernului Revoluționar
Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

22.25 24 de ore • Actualitatea 
sportivă.

Programul II

X’,00 O viață pentru o Idee : prof. 
Ioan Athanaslu.

20 30 Program de circ.
29.40 Agenda.
20.50 Portativ *73.
21.30 Bucureșllul necunoscut. „Pri

măvară bucureșteană".
21.50 Cintec-- și jocuri din dife

rite regiuni ale țării.
22,10 Roman foileton : „Femeia in 

ait>- — producție a studiou
rilor de televiziune france
ze. după romanul lui Wilkie 
Collins. Regla Pierre Gauthe- 
rin. Reluarea episodului V.

cinema
• Ultimul cartuș : SALA PALA
TULUI — 17,30 (seria de bilete —

0 artă inspirată din viața poporului, 
dăruită omului

Am conștiința, ca mai toți confrații 
mei de breaslă, că bunul mers al 
artei noastre, inflorirea acesteia de
pind in primul rind de noi înșine, 
de profunzimea cu care vom înțe
lege raportul și dependența ci cu 
toate celelalte procese sociale care 
definesc actualul moment istoric din 
viața țării. In calitate de membru al 
breslei artiștilor plastici, pot spune 
că vorbesc in cunoștință de cauză. 
Iată și motivul pentru care sint 
convins că fiecare dintre noi are de 
dat un plus de energie, un plus de 
pricepere pe linia desăvirșiriî funcției 
și adresei artei sale. Vom răspunde 
astfel chemării adresate de partid, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu oame
nilor de artă, vom contribui la afir
marea unei creații autentice, inspi
rată din viața șl munca poporului, 
dăruită poporului

Sentimentul că sîntem cu adevărat 
artiști-cetățeni nu-1 putem încerca 
decit in măsura în care ne facem da
toria față de propria noastră conștiin
ță, dar și față de încrederea și stima 
cu care poporul privește și prețuiește 
arta noastră. Apropierea de viață a 
artistului contemporan — nu numai 
ca imagine a unei realități imediate,

concrete, dar și ca expresie a unor 
năzuințe colective și a unor noi 
funcții estetice moderne — mi se 
pare drept o condiție sine qua non 
a prezenței noastre ca artiști. Este 
o prezență, dar in același timp și o 
nobilă datorie -pentru fiecare dintre 
noi pe planul conștiinței, și mai pu
țin pe plan administrativ. Cadrul 
acestei îndatoriri, aș spune, morale, 
nu este un cadru strimt, ci dimpo
trivă : este vorba de o pluralitate 
de planuri artistice, izvorite din 
crezul nostru estetic, de a investiga 
șl descoperi cu ochi proaspeți rea
lități și aspecte ale vieții neexplo
rate încă plastic. Este un cadru pro
pice de a ne defini pe noi înșine la 
nivelul unor aptitudini artistice deo
sebite — așa cum le intuim și le 
presimțim fiecare. Să adăugăm la 
toate acestea faptul că arta noastră 
se cere să fie o artă de largă au
diență, care ne dă chezășia unor 
izbinzi viitoare, capabile să defi
nească deopotrivă întreaga spiritua
litate românească la nivelul exigen
țelor epocii noastre socialiste.

Ion SĂLIȘTEANU
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Pe ecrane: „ULTIMUL CARTUȘ" 
(Continuarea filmului „CU MÎINILE CURATE")

Un film de StRGIU NICOLAESCu’. Scena
riul : TItus Popovici, Petre Sălcudeanu ; 
Imaginea î Alexandru David ; muzica : Ri
chard Oschanitzky î decoruri: Marcel Bo- 
gos ; coloana sonoră : Eng. A. Salamanîan ; 
monta] : Dragoș Witkovski ; costume : Ol- 
tea Ionescu. Cu : Ilarlon Clobanu, George 
Constantin, Amza Pellea, Sebastian Pa-

paiani, Marga Barbu, Ion Besoiu, Colea 
Răutu, Jean Constantin 

O producție a Casei de Filme Cinci
Filmul rulează în Capitală la cinematogra
fele Patria, Modern, Luceafărul șî la gră

dinile Luceafărul și Dinamo
(ROMANI AFUM.)

4604) ; 20,45 (seria de bilete —
4605) , PATRIA — 9; 11.30: 14;
16.33; 19; 21,30, LUCEAFĂRUL — 
9; 11.15; 13.30; 16; 13,30: 21. la 
grădină — 20,15, MODERN — 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20. GRADINA DINAMO —
20.30.
e Aventurile lui Babușcâ : CA
PITOL — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, la grădină — 20.
© Solaris : CENTRAL — 0; 12,30; 
16; 10.30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21. Ia gră
dină — 20.
• Homolka și portofelul : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — 0.30; P,30; 14: 16.15;
18,30; 20,45, GRADINA SELECT
— 20.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30: 21, la 
grădină — 20.15, FAVORIT — 
9.15: 11.30; 13,45; 16; 13,15; 20,30, 
ARENELE ROMANE — 20.15.
• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,13 in conti
nuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
A Nici un moment de plictisea
lă : DOINA — 11; 13.30; 16; 18.30;
20.45, RAHOVA — 15.30; 18; 20,15.
• Clprian Portimbescu : GRI- 
VITA — 8; 12,30: 16: 19.30.
• Copiii căpitanului Grant : EX-

'CELSIOR — 9; 11.15: 13,30; 16;
18.15; 20.30. AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,13; 20.30, la grădină
— 20.
• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 16; 18: 20.
A Falsa liră de aur — 10; 12; 14, 
Stan și Bran — rudele noastre —
16.30, Omul invizibil — 18.30, Pro
gram de scurt metraje cubaneze 
(I) — 20.30 : CINEMATECA (sala 
Union),

• Pe aripjie vlntulul : GLORIA
— 10; 14,30; 19, FLAMURA — 10; 
14.30; 19..
o Ceața : ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
la erădinâ — 20.
© Cind legendele mor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 10.30: 20.45, TO
MIS — 9; 11.15; 13.30: 15.45; 10,15; 
20.45. la grădină — 20,15.
• Bâtrinii bandiți : DACIA — 9; 
11,15: 13,30: 16; 18,15; 20.30.
o Acea pisică blestemată : BU- 
CEGI - 15.45; 18; 20,45, la gră
dină — 20,15, VOLGA — 9; 11,15: 
13,30; 15.45; 18,13: 20.30.
o Veronica : FERENTARI — 16; 
13: 20. MOȘILOR — 16; 18; 20, la 
grădină — 20.15.
o Fata bâtrină : UNIREA — 16; 
15,15; 20,15, la grădină — 20,30.
• Eliberarea (seriile IV și V) : 
POPULAR — 15,30; 19.
• Ce se intimplă, doctore ? : LI
RA — 15,30; 18; 20.30, la grădină
— 20,15. MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tecumseh : PACEA — 15,45;
18; 20.15.
e Cu miinlle curate : MUNCA — 
16; 18; 20.
• Cowboy : DRUMUL SĂRII - 
15.30; 18: 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : CIU
LEȘTI — 15,30; 10, FLORE ASCA
— 13,30: 19.
• Omul nu e singur : COSMOS
— 1B.30; 18; 20,15.
• Clasa muncitoare merge !n 
paradis : VIITORUL — 15.30; 18; 
20,15.
• Drumurile bărbaților : VITAN
— 15.30; 18; 20,15.
• Domnului profesor, cu dra
goste : GRADINA VITAN — 20,30.
• Alfred cel Mare ; COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.

• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : CRÎNGAȘI — 15.30; 18; 
20,15.
O Drumul spre Vest : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Opera Română : Madame But
terfly — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Dulcea 
pasăre a tinereții — 20; (sala Stu
dio) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
e Teatrul „Lucia Slurclza Bulan- 
dra" (sala din bd, Schitu Măgu- 
reanu) : A douăsprezecea noapte 
— 20.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 19,30,
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 
17 ; (sala din str. Academiei) : 
Un băiat isteț și un rege nâtft- 
fleț — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.31. (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Jos pălăria 1 
— 20.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Doctor fără 
voie — 19,30.
• Comitetul de Cultură șl Edu
cație Socialistă al Municipiului 
București prezintă la „Expoflora" 
din parcul Herăstrău ; Spectacol 
de sunet șl lumină „Poezia flo
rilor" — 20.30; 21.15.
• Ansamblu) artistic „Rapsodia 
Română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București" : Arena ’73 
spectacol internațional — 19,30.

Ieri au început în Capitală lucrările reuniunii cu tema t

„Cooperarea universitară europeană"
La București s-a deschis marți 

reuniunea cu tema : „Cooperarea 
universitară europeană", organizată 
sub auspiciile Centruiui european 
UNESCO pentru învățămîntul su
perior, cu sediul in capitala Româ
niei. La lucrări participă Amadou 
Mahtar M’Bow, director general ad
junct al UNESCO. Erik Ribbing, di
rectorul Centrului european UNESCO 
pentru învățămîntul superior, pre
cum și experți UNESCO din mai 
multe țări ale continentului.

La festivitatea de deschidere a 
lucrărilor reuniunii au luat parte 
Mircea Malița, consilier al președin
telui Consiliului de Stat. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, oameni de știință și 
cultură.

Rostind cuvîntul inaugural. Ama
dou Mahtar M’Bow și-a exorimat 
convingerea că această manifestare 
va contribui Ia efectuarea unui fruc

tuos schimb de păreri in probleme 
ale modernizării și dezvoltării invăță- 
mintului superior și, totodată, la 
pregătirea conferinței miniștrilor 
europeni ai învățământului, care se 
va desfășura in noiembrie, în capi
tala României.

Participanții la lucrări au fost sa
lutați apoi de Vasile Alexandrescu, 
adjunct al ministrului educației și 
invățămintului, și de prof. univ. 
Jean Livescu, președintele Comisiei 
Naționale Române pentru UNESCO.

Președinte al reuniunii a fost ales 
rectorul Jean Babin — Franța, vice- 
președinte — prof. Ins. Ghcorghe 
Buzdugan — România, iar raoortor — 
Jacques Vautrequin — Belgia.

In prima zi - a lucrărilor au fost 
dezbătute propunerile de plan pri
vind activitatea Centrului european 
UNESCO pentru invățămintul su
perior.

Turneul Ansamblului artistic național 
din Republica Federală a Nigeriei

In cadrul unui turneu pe care li 
întreprinde in Europa. Ansamblul 
artistic național din Republica Fe
derală a Nigeriei va fi și oaspetele 
țării noastre. Artiștii nigerieni vor 
prezenta spectacole în zilele de 9 și 
10 iunie, la Constanța și București. 
Publicul din cele două orașe va 
avea astfel posibilitatea să cunoască 
•pecificul cintecului dansului ni

gerian, după cum in 1969, cu prile
jul turneului Ansamblului folcloric 
„Ciprian Porumbescu" din Sucea
va in Republica Federală a Nige
riei, spectatorii din cinci state ale 
federației s-au intîlnit cu folclorul 
romanesc, manifestîndu-șl admira
ția pentru frumusețea Iul, pentru 
grația și măiestria interpreților.

(Agerprea)

cinci.de
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Să ne organizăm viața 

in deplină concordanță cu 

ETICA Șl ECHITA TEA SOCIALISTĂ!

PRIETENII
NOȘTRI 

DE FIECARE ZI:■

1

Prin tot ce face. Reșița 
ne invită s-o cunoaștem 
îndeaproape, »ă-i cunoaș
tem bine pe oamenii el. 
Dincolo do orice, fiecare 
dintre noi știm acest lucru, 
Reșița înseamnă oameni. 
Oamenii Reșiței. Oamenii 
care fac oțelul și fonta, mo
toarele, turbinele de mare 
calibru. Oamenii care for
mează oameni.

Am plecat spre Reșița In 
acest sfirșit de săptămină 
remrmorind cuvintele E- 
roului Muncii Socialiste 
Petru Sfcrcocea, prim- 
maistru la furnalele Reși- 
ței :

— O șnrjă de fontă, orl- 
clt de grea. Iți ia doar cl- 
teva ceasuri. Avariile la 
furnal le rezolvi In citeva 
zile. Munca cu omul e mult 
mal grea și nu se poate 
face peste noapte.

„Fiecare comunist — an
gajat direct in creșterea șl 
educarea socialistă a tine
retului". Este titlul acțiunii 
declanșate cu mai multe 
luni în urmă In combinatul 
siderurgic reșilean. Am In 
față „carnetul-program" al 
acestei generoase inițiati
ve. două coperți de carton 
pe suprafața cărora sint în
scrise liniile de forță ale 
acțiunii. Un dialog de pro
fundă angaiare morală : 
„Tovarășe ! Te ocupi con
cret de creșterea și educa
rea socialistă a tinerilor ?" 
„Cum îl ajuți să-șl iubeas
că meseria aleasă, să cin
stească munca, să fie domni 
de titlul de muncitor ?" „Ce 
al făcut pentru a-l ajuta să 
fie cinstiți, modești, cu
rajoși. întreprinzători, să 
le Inspiri dorința de auto- 
deDășire ?“

Sint citeva din multele 
semne de întrebare, coman
damente de esență ale ini
țiativei plămădite și lan
sate de organizația de par
tid din secția reparații și 
montaje agregate siderurgi
ce. Lansată aici, dar adop
tată de întreg corqbinatul. 
Declanșată în combinat și 
preluată de numeroase alte 
organizații de partid din 
cadrul județului.

— Principala noastră gri
jă este să nu-1 lăsăm sin

„Tinerii de azi ai patriei noastre au 

crescut și cresc intr-un climat politic și moral 

nou, sub influența principiilor de dreptate 

și echitate socială, de etică comunistă, care 

le permite să se dezvolte ca adevărați oa

(
în trenul care mă ducea 

spre sudul Olteniei am re
citit ceea ce au scris ziarele 
despre concursul national 
de arat : ..După aproape 
cinci ore de întrecere s-au 
cunoscut ciștigătorii. Locul 
I și titlul de campion na
țional și maistru național 
la arat este ciștigat de tî- 
nărul mecanizator CON
STANTIN I. CĂRBUNE de 
la S.M.A. Locustenl, județul 
Dolj, cu 99 de puncte. Este 
absolvent al Școlii profe
sionale de mecanici agricoli 
Corabia. Are virata cu 
puțin peste 24 de ani ; a- 
preciat la locul de muncă 
pe care nu l-a schimbat de 
7 ani".

S.M.A.-ul este la margi
nea satului. Directorul, 
ginerul Ion Jianu, mă pre
vine : „Constantin Cărbu
ne ? Titel ? Știe mai mult 
să facă decit să spună".

Discut cu proaspătul cam
pion național. Să vedem...

— Ce pdrere ai des
pre concursuri ?

— Așa. în general ? De
pinde. Unele nu le înțeleg. 
Nici n-o să mă străduiesc. 
N-am să-1 pricep niciodată 
pe cel care stă cocoțat zile 
in șir in vîrful unui stilp 
pentru a bate recordul 
mondial absolut al ..pro
bei". Ori pe „concu- 
renții" care-și dispută în- 
tiietatea tlrlndu-se și lm- 
pingind cu vîrful nasului 
o... nucă. Am citit astea 
prin ziare. După cum nu-i 
pricep nici pe organizatorii 
de concursuri care permit 
chestionaților să-și facă 
publice redutabilele lor 
cunoștințe în materie de 
istorie a juponului, a peru
cilor sau a genelor false...

— Limbajul mi se 
pare neobișnuit pentru 
un simplu tractorist.

— Dar asta sint : meca
nizator obișnuit. Dar de ce 
vă miră l’mbajul 7

— Bine. Nu mă mai 
miră. Vorbeam de 
concursuri...

— Ideea de concurs este 
frumoasă. îmi place. Com
petiția te îndeamnă să-i 
V________________

meni noi, eliberați de tarele trecutului, pre

gătiți să înfăptuiască mărețul vis de aur 

al omenim - societatea comunistă"

NICOLAE CEAUSESCU

NU ESTE VEDETĂ DE CINEMA, NU 1L CHEAMĂ 
ILIE NĂSTASE, CI CONSTANTIN I. CĂRBUNE Șl...

■ p ,\rp. ?)h drruriQ’ nu ..Jiiițibi;H

Este „doar* campion 
național la arat 

adică ce! mai bun dintr-o sută de mii

TOVARĂȘE! O intervenție 
la „minister"• „Te ocupi concret de creșterea și 

educarea socialistă a tinerilor ?“
• „Cum îi ajuți să-și iubească meseria 

aleasă, să cinstească munca, să fie 
demni de titlul de muncitor ?“

• „Ce ai făcut pentru a-i ajuta să fie 
cinstiți, modești, curajoși, întreprin
zători, să le inspiri dorința de auto- 
depășire ?“

ACESTE ÎNTREBĂRI — CARE VI SE ADRESEAZĂ Șl DUMNEAVOASTRĂ

Un nou an universitar se 
apropie de sfirșit — și o- 
datâ cu aceasta — se apro
pie sorocul repartizării In 
producție a unei noi pro
moții de absolvenți ai 
invățămintului superior. 
După cum aflăm de la Co
misia centrală de repartiza
re, unii părinți „grijulii" au 
inceput să facă de pe acum 
demersuri, solicitind pen

— STAU LA BAZA UNEI AMPLE ACȚIUNI EDUCATIVE DESFĂȘURATE 

DE COMUNIȘTII REȘIȚENI. ESTE SUBIECTUL REPORTAJULUI DIN FRUN- 

TEA PAGINII NOASTRE SPECIALE

„Subsemnatul Gherghina I. Gheorghe din orașul 
Craiova, str. Severlnului bloc A4 sc. 1 et. 3 ap. 15, 
cu respect vă rog următoarele :

Intrucit, anul acesta, fiul meu, Gherghina Gh. Ion, 
a absolvit Facultatea chimizarea petrolului și ga
zelor din cadrul Institutului de petrol, gaze și geo
logie București — curs de zi — șl în curind va 
susține și examenul de stat pe care am convingerea 
că-l va lua cu bine, rugămintea noastră — a pă
rinților Iui — este să dispuneți «d fie repartizat 
după definitivarea examenului de stat la una dintre 
rafinăriile din țară și să nu-l rețineți in București.

Dorim și eu șl soția mea acest lucru, fiind con
vinși că numai acolo unde se hotărăște soarta pro
ducției va putea să-și valorifice din plin cele în
vățate la facultate, acum, la începutul carierei sale, 
și numai după un număr de ani lucrați efectiv in 
rafinării va putea solicita să lucreze in vreun insti
tut de proiectare sau cercetare.

Susțin acest lucru deoarece sint de profesie

gur pe ti nărui core abia 
face cunoștință cu uzina 
tocmai ci nd are mai multă 
nevoie de ajutor. Am vă
zut exemple de băieți buni, 
puși pe treabă, care greu 
ajungeau să se țină singuri 
pe picioare. Are nevoie de 
această mină de ajutor cel 
neaco-nodnt încă cu mun
ca. ii trebuie un plus de 
oxigen să poată intra cit 
mal repede In ritm. Ne 
gindim do asemenea la cel 
care merge deocamdată 
bine, dar va trebui spriji-

O PILDUITOARE DEVIZA ÎN SPAȚIUL DE VIGUROASA 
TRADIȚIE REVOLUȚIONARA A REȘIȚEI;

JM8E CMIKT - AIM W HKI 
ii cmara si tiare soEtlistl a Itimtir*

nit să-și păstreze locul de 
fruntaș, să facă un titlu de 
onoare din păstrarea luL

Privesc desenul de pe 
coperta de care vorbeam : 
un bărbat in puterea vira
tei, profil de efigie dacică. 
Iși trece protector mina 
peste umărul unui adoles
cent. în timp ce pare a 
spune : „Muncește și te 
comportă ca un adevărat 
reșițean". Cuvintele comu
nistului Pavel Drăgoescu 
din organizația de partid 
autoare a inițiativei pun un 
accent direct, fără nici o 
pretenție de teoretizare. 
Pentru că acțiunea Însăși 
refuză teoria, cantonind în 
teritoriul concret al muncii 
directe, nemijlocite ' cu 
omul..

— în fond. noi n-am 
pornit Ia drum și nici nu 
acționăm cu pretenția de a 
fi descoperit America. Așa 
cum precizează proiectul

depășești pe alții și să te 
depășești pe tine. Concur
sul verifică stadiul de pre
gătire atins de cineva la 
un anume moment. Depin
de insă in ce domeniu se 
pregătește acest cineva. Nu 
numai că aplaud, dar sint 
în stare să și tropăi (am 
văzut asta la unele spec
tacole de muzică ușoară) 
ca să-mi manifest admira
ția față de concursurile 
profesionale...

— De ce, fiindcă ai 
ciștigat unul ?

— Si de asta, dar nu nu
mai. Mă gindesc la efecte, 
la ce se intîmplă în reali
tate. Se spune că nu-i fru
mos să vorbești despre 
tine, dar am să dau exem
plul meu. In stațiunea 
noastră sîntem 115 mecani
zatori. Eram noi în între
cere și înainte de a cîștiga 
eu concursul național. Dă
deam numai lucrări de ca
litate. De felul cum mun
cim noi, mecanizatorii, de
pinde piinea țării. în 1971 
am obținut cea mai mare 
recoltă din istoria satului, 
în 1972 la fel. deci mai 
mare decit în 1971. în a- 
cest an se va intimpla 
probabil același lucru. De

tru odraslele lor, cu tot 
dinadinsul, posturi in Bucu
rești sau in alte orașe 
mari. Dar se fac și altfel 
de demersuri. Pentru exem
plificare publicăm, fără co
mentariu, scrisoarea adre
sată de maistrul chimist 
Gheorghe Gherghina Mi
nisterului Educației și In- 
vățămintului : 

normelor de etică și echita
te socialistă, toți comuniștii 
avem datoria să ne ocupăm 
la modul cel mal serios de 
tinftra generație. S-o in- 

•ștruim folosind priceperea, 
experiența noastră, s-o pre
gătim bin-* pentru muncă, 
pentru viață. Lucrul acesta 
nu se poate face nici in 
viteză și nici intimplfttor, 
pe apucate.

Au ieșit la Iveală, pentru 
a fi convins. exemplele. 
Tată-1 pe Valorlu Buci. Un 
băiat „aruncat" dndva de 

la altă secție pentru aba
teri de la comportament. 
Supăra prin ținuta lui ne
corespunzătoare, îșl crease 
o faimă nu tocmai de invi
diat printre colegi. Tși a- 
mlntește tovarășul Drăgocs- 
cu : „îl știusem băiat bun 
In școală. De meserie nu 
era străin. Cu toate astea, 
nu se ținea de treabă. 
M-am întrebat : de ce ? 
Stînd în mai multe rlnduri 
de vorbă cu el. am aflat o 
sumedenie de detalii care 
explicau cum nu se poate 
mai simplu purtarea lui. O 
situație mai dificilă in fa
milie ii aminase o seamă 
de satisfacții. Cu virata, do
rința de a ieși în evidență 
prin ceva s-a accentuat. 
Compania nepotrivită in
tr-o anume etapă l-a îm
pins pe un teren nedorit. 
Ml-am dat seama că are 
nevoie de vecinătatea, de 
prietenia cuiva. L-am luat

ce ? Toți băieții se vor 
strădui să mă întreacă, să 
muncească mai bine ca 
mine. Sigur. îi tentează și 
titlul, și premiile, și parti
ciparea la concursurile de 
peste hotare. în felul ăsta 
avantajul va fi dublu. Nu 
poți să lucrezi bine dacă 
nu-ți cunoști meseria per
fect. Vor fi siliți să se per
fecționeze. Se silesc singuri. 
Lucrul de calitate atrage 
rezultate de calitate, deci 

recolte mari. Uite, deci, 
cum 115 oameni se strădu
iesc să devină mai buni, 
mai folositori. Asta nu
mai aici, la Locusteni...

Da, cred că același lucru 
se intîmplă și la S.M.A.^ul 
Iui Nicolae Stoia din Alba 
Iulia șl al lui Ion Vasile 
din însurăței, județul Bră
ila. Ei au ciștigat locurile 
doi și trei, dar adevăratul 
ciștigător este agricultura. 
Important poate nu-i atît 
numele câștigătorului, cit 
spiritul de intrecere și re
zultatele practice ale aces
tei intreceri. Dintr-odată 
au apărut in țară trei nu
clee noi de intrecere, foarte 
importante. Socotiți ce în
seamnă asta pentru numă
rul total al-mecanizatorilor. 
Anul acesta au fost antre-
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maistru chimist, cu peste 14 ani vechime, și m-am 
convins personal — iar viața a demonstrat acest 
lucru — că numai acei tineri care după absolvirea 
facultății au lucrat direct in producție in speciali
tatea pe care și-au ales-o de bună voie șl pentru 
care statul nostru a cheltuit mulți bani pentru pre
gătirea lor, astăzi se dovedesc a fi peste tot cele 
mei bune cadre de conducere din economia noastră 
națională. Așa dorim să fie șl fiul nostru. Gher
ghina Gh. Ion".

Gheorghe SĂSARMAN

„Ai fost și tu 
o dată erou"

După ce vreo șase ani la 
rind a trecut aproape ne
observat, cum se spune — 
adică era și el un tlnăr 
muncitor cu experiență, șe
ful unei echipe de inter
venție și iși făcea datoria 
in rind cu ceilalți — a a- 
juns, brusc, in prim-plan ; 
aceasta, datorită unei In- 
timplărl nefericite, dintr-o 
noapte ploioasă. în noaptea 
aceea de șase spre șapte 
octombrie 1970, din negli
jența unora, din lipsa de 
experiență a altora, ora să 
se producă o catastrofă. Ar 
fi fost pagube de milioane 
de lei.

In echLpă la noi. Am lucrat 
mult Împreună. pregătin- 
du-1 timp Îndelungat din 
punct de vedere politic. 
Valeriu Buci a fost ales ul
terior secretarul organiza
ției U.T.C. După întoarcerea 
din armată a devenit mem
bru de partid. ..E unul din 
cei mai buni băieți ai noș
tri — iml subliniază inter
locutorul meu.

Exemplul de mai sus este 
unul. Comuniștii din orga
nizația de partid de la re
parații siderurgice au în 

jurul lor citeva sute. Mal 
mult de două treimi din e- 
fectivul secției. Inițiativa 
lor n-a făcut decît să așe
ze lntr-un sistem activita
tea migăloasă de modelate 
a celor mai tineri aspiranți 
la meseriile siderurgiei. 
După modalități impuse de 
viața insăși. Tinerii au fost 
repartizați să lucreze pe 
lingă mai virstnlcii lor to
varăși de muncă. Lunar, in 
adunarea organizației de 
partid, prin rotație, comu
niștii dau seamă asupra fe
lului cum s-au ocupat ne
mijlocit de pregătirea poli
tică. profesională, etică a 
celor tineri. îmi amintesc 
de cuvintele auzite aici, la 
Reșița, cu citeva luni in 
urmă, dnd un bărbat reți
nea atenția adunării prin 
emoția cuvintului său : 
„Am acasă un copil, elev 
încă. Vreau din toată inima 
să mă ocup de îndrumarea

nați în competiție 120 000. 
Concursurile de acest pen 
declanșează cea mai nobilă 
competiție.

— Deci, ești cel mai 
bun dintr-o sută de 
mii...

— Așa se pare. Norocul 
meu e că am reușit să trec 
de cei de aici, din Locus- 
teni. Unii sint foarte „pe
riculoși". poate chiar mai 

buni decît mine. Mă gin
desc la mecanizatorii Ion 
Siănică, Dumitru Teca, Ion 
Iordache. Dacă nu ciștigam, 
„mă mincau" la Întoarcere. 
Cind am văzut ce timp am 
scos mi-a fost și frică. Pe 
3 000 de metri pătrați am 
realizat 39 minute și 11 se
cunde.

— Și n-a fost un 
timp bun ?

— A fost al doilea. Ară
tura mea a fost insă de ca
litate mai bună, uniformă, 
n-a existat palmă de pă- 
mint neintoarsă și nemă- 
runțită ; pe tot lotul n-au 
fost găsite decît două frun
ze de pir. Unul dintre ar
bitri mi-a spus : „Ia-le și 
le păstrează, ți-au adus

De la șapte seara la șapte 
dimineața, Toader V., îm
preună cu ai lui din echi
pă au muncit fără o clipă 
de răgaz, sub amenințarea 
unei mari primejdii. (Un 
bătrin maistru spusese : 
„Numai Toader V. ar putea 
să m-ajute !" — și toți au 
fost de părerea maistrului 
și l-au chemat urgent pe 
Toader V.). Două mașini ale 
salvării, cu doi medici și 
asistenți, au așteptat, la 
vreo sută de metri de locul 
intervenției, tot de la șapte 
seara la șapte dimineața. 
„Nu pot să lucrez cu ma
șinile astea alături, să se

unuia dintre băieții din a- 
telicr. Voi considera de 
acum că am doi copii șl le 
voi supraveghea creșterea 
la amindol, cu toată dra
gostea de care sint in 
stare".

Stau de vorbă cu tovară
șul loslf Mflller. Muncitor 
In aceeași secție de undo a 
pornit inițiativa.

— Un timp crezusem că e 
de ajuns să vedem cum 
muncește un tinăr și să ne 
luăm mina de pe el cum 
iese pe poarta fabricii.

Nc-am dat seama că nu e 
bine. Am ajuns acum să 
fim împreună și la film, și 
in excursie, și la meciuri. 
Organizam inlUniri cu con
ducătorii locurilor de mun
că, să-și poată fiecare spu
ne necazurile, dar merg și 
la școală la cei de la seral 
să le văd’notele. Ne inte
resează cum se comportă 
acasă, la cantină, pe stradă.

— Cineva ar putea spune 
că stați ptea mult pe capul 
lor...

— Știți că unii dintre ei 
ne iau drept un al doilea 
părinte ?

— Chiar nu vi s-a repro
șat că le țineți prea strins 
privirea în ceafă ?

— I-am obișnuit să vină 
ei să ne solicite pe noi 
cind au greutăți. Și vin. 
Uneori cred că n-ar fi des
tul de apreciați. Mergem in 
mijlocul lor. Situațiile de 
producție sint dificile. Trea

noroc". Dar eu le-am a- 
runcat — măcar să fi fost 
trifoi... Auzi, noroc ! Păi pe 
tractorul cu care am ciști
gat titlul, alți 11 au căzut 
încă la preselecție. Ulterior 
am aflat că la toate trac
toarele li se făcuse „ceva", 
să vadă cum ne descurcăm. 
Am citit odată un articol 
în care se spunea că omul 
va deveni o anexă a ma
șinii. Pe dracu anexă ! A- 
tunci nu mai ești tu om

dacă o lași să te conducă 
cum vrea ea.

— Cind te-ai suit pe 
tractor prima dată ?

— Acum vreo 12 ani pe 
tractorul tatălui meu — și 
el mecanizator. Țin minte 
ca azi. Avea un K.D. Din 
alea pe șenile. Pe noî ne 
dusese învățătorul Gheor- 
ghe Vrejoiu pe miriște, la 
cules de spice. Multe li da
torez acestui om. în pri
mul rind' seriozitatea și 
ambiția. Nu zic că pe a- 
tunci aș fi fost cumințenia 
pămintului. Ba. ca să fiu 
sincer, pe tractor m-am 
urcat fiindcă mi se părea 
greu să mă tot aplec și să 
culeg spicele rămase. A- 
tunci mi-a spus bătrînul :

ducă undeva, să nu le 
văd !" I s-a spus, ceea ce 
știa șl el, că așa cere pro
tecția muncii.

A doua zi. și-n următoa
rele vreo patru, Toader V. 
n-a fost vizitat de medici, 
nu era nevoie de ei, ci de 
reporteri și fotoreporteri, și 
de prieteni, de mulți, de 
foarte mulți prieteni. Apoi, 
nici mai devreme, nici mai 
tirziu decit trebuia, s-a fă
cut liniște, oamenii iși ve
deau de treburile lor, totul 
se desfășura normal.

Toader V. a revenit în 
rindul celor care trec a- 
proape neobservați, cum se 
spune, adică, zi, noapte, iși 
fac datoria. Reporterii nici 
nu-1 caută cu tot dinadin
sul, nici nu-1 ocolesc, re
flectoarele s-au indreptat 
in direcția altora. Cineva 
i-a spus lui 'fonder V. : „Ai 
fost și tu o dată erou, a ți
nut trei zile, și toți te-au 
uitat !“ — așa i-a spus ci-» 
neva, și omul — stăpinit de 
felul său, știind să asculte 
multe și să spună puține, 
numai ceea ce trebuie — 
și-a cam ieșit din sărite. 
Erou ? N-a fost erou nicio
dată, ci numai un bun me
seriaș, asta ar fi trebuit să 
se spună despre el, atunci, 
că este un bun meseriaș ; 
far cind știi bine o meserie, 
nu te sperii chiar atît de 

bă «vem destulă. Dar pen
tru ei trebuie să ne găsim 
timp.

— Plnă unde merge a- 
ceastă supraveghere a tine
rilor 7

— E misiunea noastră de 
pedagogi să procedăm cu 
tact. Intervii atlt cit e ne
voie. Practic, nu trebuie să 
ne „simtă". îl ajuți, dar 
fără a-i stinjenL Tinărul 
arc nevoie să fie lăsat să 
zboare singur...

— în ce măsură aveți 
sentimentul că faceți treaba 
altora, a U.T.C.-ului de 
pildă 7

— Aici noi nu facem 
treaba altora. Noi facem 
altceva, adăugăm activității 
lor experiența noastră de 
viață, maturitatea, exigen
ța noastră de comuniști. 
Autoritatea părului meu alb 
nu poate fi decit folosi
toare.

Tragem linia și adunăm. 
De la 316 absențe nemoti
vate in decurs de trei luni, 
barometrul indisciplinei la 
acest indicator s-a oprit la 
16. Râmlnerile sub normă 
au fost practic lichidate. 
Vitrina rebuturilor pilpiie 
rareori. Indisciplina și-a 
redus simțitor aria de ma
nifestare. Nu este însă loc 
de automulțumire. Așa 
cum ne spunea Petru Sfcr
cocea, interlocutor și la în
ceputul acestor rinduri ;

— Este in firea noastră 
de comuniști să milităm 
pentru cultivarea la tineri 
a dragostei de muncă, a 
răspunderii in muncă, pen
tru însușirea spiritului re
voluționar. Orieit de bun 
ar fi un om, el Iși poate 
pretinde să fie și mai bun. 
Să-i cerem și să-1 ajutăm 
să facă acest lucru.

Dincolo de produsele de 
marcă zămislite sub cerul 
Reșiței, dincolo de oțel și 
fontă, dincolo de motoare 
și mari turbine. Reșița cro
iește cu răbdare, cu stă
ruință. cu înaltă responsa
bilitate . caractere. Caracte
re în deplină consonanță cu 
însemnele de viguroasă tra
diție revoluționară ale ce
tății de foc de pe Birzava.

Neagu UDROIU

„Mă, îți place ? Nu te oblig 
să-ți placă una sau alta, 
da’ cind oi zice tu c-al 
ales, de aia să te ții". Și 
s-a intimplat să-mi placă și 
după ce am terminat școa
la.

— De ce ?

— Mecanizatorul e cineva 
în sat. AJtfel se uită lumea 
la tine. Este ca și cind ai 
lucra in fabrică, la mași
nă. Și apoi se și ciștigă 
bine. Dar rolul bâtrinului 
a fost hotăritor. M-a făcut 
om. Și pe cumnatu-meu tot 
el l-a lămurit să devină 
mecanizator. Cum se spu
ne : puterea exemplului 
personal.

♦ - a3ta ?
—-a» -pines să dau la 

exemple pină miine. Sint 
mulți oameni care se con
ving uitindu-se la alții care 
și zic, dar și fac ceea ce 
afirmă că trebuie făcut. 
Cum am învățat la curs : 
precizie și decizie.

— Cind erai mic, te 
pasionau roțile, șuru
burile 7 !

— Asta de unde ați 
scos-o ? Mă pasiona joaca. 
Ca și pe copiii mei. Doi 
am, să-mi trăiască.

— Am înțeles că ești 
cel mai bun la arătu
ră din țară : că lucrezi 
zile lumină și că 
uneori faci și nopți 
„lumină" ; că înveți, 
pentru liceu, că-ți 
iubești și îngrijești fa
milia. Sint unii care 
afirmă că nu in asta 
ar consta viața adevă
rată. Că alta ar fi...

— N-au decît, treaba lor. 
Primii păgubiți sint chiar 
ei. Eu spun câ tocmai asta 
e adevărata viață — să lași 
in urmă o brazdă, adincă, 
roditoare.

Am oprit aici dialogul. 
Consemnare stenografică. 
Opiniile unui comunist de 
24 de ani. Un Ilie Năstase 
al ogoarelor.

Mircea BUNEA

ușor... Din noaptea aceea 
de pomină, toate sondele 
•lucrează in plin, interven
țiile sint mai puține și fără 
primejdii. Dacă așa se pre
zintă situația, cum să mai 
ajungi in prim-plan ca șef 
al unei echipe de interven
ție ? ! Fără nimic ieșit din 
comun, fără nici o avarie 
posibilă ? ! Primul care se 
declară mulțumit de aceas
tă situație este Toader V.

îmi amintesc. In urmă cu 
.trei ani, la puțin timp după 
noaptea aceea, l-am între
bat pe Toader V. dacă e 
greu sau e ușor să ajungi 
un bun meseriaș. „Nu știu, 
zău că nu știu, n-am sim
țit nici că-i greu, nici că-i 
ușor. Știu Insă altceva, că 
trebuie să-ți placă sâ mun
cești. Să-ți placă. Să nu 
poți trăi altfel decit mun
cind. Să nu-ți găsești locul, 
rostul, altfel".

Și totuși despre aseme
nea tineri spunem că trec 
aproape neobservați. In
tr-un fel, mi se pare firesc 
să spunem așa, de îndată ce 
avem dovada că și alții, 
mulți alții din jurul lor. sint 
la fei de pricepuți, de pa
sionați. Tineri în rind cu 
alți tineri. Din comun ies 
doar faptele lor. ale tuturor 
la un loc.

Nicolae TIC
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Comunicat comun privind vizita 
în Republica Socialistă România 

a Maiestății Sale Imperiale șahinșahul 
Aryamehr și a Maiestății Sale Imperiale

Farah Pahlavi, Sahbanu a Iranului

Năzuințe și preocupări 
suedeze

La Invitația președintelui Conci
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Craușescu, ?i a so
ției sale. Elena Ceaușescu. Maiesta
tea Sa Imperială sahinsahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr si Ma
iestatea Sa Imperială Farah Pahlavi, 
Sahbanu a Iranului, au făcut o vizi
tă oficială in Republica Socialistă 
România, intre 2 și 5 iunie 1973.

în timpul șederii lor in România, 
Maiestățile Lor Imoeriale si membrii 
suitei lor au vizitat obiective indus
triale. soci al-cui tu rale și monumen- 
te arhitectonice din București și 
nordul Moldovei, bucurindu-se pre
tutindeni de o primire călduroasă și 
prietenească, expresie a sentimente
lor de stimă si prietenie pe care le 
nutresc reciproc popoarele român și 
iranian.

în curmi acestei vizite, într-o at
mosferă de cordialitate și înțelegere 
:e caracterizează raporturile de prie
tenie dintre cele două țări, au avut 
loc convorbiri oficiale intre pre- 
F- dintele Consiliului de Stat și 
șahinșahul Aryamehr, In cadrul că
rora cei doi șefi de stat s-au infor
mat reciproc despre preocupările 
actuale ale României și Iranului, 
au procedat la un larg schimb de 
vederi privind dezvoltarea relațiilor 
bilaterale, precum și unele proble
me internaționale de interes comun.

La convorbirile oficiale au partici- 
>at:

Din partea română: Ion Pățan. vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș- 
"1. ministrul comerțului exterior. 
Jeorge Macovescu. ministrul aface- 
-ilor externe. Vasile Pungan, consi
der al președintelui Consiliului de 
Stat. Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, A- 
exandru Boabă, ambasadorul Româ
nei in Iran. Lucian Petrescu, direc- 
or In Ministerul Afacerilor Externe.
Din partea iraniană : Abbas Kha- 

atbari. ministrul afacerilor externe, 
-îoushanff Ansari, ministrul econo
miei. Sadegh Sadrieeh. ambasadorul 
Maiestății Sale Imperiale șahinșahul 
kryamehr la București. Akbar Darai, 
-nbasador. director general în Mi
sterul Afacerilor Externe. Aii Rcza 
krouzi.' director general • in Minis’e^ 
'.îl Economiei, Amir Arsalan. Mo* 
akham Sânii, ministnj-ehnstîier. df- 
octorul Direcției a TT-a politice din 
Tinisterul Afacerilor Externe, Anou- 
hirvan Sadigh. prim-secretar. secre- 
ar particular al ministrului aface- 
ilor externa. Behnam Bazarghani. 
ecretar particular al ministrului e- 
onomiei.
Constatind cu «atlsfacție că rela- 

iile de prietenie și colaborare dintre 
ele două țări se dezvoltă în perma
nență In interesul ambelor popoare, 
1 cauzei păcii și colaborării inter- 
laționale și animați de dorința de a 
la expresie aspirațiilor de pace și 
ntelegere ale popoarelor român și 
ranian și de a lărgi și adinei. în 
ontinuare. raporturile care există 
ntre cele două state, președintele 
'onsiliului de Stat al Republicii So- 
ialiste România. Nicolae Ceaușescu. 
i Maiestatea Sa Mohammad Reza 
’ahlavi Aryamehr. șahinșahul Ira- 
rulut au semnat Declarația solemnă 
i Republicii Socialiste România și a 
ranului.
în timpul vizitei a fost semnat 

icordul intre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul im
perial al Iranului pentru cooperare 
oonomică. tehnică și științifică pe 
°rmen lung, important instrument 
entru dezvoltarea și adincirea vii- 
>are a cooperării roma no-iraniene.
Președintele Consiliului de Stat și 

ahinșahul Aryamehr au relevat cu 
atLsfacție creșterea, pe baza acordu- 
ilor încheiate, a colaborării cultura- 
» și a celei tehnico-științifice dintre 
ele două țări, rodnicia schimburilor 
e vizite la diverse niveluri. în do- 
leniile economic, social, cultural și 
tlințific și au convenit să intensi- 
ice aceste schimburi în scopul gă- 
irii unor noi posibilități de coope- 
ire reciproc avantajoasă.
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Consiliului de Miniștri, Ton Pățan, 
icepreședinte al Consiliului de Mi- 
liștri. ministrul comerțului exterior, 
Constantin Stătescu, secretarul Con- 
iliului de Stat, Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio- 
ale, George Macovescu, ministrul

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Romania , 
BUCUREȘTI 

în momentul părăsirii teritoriului ospitalier al României, împără
teasa și eu însumi ținem să mulțumim din inimă Excelenței Voastre și 
doamnei Ceaușescu, ca $1 membrilor guvernului dumneavoastră și po
porului român, pentru primirea atît de cordială pe care ați binevoit să 
ne-o faceți. .

în timpul vizitei noastre în România, am avut prilejul să admirăm 
marile înfăptuiri ale țării dumneavoastră, ca și progresul obținut în toate 
domeniile dezvoltării sale, sub înalta conducere a Excelenței Voastre.

Sint convins că întrevederile pe care le-am avut cu Excelența 
Voastră în legătură cu probleme de interes comun vor contribui la strin
gerea și mai mult a legăturilor de prietenie și de cooperare îptre Iran și 
România.

împărăteasa șl eu însumi exprimăm cele mai sincere urări de să
nătate și de fericire Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu, de 
prosperitate mereu crescîndă poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Efectulnd un schimb de vederi cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale actuale, cei doi șefi de 
slat au evidențiat că pentru asigu
rarea și dezvoltarea unui climat 
stabil de pace, destindere, încre
dere. securitate și colaborare in
ternațională este imperios nece
sară recunoașterea și aplicarea 
strictă de către toate statele a nor
melor și principiilor fundamentale 
universal valabile, ale dreptului in
ternațional cu privire la relațiile din
tre state : respectul reciproc al inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplina egalitate in drepturi, neames
tecul in treburile interne ale altor 
țări și avantajul reciproc, renunțarea 
la forță și la amenințarea cu forța, 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 
de a fi stăpîn pe destinele sale.

Președintele Consiliului de Stat șl 
șahinșahul Aryamehr au subliniat că 
tuturor statelor, indiferent de mări
me. sistem politic, economic sau so
cial. le revine responsabilitatea pen
tru instaurarea unui climat de secu
ritate si cooperare in lume și pentru 
dezvoltarea relațiilor prietenești in
tre toate țările.

Cele două părți au reafirmat hotă- 
rirea lor de a acționa in continuare 
in vederea adoptării unor măsuri 
practice și efective pentru încetarea 
cursei înarmărilor, înfăptuirea dezar
mării generale și, in primul rind, a 
colei nucleare, care ar avea o deose
bită însemnătate pentru realizarea șl 
consolidarea securității mondiale.

Președintele Consiliului de Stat și 
șahinșahul Aryamehr au relevat că 
Republica Socialistă România și Ira
nul consideră că reducerea și lichi
darea decalajelor care separa țările 
în curs de dezvoltare de cele econo
mic avansate constituie o problemă 
de importanță majoră a cărei rezol
vare corespunzătoare este de interes 
fundamental pentru întărirea păcii și 
securității internaționale, pentru asi
gurarea progresului întregii omeniri. 
Ei au exprimat convingerea că. pen
tru lichidarea fenomenului subdez
voltării economice, sint necesare 
eforturi susținute din partea fiecărei 
țări spre a pune în valoare — con- 

• form voinței și intereselor sale vita
le — bogățiile naturale și resursele 
umane de care dispune, asigurarea 
sprijinului material al țărilor dez
voltate. precum si realizarea unei 
largi cooperări internaționale, prin 
înlăturarea oricăror bariere și al
to’- obstacole discriminatorii din 
relațiile economice interstatale, 
care afectează în sDec’al econo
mia țărilor in curs de dezvol
tare. Cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea respectării 
neabătute a dreptului suveran al 
fiecărui stat de a dispune In mod 
liber de bogățiile naturale și de toa
te celelalte resurse, de a avea acces 
nestingherit la cuceririle științei și 
tehnologiei moderne la nivel mon
dial. de a participa. In condiții de- 
egalitate, la examinarea și regle
mentarea problemelor economice și 
monetare internaționale.

Cele două părți au subliniat, de 
asemenea, necesitatea creșterii rolu
lui Organizației Națiunilor Unite in 
aplicarea programelor complexe pre
văzute în cadrul strategiei Interna
ționale a celuj de-al doilea deceniu 
pentru dezvoltare, in lărgirea și di
versificarea programelor de coope
rare tehnică și a altor programe de 
asistență tehnică, in intensificarea 
sprijinului acordat tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare, indiferent de o- 
rinduirea lor socială sau de zona 
geografică din care fac parte, pre
cum și in promovarea unei largi 
cooperări internaționale industriale, 
prin facilitarea transferului de teh
nologie către aceste țări, In vederea 
ajungerii din urmă a țârilor avan
sate.

Cele două părți au condamnat cu 
hotărire colonialismul și discrimina
rea rasială, sub toate formele lor, și 
au exprimat dorința ca principiile 
enunțate in Declarația Organizației 

Plecarea din Capitală
afacerilor externe, Alexandru Boabă, 
ambasadorul României in Iran.

Sint prezențl Abbas Aii Khalatbâri, 
ministrul de externe al Iranului, 
Manzar Khalatbari, doamna de 
onoare a împărătesei Farah, Sadegh 
Sadrieh, ambasadorul acestei țări la 
B’Jcurești. celelalte persoane oficiale 
din suita Maiestăților Lor Imperiale.

Șahinșahul Mohammad Reza Pa- 

Națiunilor Unite cu privire la acor
darea independenței tuturor țârilor 
și popoarelor coloniale să fie in în
tregime puse In aplicare.

în legătură cu evoluția situației 
din sud-estul Asiei, părțile au salu
tat cu satisfacție încheierea acordu
lui cu privire la Încetarea războiului 
și restabilirea păcii In Vietnam, pre
cum și semnarea acordului privind 
restabilirea păcii și realizarea 
înțelegerii naționale In Laos, 
și au exprimat, totodată, speranța că 
aceste acorduri vor crea condițiile 
necesare instaurării unei păci dura
bile în această regiune, astfel ca po
poarele din Indochina să-și poată 
consacra forțele dezvoltării economi
ce și sociale și să-și rezolve proble
mele conform voinței și hotăririi lor. 
fără nici un amestec din afară.

Abordlnd problema Orientului Mij
lociu, cele două părți și-au exprimat 
îngrijorarea față de gravitatea situa
ției din această regiune și au apre
ciat că pentru restabilirea păcii în 
această parte a lumii trebuie să fie 
aplicată rezoluția din 22 noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate.

Cei doi șefi de stat au avut un 
schimb de vederi în legătură cu si
tuația actuală din Europa și convo
carea Conferinței general-europene 
pentru securitate și cooperare. Apre
ciind pozitiv rezultatele obținute 
pină în prezent in cadrul consultă
rilor multilaterale de la Helsinki, ei 
și-au exprimat speranța că prin c- 
forturi colective se va ajunge la con
vocarea imediată a conferinței ge- 
neral-europene care să așeze rela
țiile dintre statele continentului pe 
principii noi. astfel incit să se asi
gure fiecărui popor, fiecărui stat, 
posibilitatea de a-și concentra efor
turile spre dezvoltarea economico- 
socială de sine stătătoare. în con
cordanță cu năzuințele sale. Ei au 
fost de acord că realizarea securită
ții și consolidarea Păcii in Europa 
vor exercita o influența pozitivă a- 
supra păcii și securității in lume, 
vor contribui la promovarea colabo
rării internaționale.

Președintele Consiliului de Stat și 
șahinșahul Aryamehr au subliniat 
Importanța pe care Republică Socia
listă România și Iranul o acordă 
creșterii rolului Organizației Națiu
nilor Unite in anărarea independen
ței și suveranității tuturor statelor și 
a dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî liber soarta. în 
consolidarea păcii și securității inter
naționale și în stimularea cooperării 
dintre state. în conformitate cu 
principiile și normele dreptului in
ternațional.

Cei doi șef j de stat și-au manifes
tat hotărirea de a continua și coor
dona eforturile lor cu cele ale altor 
state pentru atingerea acestui scop, 
în conformitate cu rezoluția propu
să de România și adoptată la cea 
de-a XXVII-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite.

Cele două părți au apreciat că con
vorbirile care au avut loc în timpul 
acestei vizite au contribuit în’ mod 
deosebit la stringerea si consolida
rea relațiilor de prietenie, precum și 
la dezvoltarea cooperării economice 
bilaterale reciproc avantajoase din
tre cele două țări.

Maiestatea Sa Imperială șahinșa- 
hul Aryamehr a exprimat vii mul
țumiri președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. soției sale. Elena 
Ceaușescu, și poporului român 
pentru primirea foarte cordială care 
i-a fost rezervată lui și împărătesei, 
precum și membrilor suitei lor.

Maiestatea Sa Imperială șahinșa- 
hul Iranului a invitat pe președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și pe soția sa, Elena 
Ceaușescu, să facă o vizită oficială 
în Iran. Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, data vizitei urmînd sâ fie 
fixată ulterior.

hlavl Aryamehr și împărăteasa Farah 
iși iau apoi rămas bun cu deosebită 
cordialitate de la președintele Nicolae 
Ceaușescu și de la tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Șahinșahul Aryamehr mulțumește 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea mani
festată in tot timpul vizitei, pe care 
o consideră cu adevărat Istorică, și-i 
urează șefului statului român deplin 
succes in realizarea proiectelor sale, 
multă sănătate.

La rlndul său, președintele Consi
liului de Stat, adresindu-se suvera
nului Iranian, subliniază . că împăr
tășește întru totul aprecierea că vi
zita Maiestății Sale Imperiale tn 
România are un caracter istoric și 
iși exprimă convingerea că rezulta
tele ei vor fi dintre cele mai fruc
tuoase. Conducătorul României urea
ză șahinșahului Iranului succes In 
Înfăptuirea obiectivelor propuse, 
multă fericire.

Un grup de pionieri oferă bu
chete de flori președintelui Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
șahinșahului Aryamehr și Împărăte
sei Farah.

Din ușa avionului, suveranii Ira
nului răspund îndelung saluturilor 
celor prezenți.

La ora 10,15 avionul imperial a de- 
eolat de pe aeroportul Otopeni.

(Agerpres)

TELEGRAME AGRESATE C.C. Al P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
COMITETUL JUDEȚEAN 

DE PARTID 
BISTRIȚA-NĂSÂUD

Harta obiectivelor social-<*cono- 
mice a județului Blstrița-N&săud 
s-a îmbogățit, marți, cu o nouă 
unitate — spitalul județean din 
orașul Bistrița. Construit intr-un 
timp record și dotat cu cea mai 
modernă aparatură, noul spital cu 
700 do locuri creează cele mal bune 
condiții de diagnosticare și îngri
jire a sănătății oamenilor muncii 
din această parte a țării.

Cu prilejul inaugurării noii uni
tăți sanitare, Comitetul județean 
al P.C.R. și Consiliul popular ju
dețean Bistrita-Năsăud au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se arată, printre altele : Exprimind 
recunoștința fierbinte a oamenilor 
muncii români, maghiari și ger
mani de pe meleagurile județului 
Bistrița-Nftsăud, pentru acest ne
prețuit dar. pentru tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru dezvoltarea 
județului nostru, pentru înflorirea 
întregii națiuni române, vă asigu
răm. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că și in continuare organizația ju
dețeană. toți oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri vor munci cu 
întreaga lor abnegație, răspundere 
și pricepere pentru a realiza la 
timn obiectivele industriale și so
ciale ce se găsesc in construcție, 
vom face tot ce depinde de noi 
pentru a îndeplini in mod exem
plar sarcinile pe 1973, ca și pe în
tregul cincinal, înainte de termen.

LOCUITORII COMUNEI 
CORUND

Locuitorii comunei Corund, ju
dețul Harghita, au sărbătorit 250 
de ani de existență a școlii din 
această localitate. întruniți la a- 
dunarea festivă prilejuită de a- 
cest eveniment, ei au adresat 
o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român,

Lucrările Conferinței internaționale 
a tineretului cooperatist

La Casa de cultură din Sinaia au' 
început marți lucrările celei de-a 
2-a Conferințe internaționale a tine
retului cooperatist, manifestare orga
nizată sub egida Alianței Cooperatis
te Internaționale (A.C.I.).

în cuvintul de deschidere a reuniu
nii, dr. S. K. Saxena, director al 
A.C.I., a mulțumit organizațiilor 
cooperatiste din România pentru con
tribuția la organizarea acestei im
portante manifestări.

Particitoanții • la conferință au' - fost 
apoi satmtâțT*db I6n Traian Stcfărrâs- ' 
cun prim-secr<j|ar al C.C. al U.T.C., 
ministru, ^ț-xt^u} problemele ti^cretUy 
lui. Dumitru ' Bejan." președintele 
Centrocoop, și Constantin Neagu. 
președintele Consiliului popular al 
orașului Sinaia. Urind spcces deplin 
lucrărilor conferinței, vorbitorii și-au 
exprimat convingerea că ea va con
tribui . la mai buna cunoaștere a 
preocupărilor și activității tineretului 
din țările participante, a realizărilor 
și năzuințelor popoarelor lor. Ia în
tărirea relațiilor de colaborare și 
prietenie intre tinerii de pretutindeni. 
Relevînd rolul activ al generației ti

BOGATELE TRADIȚII ALE MIȘCĂRII ANTIFASCISTE ÎN ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

Varietatea și diversitatea metode
lor folosite de partidul comunist in 
aceasta perioadă, priceperea cu care 
a îmbinat formele muncii ilegale cu 
cele legale și semilegal? și-au găsit 
o vie ilustrare prin activitatea desfă
șurată de o seric de organizații anti
fasciste care obținuseră statut legal 
de activitate. Intre acestea, in mod 
deosebit s-a afirmat Comitetul Na
țional Antifascist, creat in iunie 1933 
și menit sâ continue pe un plan mai 
larg activitatea Comitetului Național 
Antirăzboinic. Reunind in rindurile 
sale reprezentanți ai celor mai diver
se clase și pături sociale, Comitetul 
Național Antifascist avea în condu
cerea sa personalități marcante, fi
guri din cele, mai proeminente ale 
vieții publice și culturale, intre care 
Iorgu Iordan (președinte). Petre 
Constantinescu-Iași (vicepreședin
te), Victor Gherasi-n (secretar). Ilie 
Cristea, Matei Socor, I. Mironescu, 
Barbu Lăzăreanu, Radu Cernătescu, 
Tudor Bugnariu, Constantin Motaș, 
Iacob Sternberg, Cicerone Theodores- 
cu. Constantin Lucrețiu Vilceanu, 
Sandu Eliad, Ilie Stănescu. Ion 
Iliescu, Gheorghe Popa și alții.

în vederea întăririi Comitetului 
Național Antifascist cu elemente din 
rindurile tineretului muncitor revolu
ționar, la propunerea Comitetului o- 
rășenesc București al P.C.R., Secre
tariatul C.C. al P.C.R. a desemnat ca 
reprezentant al tineretului din Capi
tală in cadrul Comitetului Național 
Antifascist pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe atunci în vîrstă de 16 
ani : se cuvine, cil această ocazie, a 
fi relevate trăsăturile manifestate cu 
putere, încă de atunci, de tinărul 
militant revoluționar — energie 
neobosită, dinamism, clarviziunea și 
tenacitatea cu care a dezvăluit pe
ricolul fascist, devotamentul fierbinte 
față de interesele poporului, ale 
patriei.

Țelurile urmărite de Comitetul Na- ' 
țional Antifascist au fost expuse în 
Apelul publicat in iulie 1933. „Strin- 
gind in jurul acțiunii antifasciste pe 
toți cei care lucrează cu brațul sau 
cu mintea la orașe și sate — se spu
nea intre altele in apel — vom pu
tea stăvili in România triumful unui 
curent care poartă în el germenul de 
distrugere a tot ce este izvor de 
muncă și gindire. Cu acest țel che
măm la organizare temeinică și luptă 
neșovăitoare". Ecoul acestui apel s-a 
materializat in avalanșa de adeziuni 
din lunile următoare, precum și in 
crearea de comitete regionale șl lo
cale antifasciste, continuatoare ne
mijlocite ale comitetelor locale anti
războinice, intr-un mare număr de 
orașe ale țării : București, Iași, Chi- 
șinău, Cluj, Galați. Piteștt, Craiova, 
Cernăuți, Botoșani, Brăila, Rlmnicu- 
Sărat, Ploiești, Bacău, Timișoara, 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, ex
primind cele mal calde mulțumiri 
pentru grija și atenția permanen- 
1A pe care le manifestă pentru dez
voltare școlilor din patria noas
tră. pentru îmbunătățirea perma
nentă a bazei materiale a scolii. 
a vieții și muncii cadrelor didac
tice.

Ne exprimăm șl cu acest prilej 
adeziunea noastră deplină față de 
politica înțeleaptă n partidului și 
statului nost.nu — se spune in te
legramă — asigurindu-vă câ vom 
depune eforturi susținute pentru 
traducerea in viață a politicii in
terne și externe a partidului șl 
statului nostru, muncind cu simț 
de răspundere pentru educarea 
comunistă a tinerei generații, pen
tru întărirea continuă a frăției de 
nezdruncinat între poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare.

CONSILIUL SOCIETĂȚII 
DE MEDICINA 
VETERINARĂ

Recent, a avut loc ședința ple
nară a Consiliului Societății de Me
dicină Veterinară din Republica So
cialistă România. Exprimind atașa
mentul deplin față de politica in
ternă și externă a partidului, că
lăuza sigură a poporului nostru in 
făurirea României socialiste, parti- 
cipanții. medici veterinari din în
treaga tară, au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spu
ne : Vă încredințăm, iubite tovarășe 
secretar general, că sintem ferm 
hotăriți să muncim cu abnegație și 
elan sporit pentru a duce la înde
plinire sarcinile ce ne revin in 
domeniul creșterii animalelor și a- 
părării sănătății lor. Ne alăturăm 
cu dragoste, pasiune și devotament 
la eforturile oamenilor muncii din 
întreaga țară, pentru a îndeplini 
planul cincinal înainte de termen, 
aducindu-ne contribuția la cauza 
nobilă a construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate in 
patria noastră.

nere în societatea contemporană, 
vorbitorii au subliniat că ideea creș
terii continue a aportului tineretului 
la instaurarea unui climat de pace 
și cooperare, la eliminarea politicii 
de forță și amenințare cu forța, la 
stabilirea intre state a unor raporturi 
noi. bazate pe respectarea principiilor 
independenței și suveranității națio
nale. egalității în drepturi, neames- 

• tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, a educării lui in 

, spiritul acestor principii, constituie 
“•in România preocupări esențiale ale 

activității statului și ale ‘ Partidului 
ComufiTst'Roftiâh.’ '

Cea de-a 2-a Conferință interna
țională a tineretului cooperatist re
unește la lucrările sale reprezentanți 
ai organizațiilor cooperatiste din 19 
țări, precum și reprezentanți ai unor 
organisme specializate ale O.N.U. : 
Organizația Internațională a Muncii. 
UNESCO și UNICEF.

Timp de cinci zile vor fi dezbă
tute aspecte legate de căile și mij
loacele de perfecționare profesională 
și de educare a tinerilor din miș
carea cooperatistă.

Brașov, Deva. Caracal. Huși, 
Constanța, Buzău ș.a. Practic, întrea
ga țară fusese împinzită de rețeaua 
acestor comitete, ceea ce dovedea pu
ternica stare de spirit antifascistă a 
întregului popor român.

în cadrul activității comitetului 
problema tineretului a ocupat un rol 
deosebit — tocmai pentru că fascis
mul, mișcarea legionară mizau pe 
lipsa de experiență politică specifică 
virstei spre a transforma masele ti
nerilor în forță de manevră. Or. toc
mai în lupta pentru dejucarea a- 
cestor planuri iși găsește o vie ex
presie activitatea rodnică desfășura
tă de. comitetul național pe linia a- 
tragerii la lupta antifascistă a tinere
tului din fabrici, școli și de la sate. 
După ce au fost organizate grupe, a- 
sociatii și ligi antifasciste. 6-a con
stituit Comitetul antifascist al tine
retului din România, in conducerea 
căruia s-au aflat Nicolae Ceaușescu. 
Grigore Preoteasa. Constanta Cră
ciun, Nicolae Pascu și alții. Comi
tetul antifascist al tineretului a 
creat numeroase comitete locale in 
rindul tinerilor muncitori, al studen
ților. iar in unele locuri și al tine
rilor de Ia sate. S-a constituit, tot
odată. Comitetul antifascist al fe
meilor, avind ca Dreședintă oe Zoe 
Frunză.

în cursul anului 1934, Comitetul 
Național Antifascist a organizat o 
suită de acțiuni cu o puterni
că rezonantă politică. El și-a fă
cut viu simțită prezența in valul 
acțiunilor de protest desfășurate in 
întreaga țară împotriva procesului 
intentat conducătorilor luptelor ce
feriștilor și petroliștilor, acțiuni ce 
s-au transformat intr-o viguroasă 
manifestare a solidarității, expresie a 
atitudinii antifasciste a maselor 
largi. După cum este cunoscut, în 
iunie 1934 organele represive au a- 
restat grupul de tineri, in frunte cu 
Nicolae Ceaușescu, veniți la Craiova 
„să facă declarații favorabile cefe
riștilor implicați în proces", confis- 
cindu-le ..corpurile delicte" : listele 
de subscripție pentru ajutorarea mi- 
litantilor arestați și proteste sem
nate de numeroși cetățeni din Capi
tală și alte orașe : în toamna ace
luiași an, tinărul Nicolae Ceaușescu 
a fast din nou arestat pentru a fl 
participat. împreună cu alti tineri 
muncitori si studenți, la o întrunire 
antifascistă organizată in București 
pe tema „Cum pregătim opinia pu
blică românească in vederea respin
gerii primejdiei fascismului".

P.C.R. a îndrumat Comitetul Na
țional Antifascist să atragă in sfera 
activității sale o serie de organiza
ții muncitorești și democratice. Pe 
această linie se înscriu conlucrarea 
Comitetului Național Antifascist cu 
Frontul Plugarilor, cu opoziția de
mocratică din Partidul maghiar din 
România, formarea Comitetului de 
coordonare a frontului unic de lupii 

De regulă, încercările de a des
crie — chiar succipt — imaginea 
Suediei contemporane asociază a- 
proape inevitabil trei elemente : 
oțelul incandescent. aparaturile 
electronice și peisajul septentrio
nal dominat de lacuri, păduri și 
fiorduri. încintătorul cadru natural
— se spune — a stimulat din tot
deauna elanul imaginației și spiri
tul inovator al acelor personalități 
celebre pe care Suedia le-a dat 
culturii și științei universale.

Punerea in valoare, la un ridicat 
nivel calitativ, a resurselor natu
rale ale țării — minereul de fler, 
lemnul pădurilor, energia hidrau
lică, împreună cu dezvoltarea căi
lor maritime au determinat afir
marea tot mai largă, pe plan mon
dial, a produselor suedeze, in pre
zent Suedia fiind apreciată ca un 
partener valoros in comerțul inter
național.

Una dintre preocupările actuale 
ale suedezilor este aceea de a pune 
in concordanță dezvoltarea ramuri
lor moderne ale industriei cu acti
vitatea de protejare a mediului 
natural. Studii întreprinse timp de 
6 ani au permis elaborarea unui 
amplu program de măsuri, adoptat 
recent de parlament. Din aceste 
rațiuni. Suedia este împărțită in 
sectoare, fiecare cu elementele 
sale distincte : in anumite regiuni
— faleze, păduri, cursuri de apă 
curată, în altele — industriile ne
poluante și cartierele de locuințe, 
în a treia categorie — uzinele ce 
imnurifică mediul ambiant.

Stockholm — una dintre puținele 
metropole ce se bucură de faima 
unui oraș „unde se respiră bine"
— a găzduit, in vara anului 1972, 
prima conferință mondială consa
crată problemelor mediului încon
jurător. Desigur, alegerea locului 
marelui forum internațional n-a 
fost străină de preocupările și 
strădaniile suedezilor pentru con
servarea naturii.

O vocație a acestui popor, care

Vizita directorului general al Programului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare- P. N. U. D.

La Ministerul Afacerilor Externe, 
marți a avut loc solemnitatea sem
nării Programului de cooperare din
tre România și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare privind a- 
menajarea complexă a bazinului hi
drografic al Mureșului Superior. Do
cumentul a fost semnat de Enache 
Sirbu, șeful Departamentului imlju- 
nătățiri funciare și al construcțiilor 
agricole din Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, in 
numele autorităților române, de Ru
dolph Peterson, directorul general al 
P.N.U.D., și Alexander H. Rotival, din 
însărcinarea F.A.O.

In cadrul vizitei pe care o face în 
țara noastră, Rudolph Peterson, di
rectorul general al P.N.U.D., a fost 
■primit, in cursul dimineții de marți, 
.de Angelo Miculeșcu? .ipinislrul agrir 
culturii, industriei alîrtiqțitare și ap^ 
lor. Oaspetele a fost însoțit de Ale
xander H. Rotival, reprezentantul 
permanent la București al P.N.U.D.

★
Directorul general al Programului 

Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
— P.N.U.D. — Rudolph Peterson, a- 
flat la București, a declarat intr-o 
conferință de presă organizată la 
Centrul de informare O.N.U. că 
România participă activ la progra
mele de cooperare tehnică ale 

comun contra fascismului și a 
războiului, alcătuit din reprezen
tanții Comitetului Național An
tifascist. Ligii Muncii și Partidu
lui Socialist Unitar, care a pre
gătit edificarea programului fron
tului unic, a organizat numeroase 
întruniri de protest contra stării de 
asediu, a cenzurii. Un puternic mij
loc de stimulare a luptei antifasciste 
l-a constituit editarea, în tiraje de 
masă, a unui mare număr de pu
blicații, cărți, broșuri, manifeste, care 
dezvăluiau opiniei publice întreaga 
gravitate a pericolului fascist. Ast
fel. un rol important l-a jucat „Bu
letinul de acțiune împotriva fas
cismului", care continua prodigioasa 
activitate desfășurată de ..Buletinul 
comitetului de acțiune împotriva 
războiului".

în spiritul solidarității interna
ționaliste, P.C.R. a inițiat și orga
nizat. alături de forțele revoluționare 
și progresiste din lumea întreagă, o 
serie de acțiuni în sprijinul luptei 
antifasciste a popoarelor din Bul
garia. Etiopia, Spania și din alte 
țări. Antifasciștii români au luat 
parte la diferite manifestări cu ca
racter antifascist organizate pe plan 
internațional, ca. de pildă. Congresul 
Mondial Antifascist ținut la Paris, la 
care au fost renrezentați de Petre 
Constantinescu-Iași.

Amploarea pe care a căpătat-o 
activitatea comitetelor antifasciste
— reflectată și prin ordinul Ministe
rului de Interne „de a se lua măsuri 
pentru supravegherea activă a aces
tei organizații" — a determinat gu
vernanții reacționari să treacă la mă
suri represive. între cate, la sfirși- 
tul anului 1934, interzicerea acesto
ra, impreună cu un șir de alte 
organizații democratice. Toate aces
tea n-au putut insă să anuleze In-, 
fluenta profundă ne care activita
tea acestor organizații a avut-o în 
opinia publică, influentă exprimată 
In primul rind într-o vie activizare 
a maselor în lupta antifascistă. Este 
semnificativ în acest sens că în pe
rioada următoare, in pofida Înăspri
rii represiunilor, politica P.C.R. de 
coalizare a forțelor democratice îm
potriva pericolului fascist a Înregis
trat importante succese, exprimate 
prin făurirea Frontului Democratic
— care inmănunchea, alături de 
Partidul Comunist, Partidul Socia
list, Partidul Socialist-Unitar, Fron
tul Plugarilor. Uniunea Oamenilor 
Muncii Maghiari din România, u- 
nele organizații locale ale 'Partidu
lui Social-Democrat, precum și alte 
partide șl organizații — prin organi
zarea unor ample manifestații an
tifasciste de masă la București și in 
alte orașe ale tării, prin infringerea 
cercurilor reacționare de către for
țele democratice coalizate in alege
rile parlamentare parțiale din 1936. 
Eroica luptă desfășurată de parti
dul comunist in fruntea clasei 

de peste un secol și jumătate, din 
1814, n-a mai cunoscut direct răz
boiul. se evidențiază in prezent in 
forme active de angajare față de 
marile probleme ce frămintă ome
nirea contemporană. Au întrunit o 
largă recunoaștere și apreciere in
ternațională aspirațiile opiniei pu
blice din Suedia spre crearea unui 
climat de destindere, securitate și 
înțelegere in Europa și in lume, 
acțiunile ferme de solidaritate cu 
cauza dreaptă a poporului vietna
mez, de apărare ,a dreptului ță
rilor mici și mijlocii de a exista șl 
de a fi independente*' — cum 
preciza premierul Olof Palme. Este 
cunoscut aportul adus de Suedia in 
cadrul consultărilor multilaterale 
de la Helsinki pentru pregătirea 
Conferinței de securitate și colabo
rare in Europa, al Comitetului de 
la Geneva pentru • dezarmare, ca 
și in cadrul altor reuniuni unde se 
discută probleme arzătoare ale vie
ții internaționale. Cu frecvente 
prilejuri, reprezentanții români și 
suedezi au conlucrat la asemenea 
reuniuni sau conferințe, în spiritul 
stimei șl ințelegerii reciproce, por
nind de la cerințele fundamentale 
ale promovării păcii și destinderii.

Pe terenul fertil al năzuințelor 
comune de înțelegere și conlu
crare, relațiile politice prietenești 
și colaborarea economică româno- 
suedeze cunosc un curs ascendent. 
Intensificarea continuă a acestor 
legături, dorința ambelor părți de 
a identifica noi posibilități și for
me de cooperare in multiple do
menii corespund intereselor pro
gresului celor două popoare, ale 
păcii și securității in Europa și in 
lume.

Exprimlndu-și satisfacția pentru 
dezvoltarea raporturilor de priete
nie și colaborare cu Suedia, po
porul român tratfemite poporului 
suedez, de ziua națională a patriei 
sale, cordiale felicitări și urări de 
prosperitate și pace.

P. STANCESCU

O. N.U., aducindu-și astfel o contri
buție importantă la eforturile pro
prii de dezvoltare ale statelor be
neficiare de asistentă tehnică a
P. N.U.D.

Relevînd contactele foarte utile a- 
vute cu oficialitățile românești, di
rectorul general al P.N.U.D. a ară
tat că. vizitînd citeva din proiecte
le realizate de România in colabo
rare cu P.N.U.D., și anume Centrul 
de perfecționare a cadrelor de con
ducere din întreprinderi CEPECA- 
Otopeni, Centrul de calcul de Ia 
Institutul politehnic București, și-a 
putut da seama de înaltul spirit de 
cooperare manifestat de partea ro
mână. Consider, a spus el. că lu
crurile bune realizate de România 
-cu asistența i’PtN.U.D. vor folosi nu 
.numai acestei țări. xJi și multor al- 
'tora. Experiența acumulată de (ara 
tiv. cu ocazia acestor proiecte este 
un bun de care au nevoie multe țări 
ale lumii și îndeosebi cele în curs 
de dezvoltare. Faptul că acordați 
burse pentru tinerii străini să stu
dieze in institutele de invătămînt su
perior din România facilitează aceas
tă sarcină.

Vorbind de programele de viitor 
ale cooperării României cu P.N.U.D., 
Rudolph Peterson a arătat că se află 
intr-un stadiu avansat de pregătire 
alte proiecte importante.

muncitoare, a forțelor largi pro
gresiste și patriotice, sub steagul 
democrației și independentei ță
rii, atitudinea lucidă a unor grupări 
politice ale claselor conducătoare 
au stăvilit, pentru un timp, ascen
siunea spre putere a organizațiilor 
fasciste șl înrobirea României Ger
maniei hitleriste.

Așa cum se știe, intensificarea 
presiunilor Reich-ului hitlerist în si
tuația internațională coihplexă creată 
ca urmare a acordului de la Miin- 
chen, care a deschis larg Germaniei 
drumul spre țările din sudul și 
estul Europei, a făcut ca evenimen
tele din țara noastră, ca și din alte 
țări să ia un curs negativ, în viața 
politică prevalind, in cele din urmă, 
cercurile cele mai reacționare, aflate 
la remorca fascismului german. A 
început astfel perioada cea mai Întu
necată din istoria modernă a Româ
niei, perioada dictaturii militaro-fas- 
cLste, care, împotriva voinței po
porului român, a împins țara, ală
turi de Germania hitleristă, in răz
boiul antisovietic.

Dind glas aspirațiilor imensei ma
jorități a populației țării și dezvol- 
tind experiența dobindită în anii an
teriori, P.C.R. a organizat mișcarea 
de rezistență, a coalizat intr-un unic 
front național antifascist cele mai 
largi și mai diverse forțe sociale și 
politice, practic întregul popor ro
mân. Insurecția națională antifas
cistă armată din August 1944, care a 
dus la răsturnarea dictaturii fas
ciste și alăturarea României coali
ției antihitleriste, marcind începutul 
unei noi etape in istoria națională, 
a însemnat punctul culminant, încu
nunarea victorioasă a luptei împo
triva fascismului, dusă cu eroism și 
abnegație ani îndelungați de forțele 
democratice și patriotice, in frunte 
cu comuniștii.

Astăzi, clnd poporul român con
struiește societatea socialistă multi
lateral dezvoltată, bucurindu-se de 
deplină libertate națională și so
cială. de toate marile cuceriri pe 
care le-a dobindit pe drumul deschis 
la 23 August 1944, aniversarea creă
rii Comitetului Național Antifascist 
trezește adinei sentimente de recu
noștință și cinstire a celor care, in 
condițiile nespus de grele ale ilega
lității, manifestînd un puternic spi
rit revoluționar, riscindu-și liberta
tea și viața, au ținut mereu sus 
steagul libertății și democrației. Pu
ternica mișcare antifascistă din 
România, avind ca promotor Partidul 
Comunist Român, a profilat in fața 
întregii lumi imaginea unui popor 
profund atașat Idealurilor de liber
tate și independență națională, demn 
de tradițiile sale eroice șl glorioase 
— hotărît mereu să le continue și să 
le dezvolte pe treapta socială cali
tativ superioară a socialismului vic
torios.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Conciliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Vfi mulțumesc în modul cel mai cordial pentru felicitările călduroase 
pe care mi le-ati adresat cu prilejul zilei mele de naștere, Împreună cu 
urările prietenești pentru progresul ți bunăstarea popoarelor iugoslave.

Este plăcut pentru mine să pot constata și cu Bcest prilej că priete
nia iugoslave-română și colaborarea in toate domeniile relațiilor reci
proce se dezvoltă cu succes. Sini încredințat câ interesele comune ale 
luptei pentru pace și colaborare internațională pe bază de egalitate, 
pentru socialism vor contribui și In viitor la înflorirea deplină a cola
borării de bună vecinătate dintre Republica Socialistă Federativ;; Iugo
slavia și Republica Socialistă România dintre Uniunea Comuniștilor și 
clasa muncitoare din Iugoslavia si Partidul Comunist Roibftn și oamenii 
muncii din România.

Doresc, dragă tovarășe Ceaușescu. să vă exprim cu acest prilej și 
urările mele de fericire pentru dumneavoastră personal și dc noi succese 
în munca de răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor dezvoltării socia
liste și pmsperării in continuare a poporului prieten din Republica So
cialistă România.

IOSIP EROZ TITO

COMITETULUI CENTRAU
AL' PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

BUCUREȘTI
Stimați tovarăși.
Vă mulțumesc din toată inima pentru felicitările transmise cu pri

lejul aniversării a 70 de ani.
Apreciez aceste felicitări ca o stimare a Partidului Comunist Lu

xemburghez. căruia i-am dedicat viata mea, și ca o expresie a interna
ționalismului proletar de nezdruncinat care leagă partidele noastre.

Cu salutări comuniste.

Președintele partidului

DOMINIQUE URBANY

Excelenței Sale Domnului ZAYD RIFAI
prim-ministru al Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN

Numirea Excelenței Voastre în funcția de prim-ministru al Regatului 
Hașemit al Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cordiale 
felicitări și cele mai bune urări de sănătate personală, de pace șl pros
peritate pentru poporul iordanian prieten.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

Cronica z i k i
Marți după-amiază, George Maco- 

vescu. ministrul afacerilor externe, 
a primit pe Enrique Laroza Bull, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Peru In 
Republica Socialistă România, in le
gătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

în ziua de 5 iunia. tovarășul 
George Maeovescu, mistrut aface
rilor externe, a primit pe Rudolph 
Peterson, director general al Progra
mului Națiunilor Unite pentru Dcz- - 
voltare. îr> cursul întrevederii au 
fost trecute in revista unele aspecte 
ale colaborării României cu Progra
mul Națiunilor Unite pentru Dez
voltare și au fost discutate perspec
tivele lărgirii și diversificării în 
continuare a acestei colaborări.

Au luat parte Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și Alexander H. Rotival. re
prezentantul P.N.U.D. in România.

Ministrul român al afacerilor ex
terne a oferit un dineu in cinstea 
oaspetelui.

★
Marți a 9osit in Capitală deputatul 

Stefano Vetrano. președintele Asocia
ției de prietenie Italia-România, care

va face o vizită în țara noastră la 
invitația Asociației de prietenie ro- 
mâno-italiene și a Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. La aeroportul Otopeni. oaspe
tele a fost intimpinat de Ilie Cișu. 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Industriei Chimice, vicepreședinte 
al Asociației de prietenie româno- 
italiene. și de reprezentanți ai 
I.R.R.C.S.

★
Directorul Biroului regional pentru 

Europa al Organizației Mondiale a 
Sănătății. Leo Kaprio. .care face O Vi
zită in țara noastră, a avut, marți, o 
Întrevedere cu acad. Theodor Bur- 
ghele, ministrul sănătății, După- 
amiază. la sediul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București, a avut 
loc o conferință de presă, in cadrul 
căreia Leo Kaprio a înfățișat preocu
pările actuale ale O.M.S. și s-a refe
rit pe larg la contribuția activă pe 
care România o aduce la realizarea 
programului organizației.

★
Marți 8-a deschis la Hotelul In

tercontinental din Capitală expozi
ția „Textile austriece — Moda 
1974“. Sint prezentate o gamă va

Primiri la C. C. al P. C. R.
M «rțl, ini’nl0 cir . tovară

șul Gheorghe Pană, membru al Co- 
miielului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar a! C.C. al 
P.C R , a primit delegația de acti
viști al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia. condusă de Bohumil 
IianUs. nd'Unct dc șef de aceție In 
C C. e] P C. din Cehoslovaci•». care. 
In invitoția CC nl P.C.R.. face o 
vizită d-- schimb de experiență tn 
țera noastră. ,

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Iosif Szh.-z. 
membru supleant al CC. al P.C.R. 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. șl Dumitru Turcuș.

*
Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 

al C.C. ai P.C.R.. a primit pe tova
rășii Abdul Razak Al-Safi, membru 
al C.C. al Partidului Comunist din 
Irak, și Jalal Dcbag, redactor al zia
rului comunist „AL-F1KR AL- 
JADID".

La convorbire, caro s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
au participat tovarășii Alexandru 
lonoscu. rcdactor-șef al ziarului 
..Scîntcia", si Constantin Vas’liu, ad
junct de șef de secție la C.C. nl 
P.C.R.

adjunct dc șef de sorți* la C.C. al 
P.C.R.

★
în timpul șederii in tara noastră, 

delegația de activiști ai Partidului 
Comunist din Cehoslovacia a avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R.. Comi
tetul de Stat pentru Economia șl 
Administrația Locală, Comitetul ju
dețean Hunedoara. Comitetul mu
nicipal Timișoara, Comitetul orășe
nesc Lugoj alo P.C.R.. Comitelui de 
partid sectorului 7 din Capita
lă. Consiliul popular județean Ti
miș și a vizitat obiective economi
ce și social-cultural*- din Capitală, 
precum șl din Județele Timiș. Hune
doara și Brașov.

★

Tovarășii Abdul Razak Al-Safi șl 
Jalal Dcbag vizitează tara noastră la 
Invitația ziarului „Sclnteia". în lim- 
pul șederii in România, oaspeții nu 
nvut convorbiri la redacția „Scin- 
t«'il", la Comitetul județean Mehe
dinți al P.C.R., Academia „Ștefan 
Gheorghiu", Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, au vizitat obiec
tive industriale și agricole, muzee, 
nu fost informați asupra politicii in
terne și externe a partidului și gu
vernului nostru.

Plecarea unei delegații de activiști ai P.C.R.
in R. P.

Marți a pleca*, la Sofia o delegație 
de activiști ai Partidului Comunist 
Român condusă de tovarășul Gheor
ghe Petrescu, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-sccretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., care, la 
invitația C.C. al P.C.B., va face o 
vizită in schimb de experiență In 
R.P. Bulgaria.

Bulgaria
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți Ion Savu, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. acti
viști de partid.

Au fost de fată reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Bulgaria la Bucu
rești.

(Agerpres)

Vizitele delegației P. C. din Uruguay
în cadrul vizitei pe care o efec

tuează in țara noastră, delegația P.C. 
din Uruguay a vizitat in București 
uzinele „Electronica", Institutul de 
cercetări pentru recuperarea capaci
tății muncii, Policlinica Titan, Gru-

riată de modele de confecții, tri
cotaje, stofe, țesături, imprimeuri 
etc.

La deschidere au luat parte mem
bri ai conducerii unor Întreprinderi 
românești de comerț exterior, spe
cialiști din acest domeniu.

A fost prezent Werner Sautter, 
ambasadorul Austriei la București.

★
La Constanța au început, marți, 

lucrările seminarului internațional 
cu terna „Conservarea creatoare . frși ,r 

'dczVoil&rea dinamică a peisajelor
. cultivate", organizat de. AquieaM,- 

Republicii Socialiste România, in co
laborare cu Uniunea internațională 
pentru conservarea naturii.

Timp de cinci zile, participanta 
la această manifestare — specialiști 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Elve
ția, Iugoslavia, Olanda, Polonia. Un
garia și România — vor dezbate 
probleme legate de conservarea na
turii in general și, îndeosebi, a e- 
chillbrului ecologic in contextul sta
diului actual de dezvoltare tehnică.

Participanții la lucrările semina
rului au fost salutați de Vasile Vil- 
cu. președintele Consiliului popu
lai- al județului Constanța.

(Agerpres)

pul școlar profesional ,.23 August". 
Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România, noile construcții e- 
dilltare. instituții social-culturale. 
Delegația a avut o intilnire cu con
ducerea Universității din București 
și cu reprezentante ale Consiliului 
Național al Femeilor.

In județele Brașov și Argeș, dele
gația P. C. din Uruguay a vizitat Fa
brica de autocamioane din Brașov, 
I.A.S. Prejmer, Stațiunea Poiana 
Brașov, fabrica de stofe „Argeșana" 
din Pitești și Combinatul de vlnifi- 
cație Ștefănești.

In timpul vizitei in județul Bra
șov, delegația Partidului Comunist 
din Uruguay s-a intilnît cu tovară
șul Constantin Drăgan, membru al 
Comitetului Executiv a> C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R.

Un grup de turiști români 
a plecat in R. P. Chineză
Marți la amiază a plecat în R.P. 

Chineză un grup de turiști români, 
alcătuit din activiști de partid, con
dus de Nicolae Sandu, secretar al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R., care va face o vizită in a- 
ceastâ țară.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. erau prezenți reprezentanți ai 
Ministerului Turismului, activiști de 
partid, precum și Lu Ți Sin. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Chineze la București.

(Agerpres)
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SUCCESE ALE BOXERILOR NOȘTRI 
LA „EUROPENELE" DE LA BELGRAD
înainte de a relata despre primele 

gale ale sferturilor de finale, in care 
reprezentanții români au fost, ieri, 
la înălțime, sint obligat să revin cu 
citeva cuvinte asupra celui mai 
popular și mai bine cotat dintre toțf 
boxerii străini prezenți la Belgrad, 
și anume. Gabriel Pometcu. Comen
tariile din ziare despre noua lui vic
torie in fața lui Gotfryd sint singu
rele care țin pasul, ca titluri și spa
țiu. cu acelea despre succesele pu- 
giliștilor din țara gazdă a campio
natelor. Ziarul de specialitate 
..Sport" titrează pe patru coloane : 
..Pometcu a zmuls un alt meci-fina- 
lă ! După victoria asupra Iul Kuz- 
nețov. ti nărui român a înlăturat din 
cale aît concurent la medalia de aur. 
pe polonezul Gotfryd". ...îi arăt lui 
Gabriel comentariul, in care este a- 
preciat drept nu strălucit boxer. îmi 
răspunde, puțin inglndurat : ..De ce 
n-am fost in stare, atunci, la Miln- 
chen, să-l Întrec pe Kuznețov ? Eram 
mai bine pregătit, iar el nu Începuse 
lupta atit de tare ca aici, la Belgrad. 
Au avut dreptate suporterii din țară 
cind ne-au reproșaj rezultatele sub 
posibilități de la turneul olimpic..

Trec mai departe, nu fără a subli
nia că nic; de acum înainte drumul 
lui Pometcu nu va fi ușor : la aceas
tă categorie pană sini înscriși cei 
mai mulți participant! (22) Iar pro
gramarea este sub orice critică.

Să vorbim acum despre prima 
gală a sferturilor, care a prilejuit 
și prima satisfacție europeană a 
debutantului Tone Mircea, campio
nul țării noastre la categoria cocoș. 
Acesta, așa după cum ați putut ve
dea la televizoare, nu i-a lăsat nici 
o speranță iugoslavului RistlcL An
trenorul principal al lotului. Ion 
Popa, i-a cedat locul la colț maes
trului emerit Petre Mihail, profeso
rul lui Tone, care și-a îndrumat 
elevul după cunoscuta lui rețetă — 
lupta non-stop. Vreme de 7 sau 8 
minute, Mircea nu i-a lăsat adver
sarului nici o clipă de răgaz 1 Dar 
absolut nici o clipă, aducindu-1 in 
situația de K.D. și silindu-1 să ape
leze la mijloace de apărare inco
recte. fapt ce i-a atras și un aver
tisment. Publicul belgrădean, in 
mod obiectiv, a aplaudat decizia fa
vorabilă lui Tone.

Tone va lupta în semifinală cu po
lonezul Madej. un boxer dintre a- 
ceia cărora, in limbaj pugilistic, li se 
zice ..tapițer", adică, punctează des. 
dar fără forță. Nu-I văd bine in fața 
vigurosului nostru Mircea Tone...

„Mijlociul" Alee Nâstac Îmi spunea

inaintea partidei cu Heimann (R. D. 
Germană) că nu se simte in formă 
grozavă. Ceea ce n-a putut spune și 
adversarul său care, intrecut net 
două reprize și rănit, a fost abando
nat. Tehnicienii lotului din R.D.G. 
înregistraseră la videomagnetofon. 
pentru orice eventualitate, meciul 
precedent dintre Gomz (Franța) — 
Reich (Austria).

A treia medalie de bronz, metal 
considerat provizoriu de câtre toți 
boxerii noștri ieșiți victorioși din 
sferturile de finală, a adus-o „greul" 
Ion Aiexe. Intr-un meci de rutină, 
acesta a cucerit la pas întrecerea cu 
maghiarul Edocs. 5—0. decizia juriu
lui. dar va fj mal greu pentru Alexe 
in semifinale contra sovieticului 
UHanici...

Aseară. în cel mai frumos meci al 
reuniunii, la categoria semiușoară. 
pugllistul român Simion Cuțov l-a 
învins la puncte (decizie 4—1) pe 
Vasili Solomin (U.R.S.S.). Joi. in 
semifinale, Simion Cuțov îl va în- 
tilni pe Radiowski (R.D. Germană). 
In limitele categoriei semimuscă. 
bulgarul Fuciadjiev a dispus la 
puncte de Ștefan Bâiatu.

Valerlu MIRONESCU

//7e Năstase — campion 
la Roland Garros

Campionatele internaționale de 
tenis ale trântei s-au încheiat ieri 
dupâ-amiazâ cu disputarea finalei 
probei de simplu bărbați in care 
s-au intilnît compatriotul nostru 
Iile Năstase și iugoslavul Nicola Pi- 
lici. în tribunele terenului central al 
arenei Roland Garros se aflau peste 
10 000 de spectatori. După o oră și 
lumătate de ioc. timp in care cei 
doi finaliști au practicat un tenis de 
calitate. Ilie Nâstase a obținut un 
strălucit succes, intrecindu-si adver
sarul in trei seturi (6—3. 6-*3. 6—0).

La acest turneu de mare presti

giu, care a reunit întreaga elită a 
sportului alb, in frunte cu ameri
canii Sfan Smith, Arthur Ashe și 
australianul John Newcombe, cam
pionul român a demonstrat un joc 
de un excelent nivel tehnic, com
binat cu o sclipitoare fantezie. De 
rc-marcat că in cele șapte partide 
susținute, in care l-a Învins pe rind 
pe chilianul Pinto Bravo, cehoslova
cul Jirî Hrebec, vest-germanul Jtir- 
gen Fassbender, francezul Franțois 
Jauffret, englezul Roger Taylor, a- 
mericanul Tom Gorman și Pe Ni
kola Pilici. Ilie Năstase nu a pier
dut nici un set.

ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST * DIN CAPITALĂ
Campionatul diviziei A la fotbal 

programează astăzi partidele etapei 
a 26-a. Pe stadionul „23 August" din 
Capitală, cu începere do la ora 17.30, 
se va disputa meciul dintre echipele 
Rapid București și C.S.M. Reșița.

In țară se vor desfășura următoa
rele jocuri : Sport Club Bacău — Jiul 
Petroșani : Universitatea Craiova — 
Steagul roșu Brașov ; A.S.A. Tg. Mu

reș — U.T. Arad ; Universitatea 
Cluj — Petrolul Ploiești ; F.C. Ar
geș Pitești — Steaua București : F.C. 
Constanța — Sportul studențesc 
București. Meciul dintre formațiile 
Dinamo București și C.F.R. Cluj a 
fost amlnat.

(Agerpres)

Concursul de atletism organizat de ziarul „Pravda“ s-a încheiat
Ieri seara, pe stadionul Lujniki 

din Moscova, s-a încheiat cea dc-a 
șasea ediție a întrecerilor interna
ționale de atletism, organizate de 
ziarul .,Pravda". Ultima zi a acestei 
competiții sportive a programat nu 
mai puțin de 18 finale. Consemnăm, 
pe scurt, citeva din rezultatele înre
gistrate : disc femei — Nad' jda Ser- 
ghieevna — 58.16 metri (Faina Mel
nik, cu 56.60 metri a ocupat locul 
trei) ; aruncarea greutății bărbați — 
Ollah Feurbach — 20.91 metri ; 1 500 
metri plai temei — Glinda Ris»’.-r 
(Canada) — 4.16.2 minute ; 200 metri 
plat femei — Helene Schtrophall — 
23.4 secunde; 110 metri garduri băr
bați — Evgheni Mazepa — 13.8 secun
de ; 100 metri garduri femei — Natalia 
Lebedeva — 13.8 secunde ; triplu salt
— Miha-.l Barlban — 165*0 metri ; 400 
metri plat femei — Nadejda Kolesni
kova — 52.9 secunde ; 400 metri plat 
bărbați - S'-mion K^-r - 48.8 se
cunde ; înălțime bărbați — Vladimir 
Juravliov și Vladimir Abramov — 
2.20 metri ; ciocan — A. Bondarciuk
— 73,18 metri ; săritura in lungime

femei — L. Pogrebniak — 6.33 me
tri ; 20 kilometri mur? — E. ivcenko 
— 1 oră 29 minute și 11 secunde.’

In finala probe! de 200 m plat 
bărbați, Valeri Borzov a trecut linia 
de sosire după 20,7 secunde. La su
liță bărbați ce) mai bun rezultat l-a 
obținut Iannis Lutzls — 85.22 metri. 
In clasamentul final la această probă 
juniorul român Gheorghe Megelea a 
ocupat locul 18 cu o performanță de 
72.60 metri, invingindu-l pe Alcxandr 
R kov (R.S.F.S.R.), principalul favo
rit al europenelor de juniori pro
gramate In luna august la Dusburg 
(R.F. Germania).

Prestigioasa competiție sportivă 
s-a Încheiat. așadar, cu o zi bogată 
in performanțe din care mai amin
tim pe cea a lui Vladimir Ponoma- 
i-v — 1.49.7 minute, la 800 metri 
plat bărbați, și Nicolae Andrelev — 
3.43,5 minute la 1 500 metri plat. 
Cursa de 3 000 metri plat bărbați a 
marcat încheierea competiției spor
tive. Pe primul loc s-a situat mos
covitul Serghei Scrlpca cu 8.29,0 mi
nute.

Adunare
Sub egida Consiliului National al 

Frontului Unității Socialiste și Co
mitetului national de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, marți 
dupâ-amlazâ a avut loc, la Clubul 
uzinelor „Republica" din Capitală, o 
adunare festivă. Au participat Lam 
Van Luu. ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud. Nguyen Dang 
Hanh ambasadorul R. D. Vietnam, 
membri al celor două ambasade, nu
meroși muncitori. Ingineri, tehni
cieni și tunc’ionari. Adunarea a fost 
deschisă de Ion Turcu. vicepre
ședinte al Consiliului National al 
Frontului Unității Socialiste. A luat 
apoi cuvlntul Constantin Paraschi- 
vescu-Bftlăceanu, vicepreședinte al 
Comitetului național de solidaritate 
cu luota poporului vietnamez, care 
a relevat importanta creării Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud și a 
evocat solidaritatea manifestată in 
mod permanent de poporul român 
cu lupta eroică dusă de poporul viet
namez pentru libertate, pentru o 
patrie unită si independentă. Po-

A patra aniversare a constituirii Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud
Excelenței Sale Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Prezidiului Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud 
Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud

Excelentei Sale Domnului arhitect HUYNH TAN PHAT
Președintele Guvernului Revoluționar Provi

tn numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, al Consiliului de Stat, Consiliului de 
Miniștri și Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, al poporului român și al nostru personal, 
adresăm Excelențelor Voastre, Comitetului Central al. 
Frontului Național de Eliberare, Consiliului Consulta
tiv, Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud și eroicei populații sud-vietname- 
ze cele mai cordiale felicitări cu ocazia cele! de-a 
patra aniversari a constituirii Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud a marcat o etapă nouă, 
superioară, în lupta forțelor patriotice, progresiste din 
Vietnamul de su<3 pentru apărarea și afirmarea drep
turilor naționale ale populației sud-vietnameze, pentru 
adînci transformări în viata politică, socială a țării.

Lupta plină de abnegație a bravului popor vietna
mez a constituit o ilustrare elocventă a faptului că 
nici o forță din lume nu poate infringe un popor ho- 
tărit să-și apere ființa națională, demnitatea, dreptul 
sa~ru de a trăi liber și independent.

România socialistă a salutat cu adincă satisfacție în
cheierea Acordului privind încetarea războiului și re-

zonu al Republicii Vietnamului de Sud
\
stabilirea păcii in Vietnam ca pe o victorie istorică a 
poporului vietnamez, a cauzei păcii și libertății po
poarelor.

Ne exprimăm convingerea că acordul realizat și 
aplicarea prevederilor lui vor deschide calea spre o 
pace trainică, creind condiții ca poporul vietnamez, 
celelalte popoare din Indochina să-și poată consacra 
forțele ?i întreaga lor capacitate creatoare dezvoltării 
economico-sociale, soluționării problemelor interne 
corespunzător voinței și aspirațiilor lor naționale, fără 
nici un amestec din afară.

Partidul Comunist Român, guvernul Republicii So
cialiste România și poporul român iși reafirmă și cu 
acest, prilej solidaritatea militantă față de cauza dreap
tă a eroicului popor vietnamez, urindu-i succes deplin 
in eforturile sale pentru construirea unei patrii libere 
și prospere, pentru dezvoltarea democratică, de sine 
stătătoare a Vietnamului de Sud, pentru înfăptuirea 
reuniflcării țării.

Sîntem încredințați că relațiile de prieienie frățească 
dintre popoarele român și vietnamez vor cunoaște o 
continua dez.voltare în interesul lor reciproc, al uni
tății tuturor forțelor antiimperialiste, al cauzei păcii 
și progresului în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general al Partidului Comunist Român Președintele Consiliului de Miniștri 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Sub semnul murii victorii in lupta 
pentru @ cauză dreaptă

Astăzl, 6 iunie, populația sud-viet- 
nameza celebrează cu bucurie și cu 
o legitimă mindrie a patra aniver
sare a formării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de . Sud. întemeierea G.R.P. 
al Republicii Vietnamului de Sud a 
deschis o nouă pagină in istoria lup
tei drepte a populației sud-vietna- 
meze împotriva agresiunii imperia
liste americane, pentru salvare na
țională. De atunci, G.R.P. al Repu
blicii Vietnamului de Sud — singu
rul reprezentant autentic al popu
lației sud-vietnameze — a depășit 

rpbștac9lql(?, și-.gfeutățile 
stai in cale, s-a pălit in ----- .
mdti - IurIh de*rezistență .patriotică, jp 
n-a încetat nici o clipă să-și întă
rească rindurile, să instaureze pute
rea revoluționară pe teritoriile elibe
rate ale Vietnamului de Sud, să se 
bucure de o influență și un prestigiu 
tot mai mari pe 
nalâ.

Sub conducerea 
Frontului Național . . 
G.R.P. al Republicii Vietnamului de 
Sud, cot la cot cu compatrioții săi 
din Vietnamul de Nord, populația 
sud-vietnamezâ a făcut si eșueze 
planurile agresive ale forțelor ina
mice. a înregistrat succese tot mal 
răsunătoare, ducmd luota ei înde
lungată la marea victorie obținută 
orin semnarea Acordului de la 
Paris.

Prin 
tregul 
tat o 
termenilor 
Unite se . _ 
independenta, suveranitatea, uni
tatea si integritatea teritorială a 
Vietnamului ; să respecte dreptul la 
autodeterminare al populației sud- 
vietnameze ; se angajează să pună 
capăt intervenției lor militare și in
gerințelor lor in treburile interne ale 
Vietnamului de sud. Ele recunosc 
realitatea existentă in Vietnamul de 
sud : două putori, două armate, două 
zone aflate sub controlul unor auto
rități diferite și trei forte politice ; 
populația sud-vietnameză urmează să 
hotărască ea singură viitorul său po
litic prin alegeri generale cu adevărat 
libere și democratice.

Această mare victorie este și vic
toria tuturor popoarelor indochincze, 
strins unite in lupta împotriva duș
manului comun, a tuturor popoarelor 
dornice de pace, dreptate, indepen
dență și libertate din lume, inclusiv 
a americanilor cu vederi progresiste. 
Această victorie este, dc asemenea, 
o importantă contribuție la lupta re
voluționară a tuturor Doooarelor 
lumii.

Această victorie de însemnătate 
Istorică demonstrează că un popor 
puțin numeros, care trăiește pe un 
teritoriu nu prea mare și care dis
pune de mijloace restrinse, dar care 
este călăuzii de o linie politică justă, 
unind toate forțele naționale și bucu- 
rindu-se de solidaritatea internațio
nală, hotărit sâ lupte și să învingă, 
poate in zilele noastre să-l sortească

LAM VAN LUU 
ambasador extraordinar 

și plenipotențiar 
Republicii Vietnamului de Sud

mită, predarea imediată a persona
lului civil vietnamez capturat și de
ținut de administrația saigoneză ; 
garantarea imediată a exercitării de
pline a libertăților democratice și 
realizarea înțelegerii naționale in 
Vietnamul de sud. Aceste chestiuni 
trebuie să fie pe deplin reglementate 
cu prioritate, căci ele sint de o im
portanță vitală.

Administrația de la Saigon a pre
zentat. la rindul său. un așa-zis „Pro
iect de acord preliminar", care pune 
pe prim plan chestiunea alegerilor 
generale. Dar alegerije generale prer

eșecului pe orice agresor. în urma 
acestei victorii, revoluția sud-vietna
meză a intrat intr-o nouă etapă, in 
care condițiile fundamentale sint 

. ,fieosebit' de- favorabile. Acordul' de „ __ .
---- Câre^tîrgMcxjrnla Paris asuwa:•-Vietnamului este o .n»• văzute^depAcor4ulK.-de .la Paris țrerwo- 
pălit in focul unei armă'eficace De care ponulatia sud- buie sa fie „cu adevărat libere și de-

----  ,.vivtnflfti62& o‘are Ta dispoziție bensf’f,Tmocrattce,k. Or, in momentul de fiiță?--' !, 
tru a -continua luptă în scocul de a 
consolida pacea, de a obține o inde
pendență si o libertate autentice și 
a atinge obiectivul său fundamen
tal : edificarea unui Vietnam de sud 
pașnic, independent, neutru, demo
cratic si DroQper. care să Înainteze 
do calea reunificării Dasnice a pa
triei.

G.R.P. ai Republicii Vietnamului 
de Sud, care a luptat împreuna cu 
guvernul Republicii Democrate
Vietnam, pentru a se ajunge la în
cheierea acordului, considering câ a- 
cesta răspunde aspirațiilor poporului 
vietnamez, este hotărit să-l apere, 
să-i aplice cu strictete toate clau
zele.

După semnarea Acordului de la 
Paris, G.R.P. a aplicat in regiunile 
aflate sub controlul său o politică 
conformă intereselor patriei și po
porului, cu scopul de a normaliza 
rapid și de a imbunătăți. treptat, tra
iul populației, de a realiza înțelege
rea națională și de a garanta liber
tățile democratice. Mișcarea de 
luotă pentru pace, independentă si 
democratic se dezvoltă 
in regiunile și orașele 
controlul administrației 
gon.

Dar, deși s-au scurs .
luni cD la semnarea acordului, înce
tarea focului nu a fost încă realizată 
In Vietnamul de sud. Armata saigo
neză. înarmată și încurajată de ad
ministrația S.U.A.. se dedă in conti
nuare la asasinate și masacre, peri- 
clitind serios pacea. Suie de mii din
tre patrioții noștri continuă sâ zacă 
in închisorile sai-aneza. Libertățile 
democratice sint încălcate de autori
tățile de la Saigon. Avioane ameri
cane. inclusiv bombardiere B-52, 
bombardează regiuni aflate «ub con
trolul G.R.P.

Bunăvoința noastră și-a găsit o 
nouă expresie in proounerea în șase 
puncte prezentată la 25 aorilie 1973 
în cursul conferinței consultative n 
părților sud-vietnameze. Această 
propunere tn șase puncte, așa cum 
toată lumea iși poate da seama, este 
pe deplin logică și rațională ; ea co
respunde realităților din țara noastră, 
celor mai imperioase aspirații ale 
poporului nostru, spiritului și liter* i 
Acordului de la Paris. Pe scurt, este 
clar că, pentru a realiza o pace trai- 
ni?ă și de lun-ră durată, «ste n**'’’':?.’-» 
o incetare a focului reală și fără li-

arena internatio-

clarvăzătoare a 
do Eliberare și a

semnarca acordului, 
popor vietnamez a 
victorie glorioasă, 

acestui acord, 
angajează să

în-
repur- 

Potrivit 
Statele 

respecte

neîncetat și 
aflate sub 
de la Sal-
peste patru

tn contextul unei situații instabile, a 
lipsei de libertăți democratice, a 
menținerii unui climat de represiuni, 
de teroare și arestări printre forțele 
politice din zona aflată sub controlul 
administrației de la Saigon, „alege
rile generale" ar fi pur și simplu o 
farsă electorală, așa1 cum s-a mai in- 
timplat în Vietnamul de sud.

Sărbătorind astăzi a patra aniver
sare a formării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. ne exprimăm recu
noștința cea mai profundă și mai 
sinceră fată de guvernele și popoare
le țărilor frățești și prietene, fată de 
întreaga umanitate progresistă pen
tru sprijinul lor ferm și ajutorul 
considerabil acordat luptei poporului 
nostru.

în decursul îndelungatei sale lupte 
pentru salvgardarea ființei naționale, 
poporul vietnamez a beneficiat în 
permanență de sprijinul și ajutorul 
prețios al partidului, guvernului și 
poporului frate român. Președintele 
Nicolae Ceaușescu, în telegrama a- 
dresată președintelui Nguyen Huu 
Tho cu prilejul semnării Acordului 
privind încetarea războiului și resta
bilirea păcii ‘
ratat câ 
și poporul ... ............ .
hotârirea de a-i acorda în continuare 
întregul sprijin in lupta pentru fău
rirea unei vieți libere și independen
te in Vietnamul de sud, pentru de
mocrație și progres social, pentru 
rcunificarea patriei". Tn numele Fron
tului Național de Eliberare, al Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Vietnamului de Sud și al poporului 
sud-vletnamez, exprimăm sentimen
tele cele mai calde ?î profunda noas
tră recunoștință partidului, guver
nului poporului frate român care 
ne-au acordat din toată inima înțele
gerea, sprijinul și ajutorul lor in 
lupta foarte grea, dar glorioasă, pe 
c^re am dus-o. Folosim prilejul pen
tru a transmite poporului român 
urări de noi și tot mai mari succese 
in toate domeniile construcției socia
liste a țării sale.

Pentru prima oară, după 115 ani, 
pe pămintul patriei noastre nu mai 
există trupe străine. O privire retro
spectivă asupra bătăliilor și victori
ilor obținute face să'crească și mal 
mult încrederea in viitorul poporului 
nostru. Cauza noastră justă va 
triumfa !

in Vietnam, a a- 
„partidul, guvernul 
român iși reafirmă

festivă
porul român nutrește încrederea că 
încetarea războiului și restabilirea 
păcii in Vietnam vor da posibilita
tea poporului vietnamez să Între
prindă noi pași in direcția promo
vării năzuințelor sale de libertate si 
Independență.

In continuare a vorbit ambasado
rul Republicii Vietnamului de Sud. 
Lam Van Luu. care, dună ce a re
levat succesele dobindite de forțele 
patriotice in lupta împotriva agre
sorilor si însemnătatea victoriei ob
ținute prin semnarea Acordului dr- 
la Paris, a exprimat recunoștirtță- 
profundă Partidului Comunist Ro
mân. guvernului și poporului român 
pentru ajutorul frățesc acordat cau
zei nobile pentru care luptă poporul 
vietnamez.

Apoi a fost prezentat un film do
cumentar.

★

Cu același prilej, marți seara a 
avut loc la cinematograful „Capi- i 
toi" din Capitală o gală de filme 
documentare vietnameze. |

TELEGRAME
Cu nriloiu’ Zilei nationa’e a Re

publicii Vietnamului de Sud. Geor
ge Maeovescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, a transmis o telegramă de 
felicitare doamnei Nguyen Thi Blrh. 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Vietnamului de Sud.

★

Cu ocazia celei de-a 4-a aniversări 
a constituirii Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului dc Sud. Comitetul national 
de solidaritate cu lupta poporului

Conferință
Ambasadorul Republicii Vietnamu

lui de Sud la București, Lam Van 
Luu, a organizat marți o conferință 
de presă.

Au luat parte membri ai conduce
rii unor ziare și publicații centrale, 
redactori ai marilor cotidiene, func
ționari superior! ai Ministerului Afa
cerilor Externe. Erau prezenți cores
pondenți aj presei străine și atașați 
de presă.

Iu cuvintul său, ambasadorul a ••

vietnamez, împreună cu Liga româ
nă de prietenie cu popoarele din 
Asia si Africa au adresat o telegra
mă de felicitare Comitetului Cen
tral al Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de Sud și Alian
ței forțelor naționale, democratice ș! 
pașnice din Vietnam.

De asemenea, U.G.S.R., U.T.C.,
U.A.S.C.R., Consiliul Național al Fe
meilor, Comitetul National pentru 
Apărarea Păcii șt Uniunea ziariș
tilor au transmis telegrame de fe
licitare organizațiilor similare din 
Republica Vietnamului de Sud.

de presă
vocat eforturile Întreprinse de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu și 
Frontul Național de Eliberare in lup
ta pentru apărarea ființei și demni
tății naționale, in obținerea victoriei. 
Vorbitorul a exprimat mulțumiri 
pentru sprijinul acordat poporului 
vietnamez, de către Partidul Comu
nist Român, guvernul și poporul ro
mân.

Ambasndorul a răspuns apoi între
bărilor puse de ziariști» (Agerpres)



viața internațională

lucrările sesiunii a XXVII a a Consiliului 
de Rioter Icoiraic Reciproc

GENEVA

Conferința internațională a muncii
Convorbiri între conducătorii

R. P. Chineze și R. D. Vietnam
FRAGA 5 (Agerpres' - Jj»

P
tii a XXVII-a a Consiliului dc

A
La 1

Economie R< 
ucrări oarticlipâ delegații d n

R P. Bulgaria. R S Cehoslovac*
Ciaba. R. S F. IugoUavta. R. P.
Mon coilă. R D.G . R. P. Polonă. Re-
Piiblicai Socialista Românla. R. P.

i. V.RSS în calitate dc ob-
Rorvatorl participă reprezentanți al 
R. P. D. Coreene.

Delegația română e*te condus* 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri.

In programul lucrărilor sesiunii a 
XXVII-a a C.A.E. R.. care vor dura'
pină la 8 iunie, sini înscrise. In pri
mul rlnd. probleme ale planificării, 
alo industriei constructoare de ma
șini și industriei ușoare, ale apără
rii mediului ambiant

Reuniunea multilaterală de la Helsinki
AU FOST ADOPTATE, IN FORMĂ DEFINITIVA, 

REGULILE DE PROCEDURĂ
HELSINKI 5 (Agerpres). — Co- 

respondent* do la Dumitru Ținu : 
Reuniunea multilaterală de la Hel
sinki și-a continuat activitatea in 
grupuri de lucru, in vederea defi
nitivării documentelor pentru confc- 
r ntă. în cadrul dezbaterilor cu pri
vire la organizarea lucrărilor confe
rinței. grupul de lucru respectiv a 
hotă rit. la propunerea delegației ro
mâne. ca secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite să fie in

vitat ca oaspete de onoare la des
chidere. De asemenea, s-a convenit 
ci organizațiile internaționale com
petente să poată fi consultate de că
tre organele de lucru ale conferin
ței în faza a doun a acesteia, asu
pra diferitelor probleme de pe or
dinea de zi.

Tn ședința de marți «au fost «adop
tate in formă definitivă regulile de 
procedură pentru desfășurarea con
ferinței.

GENEVA 5 (Agerpres). — La 6 iu
nie încep la Geneva, lucrările celei 
de-a 58-a Conferințe Internationale 
a Muncii. Vor lua parte peste 1 300 
delegați ai guvernelor, muncitorilor 
și patronilor din țările membre ale 
Organizației Internaționale a Muncii, 
precum și ai organismelor care co
operează, sub diferite forme, cu 
O.I.M.

Pe agenda actualei sesiuni figu
rează o serie de probleme impor
tante. cum sint diversele aspecte ale 
emancipării economice și sociale a 
țărilor in curs de dezvoltare, elabo
rarea unei convenții Internat ion alo 
privind munca minorilor, situația 
muncitorilor portuari, examinarea 
condițiilor de muncă ale femeilor, 
chestiunea cancerului profesional, 
adoptarea bugetului O.I.M. pe 
1974—1975.

Un loc important In dezbaterile 
conferinței îl vor deține problemele 
țărilor in curs de dezvoltare, in spe
cial ale celor africane. Statele con

tinentului african vor organiza, In 
timpul sesiunii O.I.M., o conferință 
specială, intre 15 și 17 iunie, consa
crată problemei apartheidului. înain
tea dezbaterilor pe aceast.ă temă, 
Wilfried Jenks, directorul general al 
O.I.M., a dat publicității un docu
ment cu privire la politica de apart
heid a Africii de Sud, in caro se 
menționează că muncitorii de culoa
re din Africa de Sud sint privați de 
dreptul la grevă și de alte libertăți 
sindicale, deși reprezintă peste două 
treimi din totalul forței de muncă.

Lucrările Conferinței Internațio
nale a Muncii vor beneficia de un 
cuprinzător raport al directorului ge
neral al O.I.M., intitulat „Prosperi
tate și bunăstare: obiective sociale 
ale progresului economic". Raportul 
reprezintă o amplă trecere In revistă 
a ansamblului activităților organiza
ției. acordind o atenție particulară 
problemelor țărilor în curs de dez
voltare.

PEKIN 5 (Agerpres). — La Pekin 
au avut loc. marți, convorbiri ale 
conducătorilor de partid și de «stat 
chinezi, in frunte cu Ciu En-lâi, 
membru al Comitetului Permanent 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stal al R.P. Chineze, cu delegația de 
partid și guvernamentală vietname
ză, conduS«ă de Le Duan, prim-se- 
crelar al C.C. nl Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, și Fam Van 
Dong. membru al Biroului Politic 
al C.C.. prim-ministru al guvernului 
R.D. Vietnam, care se află In vizită 
oficială de prietenie in capitala chi
neză.

Convorbirile, menționează agenția 
China Nouă, s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie revoluționară 
și unitate militanfă.

★
PEKIN 5 (Agerpres). — Le Duan, 

prim-'secretar al C.C. al Partidului 
odor ce muncesc din Vietnam, și 
Fam Van Dong, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, primul minis
tru al guvernului R. D. Vietnam, 
s-au intilnit, marți, cu Penn Nouth, 
președintele Biroului Politic al C.C. 
al Frontului Unit Național, primul 
ministru al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al CambodgieL

PROTOCOl 
ROMÂNO-CEHOSLOVAC 
privind dezvoltarea colaborării 

tehnico-științifice
PRAGA 5 — Corespondență de la 

C. Prisăcaru : La Praga a fost sem
nat, marți, protocolul privind dez
voltarea colaborării in domeniul tch- 
nlco-științlfic dintre Consiliul națio
nal al inginerilor și tehnicienilor 
din România și Societatea tehnico- 
știlnțiflcă cehoslovacă. Documentul 
prevede schimburi de informații, do
cumentație, vizite reciproce pentru 
documentarea specialiștilor din do
meniul științei și tehnicii.

ȘAHINȘAHUL IRANULUI A SOSIT IN BULGARIA

Adunarea festivă din teritoriul administrat 
de G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud

BRUNO KREISKY •, Conferința europeană 
este importantă și utilă"

SOFIA 5 (Agerpres). — Marți la 
prînz. a sosit la Sofia Șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. care face o vizită oficia
lă in Bulgaria, la invitația lui Todor

Jivkov. președintele Consiliului de 
Stat La aeroport, oaspetele iranian 
și persoanele care il însoțesc au fost 
întimpinați de Todor Jivkov și de 
alte persoane oficiale.

VIETNAMUL DE SUD 5 (Ager
pres). — Cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a creării Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Suci, intr-una din 
zonele administrate de G.R.P. al 
R.V.S. a avut loc o adunare festivă.

In fata miilor de participant la 
adunare a rostit o cuvintare amplă 
Nguyen Huu Tho, președintele Con
siliului Consultativ al Republicii 
Vietnamului de Sud. Vorbitorul a re
levat importanța deosebită a Acordu
lui de la Paris asupra Vietnamului 
și a declarat că Guvernul Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud îndeplinește in mod 
strict și neabătut toate prevederile

acestui acord. El a cerut, totodată, 
ca administrația de la Saigon și Sta
tele Unite sâ procedeze in același 
mod. Nguyen Huu Tho a exprimat 
mulțumiri țărilor socialiste, întregii 
omeniri progresiste pentru sprijinul 
eficient pe care il acordă pozițiilor 
juste ale poporului vietnamez.

Cea de-a patra aniversare a creă
rii G.R.P. al R.V.S. a fost sărbătorită 
și in cadrul unei adunări desfășu
rate la Hanoi. Luînd cuvintul cu 
acest prilej, Nguyen Duy Trinh, vice- 
premier al guvernului R. D. Vietnam, 
a adresat, in numele guvernului și 
ai celor 22 de milioane de locuitori 
ai acestei țări, calde felicitări G.R.P. 
al R.V.S. și compatrioților din sud.

Prezențe românești 
peste hotare

• Festivitatea de la filiala 
din Novgorod a A.P.S.R.

PARIS 5 (Agerpres). — Cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, care se află 
intr-o vizită la Paris, a avut, marți 
dimineața, o întrevedere cu primul 
ministru al Franței. Pierre Messmer.

La sfirșitul întrevederii, cancelarul 
Kreisky a declarat ziariștilor că, îm
preună cu interlocutorul său, a făcut 
o trecere in revistă a relațiilor eco
nomice și culturale dintre cele dofiă 
țări, relații care, a spus el. ..sint ex
celente și tind să se intensifice". 
Concret, vorbitorul s-a referit la coo
perarea economică și industrială, do
meniu in care s-au înregistrat pro
grese substanțiale.

De asemenea, cei doi oameni de 
stat au abordat probleme referitoare 
la viitoarea Conferință general-euro- 
pcană pentru securitate și cooperare, 
in legătură cu care cancelarul Krei
sky a precizat : „sintem dc acord că 
ea este importantă șl utilă șl că exis
tă perspectiva să se țină la sfirșitul 
acestei luni". In încheiere, cancela
rul Kreisky a declarat că a adresat 
primului ministru al Franței invita
ția de a face o vizită in Austria, in
vitație care a fost, in principiu, ac
ceptată.

Situația din Orientul Apropiat
® Azi, încep dezbaterile în Consiliul de Securitate 
0 Intense consultări diplomatice

NAȚIUNILE UNITE 5 . (Ager- 
preș). — începerea dezbaterilor in 
Consiliul de Securitate. asupra ’ si
tuației din Orientul Apropiat, pre
văzută pentru 6 iunie, la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, a 
fost precedată de intense consultări 
diplomatice.

Ministrul de externe al Egiptului. 
Mohamed Hassan El Zayyat, a avut, 
in ultimele zile. întrevederi cu 
Huang Hua, reprezentantul perma
nent al R. P. Chineze la O.N.U.,

Omar. El Sakkar, ministru de- stat 
pentru afaceri externe al Arabiei 
Sauditc, cu delegații Indiei și Suda
nului la Națiunile Unite. In para
lel. reprezentantul permanent al 
Egiptului la O.N.U.. ambasadorul 
Esmat Abdel Meguid. s-a intilnit cu 
delegații Iranului și ai unor țări 
arabe la New York.

Marți, șeful diplomației egiptene 
a avut o întrevedere cu secretarul 
ii neral al Națiunilor Unite, Kurt 
Waldheim.

Iranul deține controlul efectiv 
asupra rezervelor de petrol 

și gaze ale țării
• Detaliile acordului încheiat 

cu consorțiul occidental
TEHERAN 5 (Agerpres). — Refe- 

rindu-se la detaliile acordului în
cheiat recent intre Iran și consor
țiul occidental, Reza Fallah. vice
președinte al Compan:ei naționale 
iraniene de petrol (N.I.O.C.), a ară
tat că „Noile prevederi garantează 
controlul efectiv al statului asupra 
rezervelor de petrol și de gaze ale 
tării". Acest acord, a spus Reza 
Fallah, plasează sub controlul ira
nian totalitatea operațiunilor de ex
plorare și exploatare: este . pentru 
prima dață. a arătat el^.cipd valori
ficarea rdsurselor de gaze petrolife
re revine Iranului.

în acest mod, se așteaptă o sporire 
considerabilă a veniturilor petrolie
re iraniene. Numai din exploatarea 
rezervelor de gaze naturale se pre
vede obținerea a peste 4 miliarde 
dolari. a spus vicepreședintele 
N.I.O.C.

ACȚIUNI OFENSIVE AIE 
PATRIOTILOR DIN MOZAMBIC

DAR ES SALAAM 5 (Agerpres). — 
Acțiunile de luptă ale patrioților 
din Mozambic capătă, pe zi ce trece, 
o amploare tot mai mare. Potrivit 
unor date furnizate de comandantul 
forțelor armate ale Frontului 
de Eliberare din Mozambic 
(FRELIMO), in perioada februa- 
rie-martie, pairioții mozambicani au 
atacat cu succes 10 puncte întărite 
ale colonizatorilor portughezi, reu
șind totodată să provoace pierderi 
în oameni și echipament de luptă. 
Cresc, în același timp, rindurile lup
tătorilor și capacitatea de luptă a 
organizației.

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A ^OlNTEII"
A

Prin realizarea securității 
spre o nouă fază în istoria continentului

Continuăm publicarea anchetei Inter
naționale organizate de ziarul Scân
teia", cu concursul corespondenților și 
trimișilor noștri speciali, în cadrul că
reia personalități ale vieții publice de 
pe continent răspund la întrebările :

CUM APRECIAȚI EVOLUȚIA Șl STADIUL 
ACTUAL AL LUCRĂRILOR PREGĂTITOA
RE DE LA HELSINKI î CE CONSIDERAT! 
CĂ ESTE DE FĂCUT PENTRU CA DEBU
TUL CONFERINȚEI SĂ SE DESFĂȘOARE 
SUB CELE MAI BUNE AUSPICII ?

„NE AFLĂM

PE DRUMUL BUN"

T. S. O'HODRAIN, șeful 
delegației Republicii Irlan
da la consultările multila
terale de la Helsinki : 
„Consider că activitatea pe care 
au depus-o cele 34 de delegații în 
cadrul reuniunii multilaterale, acti
vitate cuprinsă in documentul fi
nal. aflat in curs de definitivare, 
oferă o bună bază pentru desfășu
rarea cu succes a Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Eu
ropa. Au fost fixate sarcini clare și 
precise in vederea înfăptuirii celor 
două obiective esențiale : întărirea 
securității fiecărui stat — prin a- 
șezarea la baza relațiilor a unui 
nou sistem de principii — și dez- 
voltar -a largă a cooperării in dife
rite domenii de -activitate. Nutrim 
speranța că spiritul de bună înțe
legere și de conlucrare rodnică, sta
tornicit in cursul reuniunii pregăti
toare. va asigura, cu atit mai mult 
in t.mpul conferinței propriu-zise, 
acea ambianță necesară succesului 
ei deplin. Ne aflăm pe drumul bun. 
Depinde de noi toți să fructificăm 
condițiile favorabile care s-au 
creat".

„ÎN FAVOAREA

DIALOGULUI LA NIVEL

PANEUROPEAN"

SERGIO SEGRE, șeful 
secției externe a C.C. al 
P. C. Italian, membru al 
C.C. al P.C.I. ..Aprecierea a- 
supra lucrărilor pregătitoare de la 

k____ ______ ___________

Helsinki nu poate să fie dccit pozi
tivă, la aceasta conducindu-ne și 
faptul că ne aflăm acum in preaj
ma primei întilniri a miniștrilor 
de externe din țările europene. 
Faza pregătitoare a fost deosebit 
de intensă, atit la Helsinki, cit și 
prin intermediul amplei dezvoltări 
a contactelor bilaterale — un bun 
exemplu constituindu-1 recenta vi
zită in Italia a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Ni-colae Ceaușescu.

Prin intermediul acestor contac
te. a fost pusă la punct ceea ce nu 
puține state au definit ca „Magna 
Charta a relațiilor intereuropene". 
Este vorba de a așeza la baza noi
lor raporturi principiile fundamen
tale care, cu puține zile in urmă, 
și-au găsit o expresie clară in 
„Declarația solemnă comună" a- 
doptată de România și Italia. A- 
ceste principii privesc atit secu
ritatea. cit și colaborarea. Ele pot 
constitui un punct do pornire pen
tru inițierea unei noi faze in Isto
ria continentului nostru, in pers
pectiva depășirii blocurilor mili
tare.

Mi se pare deosebit de impor
tant, mai ales In această etapă, ca 
forțele sociale și politice să nu se 
limiteze la a lua act de progre
sele înregistrate de guverne și de 
diplomație, ci să-și intensifice ac
țiunile proprii, să facă din marea 
temă a securității o chestiune ca
pabilă sâ atragă și să pună în 
mișcare popoarele, Întreaga clasă 
muncitoare, masele largi ale tine
retului. Este vorba de a construi 
o Europă nouă — d3r nouă nu nu
mai din punctul de vedere al tipu
rilor de raporturi care trebuie să 
existe Intre state, ci și ținlnd 
seama de posibilitățile practice ca 
aceste procese pozitive internațio
nale să faciliteze progresul demo
cratic, civiL și social al fiecărui 
ponor.

în ce ne privește, noi. comu
niștii italieni, acționăm in direcția 
favorizării dialogului, a convergen
ței și înțelegerii intre toate forțele 
democratice și progresiste, atit la

nivelul Europei occidentale și al 
Pieței comune, cit și la nivel 
paneuropean. In această privință 
se cuvine a fi semnalată semnifi
cația și importanta intilnirilor des
fășurate cu puțin timp in urmă la 
Roma intre secretarii generali ai 
partidelor comunist și socialist 
francez, Marchais și Mitterand, cu 
secretarii partidelor comunist și 
socialist italian. Berlinguer și de 
Martino. Cu prilejul acestor intîl- 
niri s-a evidențiat voința comună 
de a se acționa pentru a se merge 
inainte, in Europa, pe calea secu
rității și cooDerării, cit și pentru 
stimularea inițiativelor menite să 
ducă la o profundă transformare, 
in sens democratic și progresist, 
a Europei occidentale".

„CONFERINȚA TREBUIE SĂ 

AJUNGĂ LA REZULTATE 

PALPABILE"

BULENT ECEVIT, pre
ședintele Partidului repu
blican al poporului din
Turcia : „întimplnăm In 
pozitiv lucrările pregătitoare

mod
care

se desfășoară la Helsinki și Confe
rința pentru securitate in Europa, 
a cărei convocare este stabilită pen
tru luna iunie.

Noi considerăm că, pentru a fi 
folositoare păcii mondiale și a se 
însera ca un moment de seamă In
istoriq, această conferință nu tre
buie să se rezume la discursuri și 
convorbiri îndelungate, ci trebuie să 
ajungă la anumite rezultate palpa
bile.

Primul dintre aceste rezultate, 
fără îndoială, trebuie să fie dezvol
tarea activităților de colaborare po
litică, economică și culturală intre 
țările din Apus șl cele din Răsărit".

Orașele din zona Mării Mediterane
>

in Iuțită comună împotriva poluării
BEIRUT 5. (Corespondență de la 

Crăciun Ionescu). — în capitala Li
banului continuă lucrările primei 
Conferințe internaționale intercomu- 
nale pentru protejarea Mării Medi
terane împotriva poluării, desfășu
rată «sub auspiciile Federației mon
diale a orașelor înfrățite și Organi
zației orașelor arabe și municipali
tății Beirutului. La lucrări iau parte 
delegați din partea a 150 dc orașe, 
situate în 14 țări din bazinul Medi- 
teranei, și numeroși oameni de 
știință din domeniul cercetării me
diului marin.

După cum înfățișează o hartă, re
produsă intr-o broșură, editată cu 
prilejul ..conferinței, de-a lungul Me-

Din NOU AGITAȚIE IA BURSEIE OCCIDENTALE
• SCĂDEREA ACCENTUATA A CURSULUI DOLARULUI 

O AURUL COTAT LA UN PREȚ RECORD

diteranei se află 45 rafinării petro
liere și 14 stații terminus ale con
ductelor prin care se transportă la 
țărm o mare cantitate de țiței din 
Orientul Apropiat și Africa de Nord. 
De asemenea, apele acestei mări 
sint străbătute in permanență de 
nave petroliere, una din principalele 
6urse de poluare a mediului marin 
fiind tocmai hidrocarburile ce 6e 
pierd in mare din neglijență sau în 
cursul accidentelor unor vase trans
portoare. Pentru combaterea po
luării Mediteranel, conferința mon
dială desfășurată la Beirut iși pro
pune sâ afirme solidaritatea orașelor 
din zona acestei mări pentru a se 
angaja într-o luptă comună în 
scopul descoperirii ' cauzelor princi
pale ale poluării, examinării măsu
rilor legislative și reglementărilor 
deja luate de orașele interesate.

LONDRA 5 (Ager
pres). — Cursul dola
rului a înregistrat, 
marți, la redeschide
rea principalelor bur
se de devize occiden
tale. o nouă scădere 
pronunțată in raport 
cu celelalte monede. 
Cursul dolarului s-a 
depreciat la Frankfurt 
pe Main, de pildă, de 
Ia 2,61 la 2,57—2,55 
mărci. La Londra pa
ritatea sa a fost de

2,59 dolari pentru o 
liră, față de 2.58 in 
ziua precedentă. in 
timp ce la Paris 
cursul s-a fixat In ju
rul a 4,17 franci pen
tru un dolar, față de 
4.20 în ziua preceden
tă. Concomitent, a 
continuat fenomenul 
creșterii spectaculoa
se a prețului aurului 
— devenit o regulă 
generală in, condițiile

Instabilități accentuate 
a dolarului american.

Astfel, la Londra 
s-a înregistrat cifra 
record de 130 dolari 
uncia, ca o continuare 
a progresiei vertiginoa
se înregistrate marți 
pentru a cincea zi con
secutiv. Prețul meta
lului prețios depășeș
te, astfel, de peste trei 
ori prețul oficial, fixat 
la 42,2 dolari uncia.

MISIUNE TEMERARĂ PENTRU 
ECHIPAJUL DE PE ,,SKYLAB“

HOUSTON 5 (Agerpres). — Ieși
rea în spațiu, in vederea degajării 
panoului solar intact al laboratoru
lui orbital american („Skylab"), a 
fost fixată in principiu pentru joi 
la prinz. Operațiunea, care va fi e- 
fectuată de Conrad și Kerwin, va 
dura intre două și patru ore. după 
cum apreciază Charles Lewis, unul 
dintre directorii zbqrului. Ea va fi 
deosebit, de riscantă, intrucit astro
naut ii nu au făcut antrenamente 
prealabile, punctele de sprijin sint 
improvizate, ca și uneltele de care 
se vor folosi, iar suprafața pe care 
vor înainta este deteriorată.

agențiile de frrfesă transmit ș
Președintele Republicii

Cuba, Osvaldo Dorticos, și-a în
cheiat turneul de vizite într-o serie 
de țări ale continentului latino-amc- 
rican. El a avut convorbiri cu pre
ședinții Argentinei. Hector Campora, 
Republicii Chile, Salvador Allende, 
și Perului, Juan Velasco Alvarado.

La Madrid se ailă in 
vizită Stanislav/ Trep- 
CZynski, Pre?edintele celei de-a 

27-a sesiuni a Adunării Generale' a 
O.N.U., ministrul adjunct al aface
rilor externe al R. P. Polone. El a 
fost primit de Gregorio Lopez Bravo, 
ministrul afacerilor externe al Spa
niei. Potrivit agenției P.A.P., au fost 
discutate, cu acest prilej, probleme 
internaționale Referitoare, In primul 
rind, la activitatea O.N.U., șl o serie 
de aspecte legate de dezvoltarea re

lațiilor dintre Polonia și Spania. S-a 
dat o apreciere pozitivă perspective
lor colaborării pe plan economic in
tre Polonia și Spania.

Norodom Sianuk, «e[ul 
statului cambodgian. președintele 
Frontului Unit Național al Cambod- 
giei, aflat in vizită in R.P. Albania, 
s-a intilnit, marți, cu Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

La întrevedere fiu luat parte per
soanele oficiale care il însoțesc pe 
șeful statului cambodgian, precum 
și Hadji Lleshi, președintele Prezi
diului Adunării Populare a R. P. Al
bania, Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Al
bania, și alte oficialități albaneze.

Președintele R. fi. Egipt, 
Anwar Sadat, a făcut o vizită for-

O navă americană s-a ciocnit recent cu un tene petrolier belgian in portul 
Nev/ Yorkului in apropiere de podul Verazzano. în fotografie : un aspect 

de la locul accidentului

țelor armate egiptene din Port 
Said, oraș situat'la intrarea in Ca
nalul de Suez — relatează agenția 
M.E.N. In continuare, șeful statu
lui a trecut in Sinai, unde a in
spectat avanposturile egiptene și 
trupele terestre, maritime și ae
riene.

Guvernul chilian va ap,ica 
prevederile legii securității statu
lui împotriva tuturor acelora care 
au provocat incidentele din orașul 
minier Rancagua — a declarat Da
niel Vergara, subsecretar la Mi
nisterul de Interne. El a reamintit 
că in timpul incidentelor, provoca
te de (demente de dreapta șl extre
mă dreaptă, au fost atacate sediile 
partidelor comunist, M.A.P.U. și ra
dical, ca și sediul administrației 
provinciei O’Higgins.

încetarea din viață a u- 
nuia dintre veteranii miș
cării muncitorești norvegie- 
jțQ, Emil Loevlien, membru al Parti
dului Comunist din Norvegia din 
anul 1923, de la data constituirii a- 
cestuia. a fost anunțată la Oslo. 
Timp de mai mulți ani. Emil Loev
lien a deținut funcția de președinte 
al P.C. din Norvegia.

0 jumătate de milion de 
hectare de pămînt vor 11 dLs- 
tribuite țăranilor din Peru, la 24 iu
nie, cu prilejul celei de-a 4-a ani
versări a adoptării legii asupra re
formei agrare — a anuntat ministrul 
peruan al agriculturii, Enrique Val
des Angulo.

Guvernul sovietic a numit 
o comisie în vederea cercetării 
cauzelor care au determinat prăbu
șirea avionului sovietic „TU-144", 
în apropierea aeroportului Le Bour-
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Cu prilejul aniversării a 75 
ani de la crearea ' Asociației 
de prietenie sovleto-române 
(A.P.S.R ), filiala din Novgorod 
a asociației a organizat o adu
nare publică la care au luat cu- , 
vintul I. F. Flodorov, secretar 
doi al Comitetului regional 
Novgorod al P.C.U.S., preșe
dintele filialei A.P.S.R. din re
giune, precum și reprezentanți 
ai opiniei publice, care au evi
dențiat realizările obținute de 
poporul român, împărtășind din 
impresiile culese in timpul că
lătoriilor in țara noastră. In 
încheiere a rostit o alocuțiune 
Gheorghe Badrus, ambasado
rul României in U.R.S.S.

Bibliotecii regionale din Nov
gorod, i-a fost remis in dar un 
lot de cărți literare, politice, 
științifice și tehnice românești.
• Colocviu științific ro

mâno — vest-german
Tn cadrul manifestărilor ro

mânești de
5 iunie au ---- - ----_—
unui colocviu științific romăno- 
vest-german pe teme ale dez
voltării culturii și relațiilor cul
turale dintre România și Repu-_ . ..
___  ...... _ ______ de 
specialiști români, formată din 
profesorii universitari Virgil 
Vătășianu, Constantin Nicuță, 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Că
rnii Mureșan, Romul Munteanu, 
Vasile Arvinte și conf. dr. Grl- 
gore Brincuși. delegația ro
mână a fost primită de prof, 
dr. S. Grosse, rectorul univer
sității din Bochum, care a 
relevat satisfacția sa pentru ‘re
lațiile bune dintre universita
tea pe care o conduce și insti
tuțiile de invățămînt superior 
din România.

la Bochum, la 
început lucrările

blica Federală Germania, 
care participă o delegație

• Expoziție la Conakry
Expoziția consacrată realiză

rilor României socialiste des
chisă recent la Conakry a stir
nit un larg interes in rindul 
oficialităților guineeze șl al pu
blicului
0 Succes artistic la Buda

pesta al echipei Radio- 
televiziunii române

La Budapesta a avut loc un 
concurs radiofonic internațio
nal consacrat vieții și operei 
poetului revoluționar Petd.fi 
Sandor. Un succes deosebit a 
înregistrat echipa prezentată 
în concurs de Radioteleviziunea 
română, care t-a clasat pe lo
cul I.

Spania. Vedere generală a unei clă
diri de cinci etaje din orașul Valen
cia distrusă în urma unei explozii. 
S-au înregistrat un mort și 37 de 

răniji

get. Comisia este condusă de Leo
nid Smirnov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștiri al U.R.S.S. — 
anunță agenția T.A.S.S.

Secretarul de stat al 
S.U.fl., William Rogers, a avut o 

întilnire cu Huan Cen, șeful Birou
lui dc legătură al R.P. Chineze la 
Washington — anunță agenția Chi
na Nouă.

In Scoția, la Kirkcaldy, au 
început, la 5 iunie. lucrările sim
pozionului consacrat celei de-a 250-a 
aniversări a nașterii marelui eco
nomist englez Adam Smith. La sim
pozion, In cadrul căruia vor fi pre
zentate un mare număr de referate, 
participă bancheri, industriași, sin
dicaliști, economiști șl politicieni din 
numeroase țări.

București -■

Petd.fi

